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Samenvatting
Op 9 juni is een pensioenakkoord gesloten over de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.
Het is van belang te begrijpen wat mensen motiveert om door te werken tot het pensioen. In de
huidige studie, onder 325 personen (45-65 jaar), is ten eerste de relatie tussen ‘employability’ en de
intentie om door te werken tot het pensioen onderzocht. Hiernaast is de relatie tussen de werk-privé
balans en employability onderzocht. Ook is het verband tussen de werk-privé balans en de
pensioenintentie onderzocht. Regressieanalyses wijzen uit dat de dimensie ‘anticipatie en
optimalisatie’ samenhangt met de intentie om door te werken tot het pensioen. Daarnaast blijken
tijdsgerelateerd conflict en stressgerelateerde facilitatie van privé naar werk de belangrijkste
voorspellers van employability te zijn. Tenslotte blijkt dat stressgerelateerde varianten van werk naar
privé de belangrijkste dimensies zijn in relatie tot de intentie om door te werken tot het pensioen. De
organisatie doet er goed aan pro-activiteit m.b.t. voorbereiding op mogelijke toekomstige
carrièreveranderingen onder oudere werknemers te stimuleren en bewustwording van de
importantie van de werk-privé balans van oudere werknemers is belangrijk.

Abstract
A pension agreement has been reached on raising the retirement age. It is important to understand
what motivates people to continue working until their retirement. In this research, concerning 325
people (45-65 years), the relationship between 'employability' and the intention to continue working
until retirement was investigated. Secondly, the relationship between the work-life balance and
employability was investigated. Thirdly, the relationship between the work-life balance and intention
to continue working until retirement was investigated. Regression Analyses show that the dimension
'anticipation and optimization' is related to the intention to continue working until retirement. The
research also demonstrates that time-based conflict and facilitation from family to work are the most
important predictors of employability. Finally, it appears that strain-based conflict and
facilitation from work to family are key dimensions in relation to the intention to continue working
until retirement. The organization should encourage pro-activity amongst older workers concerning
their preparation for future career changes and be aware of the importance of older workers’ worklife balance.
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1 Inleiding
Europa vergrijst en ontgroent. Het percentage mensen in de EU dat ouder is dan zestig jaar was acht
procent in 1950, tien procent in 2000 en zal oplopen tot eenentwintig procent in 2050 (Ilmarinen,
2006). Dit is een onvermijdelijke ontwikkeling die naar verwachting niet zal worden gecompenseerd
door een geboortegolf, aangezien de geboortecijfers in de EU dalen (Europese Commissie, 2005;
Ilmarinen, 2006). Ook in Nederland worden de demografische ontwikkelingen gekenmerkt door een
afname van het aantal jongeren (ontgroening) en een toename van het aantal ouderen (vergrijzing)
(Van der Heijden, Schalk, & Van Veldhoven, 2008). Deze veranderingen zijn een complex en
veelbesproken onderwerp. Ze hebben er onder andere voor gezorgd dat sinds de jaren tachtig de
traditionele verzorgingsstaat in politiek en economisch opzicht onder druk is komen te staan (Hacker,
2005; Ilmarinen, 2006). Uit recente cijfers blijkt dat slechts 53.7% van de Nederlanders in de leeftijd
van 55 tot en met 64 nog werkzaam is op de arbeidsmarkt (Eurostat, 2011). Tot voor kort was er in
Nederland sprake van een tendens om met vervroegd pensioen te gaan, vóór de
pensioensgerechtigde leeftijd van 65 jaar. In 2009 was de gemiddelde leeftijd van uittreding in
Nederland 63.5 jaar (Eurostat, 2011). Massale vervroegde uittreding is vandaag de dag echter niet
meer te veroorloven. Binnen de Nederlandse samenleving en politiek woeden verhitte discussies
over een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Deze verhoging heeft als doel om de sociale
zekerheid in de toekomst betaalbaar te houden en voldoende arbeidspotentieel te garanderen.
Werkgevers, werknemers en het kabinet zijn het sinds 10 juni j.l. eens over het pensioenakkoord.
Daarin worden de AOW en de pensioengerechtigde leeftijd gekoppeld aan de leeftijdsverwachting. Er
is afgesproken dat de pensioenleeftijd in twee stappen omhoog gaat, naar 66 jaar in 2020 en naar 67
jaar in 2025 (NOS, 2011; Rijksoverheid, 2011).
Naast deze maatregelen op nationaal niveau is het echter ook interessant om deze materie
op organisatie- en individueel niveau te bekijken. Massale vervroegde uittreding leidt namelijk tot
een onaanvaardbare verspilling van onmisbare kennis, competentie en talent (Schaufeli & Bakker,
2007). Het is belangrijk dat werknemers die langer door moeten werken, een goed prestatie- en
welzijnsniveau behouden. Immers, langer doorwerken impliceert pas een toegevoegde waarde op de
arbeidsmarkt als oudere medewerkers ook daadwerkelijk arbeidspotentieel hebben (De Graaf,
Peeters & Van der Heijden, aangeboden ter publicatie). Het is daarom van belang te begrijpen wat
werknemers motiveert om door te werken tot de pensioengerechtigde leeftijd (Zappalà, Depolo,
Fraccaroli, Guglielmi, & Sarchielli, 2008). Het doel van het huidige onderzoek is het verkrijgen van
inzicht in de factoren die een rol spelen bij de motivatie van oudere werknemers om door te werken
tot het pensioen. Gelet op de motivatie van werknemers, speelt de mate van ‘employability’
(inzetbaarheid) een belangrijke rol (Fugate, Kinicki, & Ashforth, 2004; Van der Heijde & Van der
Heijden, 2006). Employability staat voor het voortdurend vervullen, verwerven of creëren van werk
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door middel van het optimaal gebruik van competenties (Van der Heijde & Van der Heijden, 2006).
Hierbij gaat het om het bewaken van de bekwaamheid en motivatie om goed te kunnen werken tot
de pensioengerechtigde leeftijd (Van der Heijden, Schalk, & Van Veldhoven, 2008). Een belangrijke
missie, die in veel strategische HR-plannen van organisaties te lezen is, betreft het behouden of
verbeteren van de employability van (oudere) werknemers (Nauta, de Lange & Görtz, 2010). Hieraan
ligt (onder andere) de assumptie ten grondslag dat investeringen in de employabilty van werknemers
hun effect zullen hebben op de motivatie om door te werken tot het pensioen. In de huidige studie
zal allereerst deze assumptie worden onderzocht. Derhalve luidt de eerste onderzoeksvraag: Wat is
het verband tussen employability en de intentie om door te werken tot het pensioen voor oudere
werknemers. Om bovenstaande missie met betrekking tot het behouden of verbeteren van de
employability van (oudere) werknemers (Nauta, et. al., 2010) te kunnen vertalen naar effectieve
maatregelen is kennis nodig over wat mensen in verschillende fasen van hun leven en loopbaan
nodig hebben (Schalk, Van Veldhoven, De Lange, De Witte, Kraus et al., 2010). Er zijn echter weinig
op wetenschappelijk bewijs gebaseerde HR-interventies, die oudere werknemers langer aan het werk
houden of die bijdragen aan de employability van werknemers (Schalk et al., 2010). Ten aanzien van
dit laatste punt wordt meestal aandacht besteed aan factoren op organisatieniveau (bijvoorbeeld
loopbaanmanagement vanuit de organisatie) en taakniveau (bijvoorbeeld leerwaarde van de
functie) (De Graaf, et. al., aangeboden ter publicatie). Er kunnen echter ook redenen in de privésfeer
bestaan die maken dat werknemers zich meer of minder inzetbaar achten in de laatste fase van hun
loopbaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan conflicten met betrekking tot de werk-privé balans. De
tweede onderzoeksvraag luidt derhalve: Wat is het verband tussen de werk-privé balans en de
employability van oudere werknemers. Hiernaast kan de intentie om door te werken tot het
pensioen door meerdere variabelen beïnvloed worden. Onderzoek naar de relatie met de werk-privé
balans is echter nog schaars (Coursolle, Sweeney, Raymo & Ho, 2010). Wel blijkt dat conflict van werk
naar privé een positieve relatie heeft met de voorkeur om zowel gedeeltelijk als volledig met
pensioen te gaan (Raymo & Sweeney, 2006). Onderzoek met betrekking tot de werk-privé balans
heeft lang een negatieve benadering gekend (Peeters & Heiligers, 2007). Studies zijn tegenwoordig
vaker gebaseerd op een meer positieve benadering van de werk-privé balans. Desondanks is het op
sommige onderzoeksgebieden echter noodzakelijk om een meer gebalanceerd beeld van de werkprivé balans te creëren (Voydanoff, 2004). De conceptuele tegenhanger van conflict, facilitatie, is
voor zover bekend echter nog nooit onderzocht in relatie tot de intentie om door te werken tot het
pensioen (Coursolle et. al., 2010). Facilitatie zou echter een positief effect kunnen hebben op de
intentie om door te werken tot het pensioen. In de huidige studie zal zowel conflict als facilitatie
worden onderzocht. De derde onderzoeksvraag luidt derhalve: Wat is het verband tussen de werk-
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privé balans en de intentie om door te werken tot het pensioen voor oudere werknemers. In figuur 1
zijn alle variabelen en hun onderlinge relaties weergegeven.

Werk-privé balans

Employability

Intentie om door
te werken tot het
pensioen

Figuur 1. Onderzoeksmodel
2 De oudere werknemer
Wanneer is iemand een oudere werknemer? Dit is een vraag die erg subjectief en daardoor moeilijk
te beantwoorden is. De complexiteit met betrekking tot de definiëring van de oudere werknemer
wordt gereflecteerd in de grote verscheidenheid aan definities in de literatuur (Peeters & Van
Emmerik, 2008). Ouder worden kan gezien worden als een multidimensioneel veranderproces op
biologisch, psychologisch, sociaal en maatschappelijk vlak (Schalk et al., 2010). Dit brengt een
verscheidenheid aan conceptualisaties en operationalisaties met zich mee. Een voorbeeld is het
onderscheid tussen chronologische-, functionele-, psychosociale-, organisatie- en life-span leeftijd
(De Lange, Taris, Jansen, Smulders, Houtman, & Kompier, 2006; Sterns & Doverspike, 1989).
Het is van belang om stil te staan bij de definiëring van de oudere werknemer in het huidige
onderzoek. Het label oudere werknemer wordt vaak gebaseerd op iemands chronologische leeftijd in
jaren (De Lange, Taris, Jansen, Kompier, Houtman & Bongers, 2005). Afhankelijk van het
onderzoeksgebied en het doel van het onderzoek kan de criteriumleeftijd voor de oudere
werknemers variëren tussen de 40 en 75 jaar (Warr, 2000). Onderzoekers die kijken naar oudere
werknemers in organisaties hanteren vaak een ondergrens van 40 of 45 jaar, waarbij ‘oud’ gezien
wordt als refererend aan rudimentaire kennis, vaardigheden en attitudes (Muijnck & Zwinkels, 2002).
Hiernaast blijkt uit cijfers van het CBS dat werkenden van 45 jaar en ouder weinig mobiel zijn op de
arbeidsmarkt en dat binnen deze groep de mobiliteit afneemt met het stijgen van de leeftijd
(Bruggink & Siermann, 2008). De huidige pensioensgerechtigde leeftijd in Nederland is 65 jaar
(Rijksoverheid, 2011). Op basis van voorgaand onderzoek wordt in de huidige studie de
criteriumleeftijd van 45 jaar gehanteerd (De Graaf, et. al., aangeboden ter publicatie; De Lange, Taris,
Jansen, Kompier, Houtman, & Bongers, 2009; Ilmarinen, 2001; Kooij, De Lange, Jansen & Dikkers,
2008). De populatie die centraal staat in de huidige studie betreft de groep werknemers tussen de 45
en 65 jaar.
Oudere werknemers vormen hoogwaardig menselijk kapitaal, waarin veel geld is
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geïnvesteerd. Zeker in tijden van schaarste aan goed opgeleid personeel kan dit kapitaal van
strategisch belang zijn (Schabracq & Schalk, 2007). Het management besteedt echter meestal
onvoldoende aandacht aan de mogelijkheden van de oudere werknemers. Dit gaat zowel ten koste
van de werknemers zelf als van de organisatie in haar geheel (Schabracq & Schalk, 2007). De relatie
tussen leeftijd aan de ene kant en prestatie en employability aan de andere kant is complexe materie
(Schalk et al., 2010). Uit onderzoek blijkt dat er onder leidinggevenden verschillende negatieve
stereotypen bestaan over oudere werknemers (Boerlijst, Van der Heijden & Van Assen, 1993;
Boerlijst & Van der Heijden, 2003). Hiernaast blijkt dat leidinggevenden minder ontwikkeling- en
trainingactiviteiten aanbieden aan oudere werknemers en deze groep minder eerlijk behandelen dan
werknemers van middelbare leeftijd en jonge werknemers (Simpson, Greller, & Stroh, 2002; Van der
Heijden, De Lange, Demerouti & Van der Heijde, 2009; Visser,Henkens & Schippers, 2003). Er is
echter bewijs dat de stereotypes met betrekking tot leeftijd vaak niet gerechtvaardigd zijn (Schalk et.
al., 2010). Zo is aangetoond dat oudere werknemers niet minder gemotiveerd zijn dan hun jongere
collega’s om nieuwe vaardigheden aan te leren (De Lange, Taris, Smulders, Houtman & Kompier,
2005). Desondanks blijkt bedrijfsbeleid zich veelal niet te richten op het vergroten van de
employability van het oudere personeel. Dit heeft tot gevolg dat de participatiekansen van de oudere
werknemers in het geding dreigen te komen (De Lange, et. al., 2005; Nauta, De Bruin & Cremer,
2004). Ook oudere werknemers doen er echter goed aan hun employability op peil te houden (De
Lange, et. al., 2005; Visser et. al., 2003).
3 Employability
De afgelopen jaren zijn organisaties in een veranderproces terecht gekomen door de toenemende
globalisering, snel veranderende technologieën en verhoogde klanteisen (Van Dam, 2004; Van Dam,
van der Heijden & Schyns, 2006; Van Vianen, 2007). Ten gevolge hiervan zijn organisaties
genoodzaakt hun aanpassingsvermogen en flexibiliteit te vergroten (Van Dam, 2004). Dit
veranderproces is ook van invloed op de steeds sneller veranderende benodigde kwalificaties van
werknemers (Van der Heijden, 2005). Een hoge mate van employability stelt werknemers in staat om
deze veranderende, benodigde kwalificaties te behouden, cultiveren en ontwikkelen (Van der Heijde
& Van der Heijden, 2006).
Het begrip employability kent veel verschillende definities die geformuleerd zijn op drie
niveau’s, namelijk: de maatschappij, de organisatie en het individu (Forrier & Sels, 2003). In het
huidige onderzoek wordt employability bekeken op het niveau van het individu en wordt de
hierboven beschreven definitie van Van der Heijde & Van der Heijden (2006) gehanteerd. Zij
onderscheiden binnen het begrip vijf dimensies, namelijk: ‘Beroepsexpertise’, ‘Anticipatie en
optimalisatie’, ‘Persoonlijke flexibiliteit’, ‘Organisatiesensitiviteit’ en ‘Balans’. De eerste dimensie
7

Rianne den Adel

3158330

‘Beroepsexpertise’ betreft de mate waarin werknemers domeinspecifieke kennis en vaardigheden
bezitten. Mede door de snelle uitwisseling van kennis met een grote informatiedichtheid is het van
belang dat werknemers over de juiste beroepsexpertise beschikken. De tweede dimensie ‘Anticipatie
en optimalisatie’ behelst de mate waarin werknemers zich proactief op een persoonlijke en creatieve
manier voorbereiden op mogelijke toekomstige veranderingen, om zo te streven naar de beste werken carrière-uitkomsten. ‘Persoonlijke flexibiliteit’ is de meer passieve reactieve variant. Deze derde
dimensie betreft het aanpassingsvermogen van werknemers op veranderingen in de interne en
externe arbeidsmarkt, waar werknemers niet voor gekozen hebben. De vierde dimensie,
‘Organisatiegevoel’, heeft betrekking op het belang van sociale competenties. Werknemers maken
steeds vaker deel uit van groepen, zowel binnen als buiten de organisatie. De noodzakelijke sociale
competenties die dit met zich meebrengt hebben voor organisatiegevoel betrekking op onder andere
het delen van verantwoordelijkheden, kennis, ervaringen, gevoelens, mislukkingen en doelen.
Tenslotte is de laatste dimensie ‘Balans’ gedefinieerd als het zoeken naar een compromis tussen de
tegengestelde belangen van werknemer en werkgever en tussen de tegengestelde belangen van
werk/carrière en het privédomein (Van der Heijde & Van der Heijden, 2006). Op basis van deze vijf
dimensies is een empirisch gevalideerd meetinstrument ontwikkeld (Van der Heijde & Van der
Heijden, 2006).
4 De intentie om door te werken tot het pensioen
Lang voor de werkelijke pensionering denken werknemers na over hun plan om met pensioen te
gaan (Zappalà et. al., 2008). Verder blijkt dat pensioenintentie een sterk voorspellende waarde heeft
voor het daadwerkelijke gedrag om met pensioen te gaan (Taylor & Shore, 1995).
Besluitvormingsprocessen met betrekking tot de pensionering zijn erg complex, waarbij zowel push
als pull factoren een rol spelen (Schultz, Morton, & Weckerle, 1998). Met betrekking tot onderzoek
naar de antecedenten van (vroege) pensionering, valt te concluderen dat deze multidimensioneel
zijn. Ze zijn in te delen binnen twee categorieën, namelijk: individuele factoren en contextuele
factoren (Schalk et. al., 2010). Enkele voorbeelden van individuele factoren die vaak gerelateerd zijn
aan (vroege) pensionering zijn: gezondheid (Kim & Feldman, 1998; Talaga & Beehr, 1995), financiële
situatie van werknemers (Beehr, Glazer, Nielson & Farmer, 2000; Boumans, De Jong & Van der
Linden, 2008; Talaga & Beehr, 1995; Taylor & Shore, 1995), leeftijd (Adams, Prescher, Beehr &
Lepisto, 2002), geslacht (Talaga & Beehr, 1995), economische status (Schultz et. al., 1998), het
vooruitzicht om voor kinderen te gaan zorgen dan wel van de vrije tijd te genieten (Schultz, et. al.,
1998; Szinovacz & De Viney, 2000) en een verscheidenheid aan persoonlijkheidskenmerken, zoals
zelfvertrouwen en zelfconcept (Henkens, 1999), werkcentraliteit (Alcover & Crego, 2005) en attitudes
ten aanzien van werk en pensionering (Henkens & Tazelaar, 1994). Enkele voorbeelden van
8
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contextuele factoren die vaak gerelateerd zijn aan (vroege) pensionering zijn: hoge taakeisen en
weinig regelmogelijkheden (Elovainio, Forma, Kivimäki, Sinervo, Sutinen & Laine, 2005), lage taak
autonomie (Blekesaune & Solem, 2005), lage organisatiebetrokkenheid en lage carrière
betrokkenheid (Adams, et. al., 2002), organisatorische context (Henkens & Tazelaar, 1997),
groepscohesie en attitudes van leidinggevenden met betrekking tot vervroegd pensioen van
ondergeschikten (Henkens, 2000), groepsnormen van medewerkers ten aanzien van pensioen
(Potočnik, Tordera, & Peiró, 2009) en factoren in het persoonlijke leven, zoals familiesituatie en de
invloed van het sociale netwerk (Hansson, Dekoekkoek, Neece, & Patterson, 1997; Henkens & Van
Solinge,2002; Schalk et. al., 2010). Recent is nog een interessante studie verschenen van Schreurs,
Van Emmerik, De Cuyper, Notelaers & De Witte (2011). Deze studie onderzoekt vervroegde
pensioenintenties aan de hand van het energetische en motivationele proces van het Job DemandsResources Model (Bakker & Demerouti, 2007). Met betrekking tot het motivationele proces blijkt dat
hulpbronnen, via plezier in het werk, een negatief verband hebben met de intentie om vroeg met
pensioen te gaan. Dit verband bleek sterker te zijn voor blauwe- dan voor witte boorden
werknemers. Met betrekking tot het energetische proces blijkt taakeisen een direct verband (dus
niet indirect via ervaren slechte gezondheid) te hebben met de intentie om vroeg met pensioen te
gaan. Dit verband bleek sterker te zijn voor witte- dan voor blauwe boorden werknemers (Schreurs
et. al., 2011).
4.1 Employability en de intentie om door te werken tot het pensioen
Zoals hierboven is beschreven wordt de intentie om door te werken tot het pensioen multifactorieel
bepaald. Deze factoren in acht nemende, stelde Van der Heijden (2005), dat individuen in staat zijn
om competenties te verwerven en te behouden waardoor ze meer controle krijgen over hun carrière
in verschillende organisaties en beroepsvelden. Deze competenties zouden werknemers kunnen
helpen om zichzelf als voldoende inzetbaar te blijven zien, ook in een later stadium van hun carrière
(Camerino, Conway, Van der Heijden, Estryn-Béhar, Costa & Hasselhorn, 2008). Het verwerven van
employability gerelateerde competenties zou aldus een positief effect kunnen hebben op de intentie
om door te werken tot het pensioen.
Onderzoek naar het verband tussen employability en pensioen is echter nog schaars. Er zijn
wel onderzoeken die aspecten van employability in relatie tot het pensioen bestuderen. Zo blijkt dat
werknemers die tijdens hun carrière meerdere keren veranderd zijn van functie of beroepsveld
langer doorwerken (Boumans, et.al., 2008). Hiernaast blijkt dat werknemers die een werkomgeving
verwachten met veranderingen in hun taken, ontwikkelingsmogelijkheden en ondersteuning van hun
collega's en leidinggevende een hogere intentie hebben om langer door te werken dan andere
werknemers (Van Dam, Van der Vorst & Van der Heijden, 2009).
9
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De relatie tussen het construct employability en pensioenintentie is, voor zover bekend,
slechts een keer eerder empirisch onderzocht met behulp van een gevalideerd employabilityinstrument. In een eerdere studie stond de vraag centraal in hoeverre het vergroten van de
employability van werknemers tussen de 45 en 65 verband houdt met hun intentie tot langer
doorwerken (De Graaf, et. al., aangeboden ter publicatie). Hieruit blijkt dat een hoge mate van
employability inderdaad samenhangt met een sterkere intentie om langer door te werken voor de
groep werknemers tussen de 45 en 65 jaar. Verder blijkt uit deze studie dat mensen die meer
training en opleiding in aangrenzende expertisegebieden hebben gevolgd, hun employability hoger
inschatten. Er wordt geconcludeerd dat het voor de inzetbaarheid van oudere werknemers belangrijk
is om functies zodanig in te richten dat ze uitdagend zijn en voldoende leermogelijkheden bevatten.
Ook investeringen in de bredere ontwikkeling van oudere werknemers zullen gepaard gaan met het
vergroten van hun inzetbaarheid. Samengevat lijken er aanwijzingen te zijn dat employability van
individuele medewerkers een voorspeller is van de intentie om door te werken tot het pensioen. Het
is interessant om te onderzoeken of bovenstaande resultaten ook voor andere groepen werknemers
gelden. Dit leidt tot de eerste hypothese.
Hypothese 1: Er is een positieve relatie tussen de employability van individuele werknemers en hun
intentie om door te werken tot het pensioen.
Het is interessant om te bekijken welke employability dimensies de grootste voorspellende waarde
hebben voor de intentie om tot het pensioen door te werken. Daarom wordt aan bovenstaande
hypothese een verkennende vraag toegevoegd.
Vraag 1: Welke dimensies van employability zijn het meest belangrijk in het voorspellen van de
intentie om door te werken tot het pensioen?
5 De werk-privé balans van oudere werknemers
Door technologische ontwikkelingen is de aard van het werk in de afgelopen halve eeuw aanzienlijk
veranderd. Mensen en organisaties hebben de mogelijkheid flexibeler om te gaan met zaken als
arbeidstijd en werkomgeving (Gaillard, 2006; Schaufeli & Bakker, 2007). Ten gevolge van deze
ontwikkelingen zijn de grenzen tussen ‘werk’ en ‘privé’ echter steeds vager geworden (Wagena &
Geurts, 2000). De invloed die werk op de privésituatie heeft wordt veelal aangeduid met de term
werk-thuisinterferentie (WTI). De thuissituatie kan ook van invloed zijn op iemands functioneren op
het werk, dit wordt ook wel thuis-werkinterferentie (TWI) genoemd (Peeters & Heiligers, 2007). WTI
en TWI staan voor het proces waarbij aspecten van de werk- en thuissituatie elkaar wederzijds op
een dusdanige manier beïnvloeden dat emoties, cognities en/of gedragingen opgedaan in het ene
domein van invloed zijn op emoties, cognities en/of gedragingen in het andere domein. Hierbij kan
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de evaluatie van de interferentie zowel positief als negatief zijn (Peeters & Heiligers, 2007). Het
vinden van een juiste balans tussen werk en privé is voor velen, ook voor oudere werknemers, een
belangrijke doch complexe zaak (Schaufeli & Bakker, 2007). Oudere werknemers krijgen vaak naast
de (financiële) zorg voor opgroeiende kinderen ook te maken met mantelzorg voor (schoon-)ouders
of partner (Bengtson, Rosenthal & Burton, 1996; Moen, Robinson & Fields, 1994; Nauta et. al., 2010).
Verder blijkt dat naarmate werknemers ouder worden, andere zaken dan werk vaak een grotere rol
gaan spelen, waardoor werknemers behoefte kunnen krijgen aan vermindering van het aantal
werkuren (Moen, 2007).
De rolschaarste theorie van menselijke energie veronderstelt dat tijd, energie en aandacht
beperkt zijn. Vervulling van meerdere rollen kan leiden tot uitputting van deze schaarse bronnen
(Greenhaus & Beutell, 1985). In overeenstemming met deze theorie worden drie typen conflict
onderscheiden. Ten eerste het tijdgerelateerd conflict. Er wordt betoogd dat dit type conflict
ontstaat wanneer de tijd die wordt besteed aan de ene rol, het moeilijk maakt om te voldoen aan de
verplichtingen van de andere rol. Een voorbeeld van dit type conflict is dat als iemand veel en vaak
overwerkt, er thuis weinig tijd overblijft om de afgesproken taken uit te voeren. Een ander type
conflict is het stressgerelateerd conflict. Dit type conflict ontstaat als stresservaringen (zoals
spanning, angst en vermoeidheid) in de ene rol het nakomen van verplichtingen in de andere rol
bemoeilijken. Een voorbeeld hiervan is dat als iemand door inspanningen op het werk zo moe is, dat
er geen energie meer over is om thuis activiteiten met de familie te ondernemen. Ten slotte is er het
gedragsgerelateerd conflict. Dit type conflict vindt plaats wanneer specifiek gedrag dat bij de ene rol
wordt vereist, verplichtingen en/of gedragingen in de andere rol in de weg staat. Een voorbeeld van
dit type conflict is dat een leidinggevende thuis op eenzelfde manier als in de werksituatie taken
probeert te delegeren. Voor de gedragsgerelateerde variant, blijkt echter mede door de ingewikkelde
operationalisatie weinig empirische ondersteuning te zijn (Geurts & Demerouti, 2003). Carlson en
Frone (2003) hebben hier het psychologisch gerelateerd conflict aan toegevoegd. Dit type conflict
vindt plaats wanneer mentale afleiding door de ene rol het moeilijk maakt om zich bezig te houden
met de andere rol. Een voorbeeld van dit type conflict is dat iemand thuis nog vaak aan
werkgerelateerde problemen denkt (Van Steenbergen, Ellemers, & Mooijaart, 2007). De
bidirectionaliteit, namelijk dat de werksituatie niet alleen van invloed is op de privésituatie, maar ook
andersom (Frone, Russell & Cooper, 1992) is aangetoond voor de vier verschillende typen conflict
(Carlson, Kacmar, & Williams, 2000; Van Steenbergen et. al., 2007).
Marks (1977) legde de basis voor een meer positieve benadering van de werk-privé balans.
Hij liet zien dat niet iedereen die meerdere rollen combineert, roloverbelasting ervaart.
Tegenwoordig zijn studies vaker gebaseerd op een positieve benadering van de werk-privé balans
(Peeters & Heiligers, 2007). Zo veronderstellen Van Steenbergen et. al. (2007) dat parallel aan de vier
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typen conflict ook vier typen facilitatie te onderscheiden zijn. Facilitatie wordt door hen gedefinieerd
als de mate waarin participatie in de ene rol het makkelijker maakt om aan de eisen van een andere
rol te voldoen.
5.1 Werk-privé balans en employability
De conceptualisatie van employability door Van der Heijde & Van der Heijden (2006) kent een
dimensie getiteld ‘Balans’. Deze dimensie is gedefinieerd als het zoeken naar een compromis tussen
de tegengestelde belangen van werknemer en werkgever en tussen de tegengestelde belangen van
werk/carrière en het privédomein. Deze conceptualisatie is zeer breed, waarbij balans staat voor de
balans op verschillende vlakken. Zo bestaat de schaal uit items over de balans tussen het bereiken
van eigen doelen en het ondersteunen van collega’s, items over werkstress en items met betrekking
tot werk en privé. De empirische onderbouwing ontbreekt echter. Nadere literatuurstudie leidde tot
het inzicht dat er niet eerder empirisch onderzoek is verricht naar de relatie tussen de werk-privé
balans en employability. Er is in de huidige studie voor gekozen de schaal ‘Balans’ niet mee te nemen
als dimensie van employability en het verband tussen employability en de werk-privé balans
systematischer te onderzoeken. Het is nog onbekend hoe voor oudere werknemers de werk-privé
balans en employability samenhangen. Vragen over hoe organisaties hun HR-praktijken op dit gebied
het beste kunnen afstemmen zijn derhalve nog niet te beantwoorden. Het huidige onderzoek tracht
meer inzicht te verkrijgen in de belemmerende en bevorderende factoren van de werk-privé balans
in relatie tot employability.
Het is plausibel te veronderstellen dat conflict een belemmerende factor is voor de
employability van oudere werknemers. Wanneer het privé-leven van iemand interfereert met het
werk (en vice versa), kan dat de employability van die werknemer schaden. Er zal onderzocht worden
in hoeverre twee typen conflict (tijdsgerelateerd en stressgerelateerd) zowel van privé naar werk als
vice versa verband houden met employability. Verondersteld wordt dat deze vier typen conflict een
negatieve relatie hebben met de employability van oudere werknemers. Dit leidt tot de volgende
hypothese:
Hypothese 2: Er is een negatieve relatie tussen conflict (tijdsgerelateerd en stressgerelateerd, van
werk naar privé en vice versa) en employability.
Aangezien facilitatie de conceptuele tegenhanger is van conflict (Van Steenbergen et. al., 2007) is het
plausibel te veronderstellen dat facilitatie een bevorderende factor is voor de employability van
oudere werknemers. Wanneer het privé-leven van iemand namelijk een faciliterende uitwerking op
het werk heeft (en vice versa), kan dat de employability van die werknemer vergroten. In de huidige
studie zal onderzocht worden in hoeverre twee typen facilitatie (tijdsgerelateerd en
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stressgerelateerd) zowel van privé naar werk als vice versa verband houden met employability.
Verondersteld wordt dat deze vier typen facilitatie een positieve relatie hebben met de employability
van oudere werknemers. Dit leidt tot de volgende hypothese:
Hypothese 3: Er is een positieve relatie tussen facilitatie (tijdsgerelateerd en stressgerelateerd van
werk naar privé en vice versa) en employability.
Hierbij is het interessant om de volgende verkennende vraag toe te voegen.
Vraag 2: Welke dimensies van de werk-privé balans zijn het meest belangrijk in het voorspellen van
de dimensies van employability?
5.2 Werk-privé balans en de intentie om door te werken tot het pensioen
Bij het begrijpen van beslissingen rondom het pensioen wijst een groeiend aantal onderzoeken naar
de importantie van de familiecontext (Raymo & Sweeney, 2006). Zo blijkt dat de pensioensleeftijd
hoger is voor personen die financieel afhankelijke kinderen moeten ondersteunen (Szinovacz,
DeViney & Davey, 2001). Hiernaast blijkt dat personen die fysieke zorg moeten bieden aan ouder
wordende ouders, eerder met pensioen gaan (Dentinger & Clarkberg, 2002). Ook blijkt dat
gezondheidsproblemen van de partner het pensioneringsproces kunnen versnellen (Hayward,
Friedman & Chen, 1998; Szinovacz & DeViney, 2000). Uit voorgaand onderzoek blijkt dat het bieden
van fysieke zorg en gezondheidsproblemen van de partner ook samenhangen met conflict van privé
naar werk (Raymo & Sweeney, 2006). Deze samenhang suggereert dat conflict van privé naar werk
ook een direct negatief verband zou kunnen hebben met de intentie om door te werken tot het
pensioen.
In tegenstelling tot het onderzoek op het gebied van de familiecontext en het pensioen is er
bij onderzoek naar de relaties tussen werkkenmerken en het pensioen weinig aandacht geweest voor
conflict van werk naar privé (Raymo & Sweeney, 2006). Raymo & Sweeney (2006) hebben deze
relatie onderzocht en hieruit bleek dat conflict van werk naar privé een positieve relatie heeft met de
voorkeur om zowel gedeeltelijk als helemaal met pensioen te gaan (Raymo & Sweeney, 2006).
Coursolle en collega’s (2010) hebben onderzocht of het verband tussen pensionering en emotioneel
welzijn samenhangt met eerder ervaren werk-privé conflict. Hieruit bleek dat pensioen geassocieerd
is met relatief minder depressieve symptomen bij personen die hoge niveaus van werk-privé conflict
hebben ervaren. Voor deze individuen is het pensioen eerder een verlossing dan een stressor
(Coursolle, et. al., 2010). Mede op basis van deze resultaten is het plausibel te veronderstellen dat er
een samenhang is tussen conflict van werk naar privé en vice versa, en de intentie om door te
werken tot het pensioen. Deze relatie is echter nog nooit empirisch onderzocht met behulp van een
gevalideerd werk-privé instrument waar onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende typen
13

Rianne den Adel

3158330

conflict (Van Steenbergen et. al., 2007). In de huidige studie zal onderzocht worden in hoeverre twee
typen conflict (tijdsgerelateerd en stressgerelateerd) zowel van werk naar privé als vice versa
verband houden met de intentie om tot het pensioen door te werken. Dit leidt tot de volgende
hypothese:
Hypothese 4: Er is een negatieve relatie tussen conflict (tijdsgerelateerd en stressgerelateerd, van
werk naar privé en vice versa) en de intentie om door te werken tot het pensioen.
Onderzoek met betrekking tot de werk-privé balans heeft lang een negatieve benadering gekend
(Peeters & Heiligers, 2007). Hoewel onderzoek tegenwoordig steeds vaker een meer positieve
benadering kent is het op sommige onderzoeksgebieden noodzakelijk om een meer gebalanceerd
beeld van de werk-privé balans te creëren (Voydanoff, 2004). Aangezien facilitatie de conceptuele
tegenhanger is van conflict (Van Steenbergen et. al., 2007) is het plausibel te veronderstellen dat
facilitatie een positieve relatie heeft met de intentie om door te werken tot het pensioen. Voor zover
bekend is de relatie tussen facilitatie en de intentie om door te werken tot het pensioen echter nog
nooit empirisch onderzocht met behulp van een gevalideerd werk-privé instrument waar
onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende typen facilitatie (Van Steenbergen et. al., 2007). In
de huidige studie zal onderzocht worden in hoeverre twee typen facilitatie (tijdsgerelateerd en
stressgerelateerd) zowel van werk naar privé als vice versa verband houden met de intentie om tot
het pensioen door te werken. Dit leidt tot de volgende hypothese:
Hypothese 5: Er is een positieve relatie tussen facilitatie (tijdsgerelateerd en stressgerelateerd van
werk naar privé en vice versa) en de intentie om door te werken tot het pensioen.
Hierbij is het interessant om de volgende verkennende vraag toe te voegen.
Vraag 3: Welke dimensies van de werk-privé balans zijn het meest belangrijk in het voorspellen van
de intentie om door te werken tot het pensioen?
6 Methode
6.1 Participanten en Procedure
Voor dit onderzoek is een groep werknemers benaderd van de Universiteit Utrecht. Alle werknemers
tussen de 45 en 65 jaar van de faculteiten Geesteswetenschappen (146 personen),
Geowetenschappen (324 personen) en Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (223 personen) zijn
benaderd. Uit naam van de hoofden HR van de respectievelijke faculteiten is een e-mail bericht
verzonden met daarin een link naar de vragenlijst. Deze werd afgenomen via het online programma
Netquestionnaires. Aan het begin van de vragenlijst werd duidelijk gemaakt dat deelname geheel
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anoniem en vrijwillig was en dat het invullen van de vragenlijst 20 à 25 minuten in beslag zou nemen.
Na een week is een e-mail ter herinnering aan deelname gestuurd, naar de personen die de
vragenlijst op dat moment nog niet hadden ingevuld. In totaal hebben 325 participanten de
vragenlijst volledig ingevuld, wat uitgesplitst naar faculteit een responspercentage impliceert van
46% voor Geesteswetenschappen, 51% voor Geowetenschappen en 45% voor Recht, Economie,
Bestuur en Organisatie (gemiddeld 47%). Het invullen van de vragenlijst duurde gemiddeld 33
minuten. De hoofden HR van de deelnemende faculteiten hebben nadien een rapport met resultaten
en aanbevelingen ontvangen. Ook de geïnteresseerde participanten hebben later een document met
de resultaten ontvangen.
De respondenten bestaan voor 51% uit mannen en voor 49% uit vrouwen. De gemiddelde
leeftijd is 54 jaar (SD =5.4, bereik 45-64 jaar). De groep participanten bestaat voor 39% uit
ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) en voor 61% uit wetenschappelijk personeel (WP). Als
hoogst genoten opleiding heeft 0.3% Lagere school, 1.5% Mavo, 3.4% Havo, 2.2% VWO, 3.4% MBO,
15.4% HBO en 73.8% WO. Gemiddeld genomen werken de deelnemers 18 jaar (SD =10.5) bij de
huidige organisatie. Met betrekking tot de burgerlijke staat blijkt dat in totaal 79.3% samenwonend
of gehuwd is, waarvan 41.5% zonder en 37.8% met thuiswonende kinderen. In totaal is 18.1%
alleenstaand, waarvan 12.6% zonder en 5.5% met thuiswonende kinderen. Van de respondenten gaf
2.5% aan dat de burgerlijke staat anders was, namelijk een ‘living apart together’ (LAT) relatie dan
wel woongroep.

6.2 Meetinstrumenten
Voor het meten van de intentie om tot het pensioen door te werken (α = 0.95) zijn 4 items gebruikt
welke zijn ontleend aan de schaal van Van Dam et al. (2009). De antwoordmogelijkheden op alle
items variëren op een 5-puntsschaal van 1 = ‘helemaal mee oneens’ tot 5 = ‘helemaal mee eens’. Een
voorbeelditem is: “Ik blijf aan de slag tot ik 65 ben”. Als respondenten een hogere score aangeven
op de items, hebben ze een hogere intentie om tot het pensioen door te werken. In het huidige
onderzoek betekent de intentie om tot het pensioen door te werken, de intentie om tot het 65ste
levensjaar door te werken. Er is gekozen voor 65 jaar, omdat dit de huidige pensioengerechtigde
leeftijd is in Nederland (Rijksoverheid, 2011).
Employability is gemeten met behulp van een psychometrisch gevalideerd instrument,
bestaande uit vijf dimensies, ontwikkeld door Van der Heijde & Van der Heijden (2006). Er is in de
huidige studie voor gekozen de schaal ‘Balans’ niet mee te nemen als dimensie van employability en
het verband tussen employability en de werk-privé balans (zie hieronder) systematischer te
onderzoeken. De eerste schaal van employability is ‘Beroepsexpertise’ en bestaat uit 15 items (α =
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0.91). Een voorbeelditem is: “Mijn vaardigheden zijn kwalitatief gezien van … niveau” (zeer laag –
zeer hoog). De tweede schaal is ‘Anticipatie en optimalisatie’ en bestaat uit 8 items (α = 0.86). Een
voorbeelditem is: “Ik neem ... verantwoordelijkheid voor het behoud van mijn arbeidsmarktwaarde”
(helemaal niet – in zeer sterke mate). De derde schaal is ‘Persoonlijke flexibiliteit’ en bestaat uit 8
items (α = 0.82). Een voorbeelditem is: “Ik speel over het algemeen … in op veranderingen in mijn
werkomgeving” (zeer langzaam - zeer snel). De vierde schaal is ‘Organisatiesensitiviteit’ en bestaat
uit 7 items (α = 0.86). Een voorbeelditem is: “In mijn organisatie neem ik … deel aan het vormen van
een gemeenschappelijke visie met betrekking tot waarden en doelen” (nooit – zeer vaak). De in
totaal 38 items van de vier schalen van employability zijn allen op een 6-puntsschaal gemeten. Een
hogere score betekent dat de respondenten een hogere mate van employability ervaren.
De werk-privé balans is gemeten met behulp van een psychometrisch gevalideerd
instrument, bestaande uit zestien dimensies, ontwikkeld door Van Steenbergen, Ellemers &
Mooijaart (2007). Zij onderscheiden vier typen conflict en vier typen facilitatie, namelijk:
tijdsgerelateerd, stressgerelateerd, gedragsgerelateerd en psychologisch gerelateerd. Deze acht
dimensies kennen allemaal zowel een dimensie van werk naar privé als een dimensie van privé naar
werk. In de huidige studie zijn de gedragsgerelateerde en psychologisch gerelateerde dimensies
buiten beschouwing gelaten. Blijft over vier tijdsgerelateerde en vier stressgerelateerde schalen. Alle
acht schalen zijn gemeten met 3 items, waarbij de antwoordmogelijkheden op een 5-puntsschaal
variëren van 1 = ‘helemaal mee oneens’ tot 5 = ‘helemaal mee eens’. Een hogere score impliceert dat
de participanten een hogere mate van conflict dan wel facilitatie ervaren. De eerste vier schalen zijn
conflictgerelateerd. Een voorbeelditem van de eerste schaal, tijdsgerelateerd conflict van werk naar
privé (α = 0.66) is: “Door mijn werk kan ik me minder bezig houden met activiteiten thuis dan ik zou
willen”. Een voorbeelditem van de tweede schaal, tijdsgerelateerd conflict van privé naar werk (α =
0.68) is: “De tijd die ik besteed aan verantwoordelijkheden thuis zorgt er vaak voor dat ik geen tijd
besteed aan werkactiviteiten die gunstig zouden kunnen zijn voor mijn carrière”. Een voorbeelditem
van de derde schaal, stressgerelateerd conflict van werk naar privé (α = 0.74) is: “Als ik thuiskom van
het werk, ben ik vaak emotioneel zo leeg dat ik thuis geen bijdrage meer kan leveren”. Een
voorbeelditem van de vierde schaal, stressgerelateerd conflict van privé naar werk (α = 0.82) is:
“Door stress thuis, ben ik op het werk vaak afgeleid door thuiszaken”. Hiernaast wordt ook de
facilitatie gemeten. Een voorbeelditem van de vijfde schaal, tijdsgerelateerde facilitatie van werk
naar privé (α = 0.58) is: “Doordat ik werk, kan ik beter grenzen stellen aan de verantwoordelijkheden
die ik thuis op mij neem”. Deze dimensie kent een lage alpha-waarde die echter niet te verhogen is
middels de verwijdering van items. Een voorbeelditem van de zesde schaal, tijdsgerelateerde
facilitatie van privé naar werk (α = 0.75) is: “De tijd die ik aan mijn leven thuis besteed stimuleert mij
om de tijd die ik werk goed te besteden”. Een voorbeelditem van de zevende schaal,
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stressgerelateerde facilitatie van werk naar privé (α = 0.74) is: “Na een werkdag heb ik vaak energie
opgedaan, waardoor ik meer zin heb om thuis mee te doen aan activiteiten of
verantwoordelijkheden op mij te nemen”. Een voorbeelditem van de achtste schaal,
stressgerelateerde facilitatie van privé naar werk (α = 0.83) is: “Doordat ik thuis ontspan en energie
opdoe, kan ik mij beter richten op het uitvoeren van mijn werk”.
6.3 Controlevariabelen
De intentie om tot het pensioen door te werken en de employability van werknemers worden
beïnvloed door meerdere factoren. In de huidige studie zijn daarom ook enkele controlevariabelen
meegenomen. Ten eerste is de gezondheid bij alle analyses als controlevariabele opgenomen (Kim &
Feldman, 1998; Talaga & Beehr, 1989). Ook de financiële situatie van werknemers is meegenomen bij
de analyses met de intentie om door te werken tot het pensioen als afhankelijke variabele (Boumans
et al., 2008; Beehr, et. al., 2000; Talaga & Beehr, 1995; Taylor & Shore, 1995). Voor de analyses met
employability als afhankelijke variabele is de financiële situatie echter niet meegenomen. Hiernaast
zijn leeftijd en geslacht bij alle analyses opgenomen als controlevariabelen(Adams, et. al., 2002;
Coursolle et. al., 2010; Talaga & Beehr, 1995; Van Dam et. al., 2009; Van der Heijden, 2005).
De financiële situatie is gemeten aan de hand van 1 item van Zappalà et. al., (2008). Dit item
betreft: “In hoeverre is uw financiële situatie toereikend genoeg om eerder met pensioen te kunnen
gaan dan de pensioengerechtigde leeftijd?”. Participanten konden hierop antwoorden aan de hand
van een 7-puntsschaal lopend van 1 = ‘totaal niet toereikend’ tot 7 = ‘totaal wel toereikend’. Een
hogere score betekent dat participanten hun financiële situatie meer toereikend achten om eerder
met pensioen te kunnen gaan dan de pensioensgerechtigde leeftijd. Gezondheid (α = 0.89) is
gemeten aan de hand van een schaal van Beehr (1989). Er zijn 4 items gebruikt welke zijn gemeten
op een 5-puntsschaal lopend van 1 = ‘helemaal mee oneens’ tot 5 = ‘helemaal mee eens’. Een
voorbeeld is: “Mijn gezondheid is beter dan die van de meeste mensen van mijn leeftijd”. Een hoge
score betekent dat participanten zichzelf waarnemen als gezond. Voor het meetinstrument in zijn
totaliteit, zie Bijlage 1.
7 Resultaten
7.1 Beschrijvende statistiek
Bij de UU zijn de werknemers in te delen in twee groepen, namelijk OBP (Ondersteunend en
Beheerspersoneel) en WP (Wetenschappelijk personeel). De aard van het werk dat door de twee
groepen wordt uitgevoerd verschilt van elkaar. Vanwege dit verschil is onderzocht of de gemiddelden
van de onderzoeksvariabelen van deze twee groepen significant van elkaar verschillen. In Tabel 1 zijn
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de gemiddelden, standaarddeviaties en de uitkomsten van de onafhankelijke t-test met
personeelsgroep als onafhankelijke variabele weergegeven.
Tabel 1 Gemiddelden, standaarddeviaties en uitkomsten t-test personeelsgroep
Variabelen

M OBP

SD

M WP

SD

Intentie om door te werken (1-5)
Beroepsexpertise (1-6)
Anticipatie en optimalisatie (1-6)
Persoonlijke flexibiliteit (1-6)
Organisatiesensitiviteit (1-6)
Tijd. Con. W-P (1-5)
Tijd. Con. P-W (1-5)
Stress. Con. W-P (1-5)
Stress. Con. P-W (1-5)
Tijd. Fac. W-P (1-5)
Tijd. Fac. P-W (1-5)
Stress. Fac. W-P (1-5)
Stress. Fac. P-W (1-5)
Gezondheid (1-5)
Financiële situatie (1-7)
Leeftijd (45-64)
Geslacht
* p < .05; ** p < .01

3.60
4.83
3.89
4.40
4.33
2.40
1.82
2.40
1.82
3.51
3.53
3.09
3.93
3.89
3.46
54.19
-

1.24
0.51
0.79
0.52
0.78
0.89
0.78
0.99
0.94
0.78
0.91
0.83
0.88
0.79
1.93
5.61
-

4.15
5.02
4.24
4.30
4.43
2.95
1.89
2.44
1.70
3.14
3.43
2.92
3.67
3.82
3.74
54.21
-

0.99
0.51
0.76
0.61
0.86
0.98
0.93
0.99
0.88
0.88
0.89
0.81
0.93
0.88
2.03
5.36
-

t
-4.65
-3.34
-3.94
1.55
-1.12
-5.11
-0.70
-0.41
1.17
4.00
1.09
1.80
2.50
0.74
-1.21
-0.04
-

p

df

.00**
.01*
.00**
ns
ns
.00**
ns
ns
ns
.00**
ns
ns
.01*
ns
ns
ns
-

323
323
323
323
323
323
301
323
323
292
323
323
323
323
323
323
-

Uit Tabel 1 valt af te leiden dat participanten in de groep WP een hogere intentie hebben om door te
werken tot het pensioen (gemiddelde = 4.15) dan respondenten in de groep OBP (gemiddelde =
3.60). Een onafhankelijke t-test laat zien dat het verschil significant is. De intentie om tot het 65e
levensjaar door te werken is hiermee redelijk hoog, waarbij de standaarddeviaties (SD OBP = 1.24 en
SD WP = 0.99) aangeven dat er redelijk grote verschillen zijn tussen participanten. Daarnaast zijn de
gemiddelden van de vier dimensies van employability bovengemiddeld. Tenslotte valt op dat de
gemiddelden van de vier typen facilitatie beduidend hoger zijn dan de gemiddelden van de vier typen
conflict. Verder blijkt uit de t-test dat de gemiddelden van de groepen OBP en WP op nog een aantal
variabelen significant van elkaar verschillen. Bij de variabelen beroepsexpertise, anticipatie en
optimalisatie, tijdsgerelateerd conflict van werk naar privé zijn de gemiddelden van de participanten
in de groep WP significant hoger dan de gemiddelden van de participanten in de groep OBP. De
gemiddelden van de twee typen facilitatie (tijdsgerelateerde facilitatie van werk naar privé en
stressgerelateerde facilitatie van privé naar werk) zijn echter juist significant hoger voor
participanten in de groep OBP. Op basis van deze uitkomsten is ervoor gekozen om de variabele
personeelsgroep bij de statistische analyses op te nemen als controlevariabele.
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In Tabel 2 zijn de correlaties tussen de onderzoeksvariabelen weergegeven. Hieruit blijkt dat
alle vier de dimensies van employability een significant positief verband hebben met de intentie om
door te werken tot het pensioen, namelijk beroepsexpertise (r = .23, p < .01), anticipatie en
optimalisatie (r = .30, p < .01), persoonlijke flexibiliteit (r = .12, p < .05) en organisatiesensitiviteit (r =
.12, p < .05). De vier typen conflict hebben alle vier een negatief verband met de intentie om tot het
pensioen door te werken. De correlaties voor de twee typen stressgerelateerd conflict zijn
significant, namelijk van werk naar privé (r = -.24, p < .01) en van privé naar werk (r = -.10, p < .05).
Verder blijkt dat de vier typen facilitatie een significante positieve relatie hebben met de intentie om
tot het pensioen door te werken. De twee typen tijdsgerelateerde facilitatie, van werk naar privé (r
=.10, p < .05) en van privé naar werk (r = .11, p < .05) en de twee typen stressgerelateerde facilitatie,
van werk naar privé (r =.27, p < .01) en van privé naar werk (r = .09, p < .05) zijn significant. Verder
valt op dat zowel tijdsgerelateerd als stressgerelateerd conflict van privé naar werk negatief
significant samenhangen met de vier dimensies van employability. Opmerkelijk is dat tijdsgerelateerd
conflict van werk naar privé significant positief samenhangt met anticipatie en optimalisatie (r = .13,
p < .01) en organisatiesensitiviteit (r = .17, p < .01). Hiernaast is te zien dat haast alle
facilitatiedimensies positief significant samenhangen met de vier dimensies van employability.
Opmerkelijk is dat tijdsgerelateerde facilitatie van werk naar privé significant negatief samenhangt
met persoonlijke flexibiliteit (r = -.21, p < .01). Tenslotte blijkt dat de conflictdimensies zoals verwacht
negatief samenhangen met de facilitatiedimensies. Er is echter ook te zien dat er significante
correlaties bestaan tussen de conflictdimensies onderling en de facilitatiedimensies onderling.

7.2 Employability en de intentie om door te werken tot het pensioen
Hypothese 1 stelde dat er is een positieve relatie is tussen de employability van individuele
werknemers en hun intentie om door te werken tot het pensioen. Om deze hypothese te toetsen zijn
vier hiërarchische multipele regressieanalyses uitgevoerd met de intentie om door te werken tot het
pensioen als afhankelijke variabele. In iedere regressieanalyse werden in de eerste stap de vijf
controlevariabelen toegevoegd. In de tweede stap werd telkens een andere dimensie van
employability toegevoegd. In Tabel 3 zijn de uitkomsten weergegeven. Hieruit blijkt dat alle
dimensies van employability significant positief samenhangen met de intentie om door te werken tot
het pensioen. Ook alle controlevariabelen hangen significant in de verwachtte richting samen met de
intentie om door te werken tot het pensioen, namelijk allemaal positief met uitzondering van
financiële situatie. Het model met beroepsexpertise(β = .15, p < .01) blijkt significant te zijn en 15.8%
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van de variantie te verklaren. Het model met anticipatie en optimalisatie (β = .24, p < .01) blijkt
significant te zijn en 19.2% van de variantie te verklaren. Het model met persoonlijke flexibiliteit (β =
.14, p < .01) blijkt significant te zijn en 15.7% van de variantie te verklaren. Het model met
organisatiesensitiviteit (β = .11, p < .05) blijkt significant te zijn en 15.0% van de variantie te
verklaren. Hiermee is hypothese 1 bevestigd. Dit betekent dat werknemers die hun employability
hoger inschatten ook een sterkere intentie hebben om tot het pensioen door te werken. Wanneer
een regressieanalyse wordt uitgevoerd waarbij in de tweede stap alle vier de dimensies van
employability worden toegevoegd blijkt ook een significant model te ontstaan en 18% van de
variantie te verklaren. In dit model is te zien dat enkel de dimensie anticipatie en optimalisatie
overblijft als significante voorspeller van de intentie om door te werken tot het pensioen (β = .27, p <
.01). Het antwoord op vraag 1 betreft dan ook dat de dimensie anticipatie en optimalisatie het
belangrijkst is bij het voorspellen van de intentie om door te werken tot het pensioen.

Tabel 3 Vier regressiemodellen employability met de intentie om door te werken tot het
pensioen als afhankelijke variabele
Regressiemodellen

B

SE B

β

Financiële situatie
Gezondheid
Leeftijd
Geslacht***
Personeelsgroep****

-0.10
0.18
0.02
0.29
0.48

0.03
0.07
0.01
0.12
0.12

-0.18**
0.15**
0.12*
0.14*
0.22**

Model 1

Model 2
Financiële situatie
Gezondheid
Leeftijd
Geslacht
Personeelsgroep
Beroepsexpertise

-0.09
0.15
0.02
0.28
0.42
0.30

0.03
0.07
0.01
0.12
0.12
0.11

-0.09
0.14
0.03
0.30
0.35
0.33

0.03
0.07
0.01
0.12
0.12
0.07

-0.11
0.15
0.02
0.29
0.51

0.03
0.07
0.01
0.12
0.12

9.83**

.158

.020

12.61** .192

.054

9.90**

.019

-0.16**
0.11*
0.14**
0.14*
0.16**
0.24**

Model 2
Financiële situatie
Gezondheid
Leeftijd
Geslacht
Personeelsgroep

R² Change

-0.17**
0.12*
0.10
0.13*
0.19**
0.15**

Model 2
Financiële situatie
Gezondheid
Leeftijd
Geslacht
Personeelsgroep
Anticipatie en optimalisatie

F
R²
10.22** .138

.157

-0.20**
0.12*
0.12*
0.13*
0.23**
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Persoonlijke flexibiliteit

0.27

0.10

0.14**

Model 2

9.36**
Financiële situatie
Gezondheid
Leeftijd
Geslacht
Personeelsgroep
Organisatiesensitiviteit

-0.10
0.18
0.02
0.29
0.46
0.14

0.03
0.07
0.01
0.12
0.12
0.07

3158330

.150

.012

-0.19**
0.14**
0.12*
0.14*
0.21**
0.11*

Model 2

7.67** .180 .075
Financiële situatie
-0.08 0.03 -0.14**
Gezondheid
0.12 0.07 0.10
Leeftijd
0.03 0.01 0.13*
Geslacht
0.40 0.11 0.19**
Personeelsgroep
-0.08 0.07 -0.07
Beroepsexpertise
0.14 0.14 0.07
Anticipatie en optimalisatie 0.36 0.09 0.27**
Persoonlijke flexibiliteit
0.03 0.12 0.02
Organisatiesensitiviteit
-0.08 0.09 -0.06
* p < .05; ** p < .01; *** Vrouw = 0, Man = 1; **** OBP = 0, WP = 1; Model 1 is slechts een
keer weergegeven, R² is de verklaarde variantie van het model na stap 2; R² Change is het deel
van de verklaarde variantie welke stap twee toevoegt aan het model ten opzichte van de
verklaarde variantie na stap 1.

7.3 Conflict en employability
Om hypothese 2 te toetsen zijn vier hiërarchische multipele regressieanalyses uitgevoerd met telkens
een andere dimensie van employability als afhankelijke variabele. In iedere regressieanalyse werden
in de eerste stap de vier controlevariabelen toegevoegd. In de tweede stap werden telkens de vier
conflictdimensies toegevoegd. In Tabel 4 zijn de uitkomsten weergegeven. Opvallend is dat de
controle variabelen leeftijd en geslacht, op het verband tussen leeftijd en anticipatie en optimalisatie
(β = -.12, p < .05) na, nergens een significant verband vertonen. Uit de uitkomsten blijkt dat
tijdsgerelateerd conflict van privé naar werk significant negatief samenhangt met alle dimensies van
employability, namelijk beroepsexpertise (β = -.14, p < .05), anticipatie en optimalisatie (β = -.22, p <
.01) , persoonlijke flexibiliteit (β = -.22, p < .01) en organisatiesensitiviteit (β = -.18, p < .01). De
stressgerelateerde variant hangt significant negatief samen met beroepsexpertise (β = -.25, p < .01)
en persoonlijke flexibiliteit (β = -.13, p < .05). Kijkende naar persoonlijke flexibiliteit blijkt dat ook
stressgerelateerd conflict van werk naar privé significant negatief samenhangt (β = -.13, p < .01). Het
is echter opmerkelijk dat de dimensie tijdsgerelateerd conflict van werk naar privé significant positief
samenhangt met zowel persoonlijke flexibiliteit (β = .14, p < .05), anticipatie en optimalisatie (β =
.16, p < .05) en organisatiesensitiviteit (β = .24, p < .01). Uit de resultaten blijkt dat er een redelijk
gedifferentieerd beeld is en er voor de dimensie tijdsgerelateerd conflict van werk naar privé zelfs
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bevindingen zijn in de niet verwachte richting, namelijk een significant positief verband met drie
dimensies van employability. Concluderend kan worden gesteld dat hypothese 2 gedeeltelijk wordt
bevestigd, namelijk voor tijdsgerelateerd conflict van privé naar werk in zijn totaliteit, voor de twee
stressgerelateerde varianten gedeeltelijk en voor tijdsgerelateerd conflict van werk naar privé niet.
Tabel 4 Vier regressiemodellen conflict met telkens een andere dimensie van Employability
als afhankelijke variabele
Regressiemodellen
B
SE B
β
F
R²
R² Change
AV = Beroepsexpertise
Model 1
6.40** .074
Gezondheid
0.11
0.03
0.18**
Leeftijd
0.01
0.01
0.09
Geslacht***
0.03
0.06
0.03
Personeelsgroep**** 0.19
0.06
0.18**
Model 2
9.51** .194 .120
Gezondheid
0.09
0.03
0.15**
Leeftijd
0.01
0.01
0.05
Geslacht
0.04
0.06
0.04
Personeelsgroep
0.15
0.06
0.15*
Tijd. Con. W-P
0.04
0.03
0.07
Tijd. Con. P-W
-0.08
0.04
-0.14*
Stres. Con. W-P
-0.03
0.03
-0.05
Stres. Con. P-W
-0.14
0.03
-0.25**
AV = Anticipatie en optimalisatie
Model 1
6.46** .075
Gezondheid
0.13
0.05
0.14*
Leeftijd
-0.01
0.01
-0.09
Geslacht
-0.02
0.09
-0.01
Personeelsgroep
0.36
0.09
0.23**
Model 2
6.44** .140 .065
Gezondheid
0.13
0.05
0.14**
Leeftijd
-0.02
0.01
-0.12*
Geslacht
-0.01
0.09
0.00
Personeelsgroep
0.30
0.10
0.19**
Tijd. Con. W-P
0.13
0.05
0.16*
Tijd. Con. P-W
-0.20
0.06
-0.22**
Stres. Con. W-P
-0.03
0.05
-0.03
Stres. Con. P-W
-0.02
0.05
-0.03
AV = Persoonlijke flexibiliteit
Model 1
3.74** .045
Gezondheid
0.13
0.04
0.19**
Leeftijd
0.00
0.01
-0.02
Geslacht
0.02
0.07
0.01
Personeelsgroep
-0.10
0.07
-0.08
Model 2
7.16** .154 .109
Gezondheid
0.11
0.04
0.16**
Leeftijd
-0.01
0.01
-0.06
Geslacht
0.02
0.07
0.01
Personeelsgroep
-0.14
0.07
-0.12*
Tijd. Con. W-P
0.08
0.04
0.14*
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Tijd. Con. P-W
-0.15
0.04
-0.22**
Stres. Con. W-P
-0.08
0.04
-0.13*
Stres. Con. P-W
-0.08
0.04
-0.13*
AV = Organisatiesensitiviteit
Model 1
0.45
Gezondheid
0.04
0.06
0.04
Leeftijd
0.00
0.01
0.01
Geslacht
-0.02
0.10
-0.02
Personeelsgroep
0.12
0.10
0.07
Model 2
3.98**
Gezondheid
0.04
0.06
0.04
Leeftijd
0.00
0.01
-0.03
Geslacht
-0.02
0.10
-0.01
Personeelsgroep
0.01
0.10
0.01
Tijd. Con. W-P
0.20
0.06
0.24**
Tijd. Con. P-W
-0.17
0.06
-0.18**
Stres. Con. W-P
-0.06
0.06
-0.07
Stres. Con. P-W
-0.08
0.06
-0.09
* p < .05; ** p < .01; *** Vrouw = 0, Man = 1; **** OBP = 0, WP = 1

3158330

.006

.092 .08

7.4 Facilitatie en employability
Om hypothese 3 te toetsen zijn vier hiërarchische multipele regressieanalyses uitgevoerd met telkens
een andere dimensie van employability als afhankelijke variabele. In iedere regressieanalyse werden
in de eerste stap de vier controlevariabelen toegevoegd. In de tweede stap werden steeds de vier
facilitatiedimensies toegevoegd. In Tabel 5 zijn de uitkomsten weergegeven. Opvallend is dat de
controle variabelen leeftijd en geslacht, op het verband tussen leeftijd en anticipatie en optimalisatie
(β = -.11, p < .05) na, nergens een significant verband vertonen. Uit de resultaten blijkt dat
stressgerelateerde facilitatie van werk naar privé significant positief samenhangt met
beroepsexpertise (β = .13, p < .05), anticipatie en optimalisatie (β = .12, p < .05) en persoonlijke
flexibiliteit (β = .19, p < .01). Stressgerelateerde facilitatie van privé naar werk hangt significant
positief samen met anticipatie en optimalisatie (β = .19, p < .01). Concluderend kan worden gesteld
dat hypothese 3 slechts gedeeltelijk wordt bevestigd, namelijk voor de twee stressgerelateerde
dimensies gedeeltelijk en voor de twee tijdsgerelateerde dimensies niet.
De tweede verkennende vraag was welke dimensies van de werk-privé balans het meest
belangrijk zijn in het voorspellen van de dimensies van employability. Gemiddeld gezien kan gesteld
worden dat de conflictdimensies een grotere voorspellende waarde hebben voor de dimensies van
employability dan de facilitatiedimensies. Als antwoord op vraag 2 valt te stellen dat tijdsgerelateerd
conflict van privé naar werk het belangrijkste is, aangezien deze dimensie een significante voorspeller
is van alle vier de dimensies van employability. Voor facilitatie geldt dat de stressgerelateerde variant
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van werk naar privé de belangrijkste dimensie is, aangezien deze een significante voorspeller is van
drie dimensies van employability.
Tabel 5 Vier regressiemodellen facilitatie met telkens een andere dimensie van Employability als
afhankelijke variabele
Regressiemodellen
B
SE B
β
F
R²
R² Change
AV = Beroepsexpertise
Model 2
5.05**
.113 .039
Gezondheid
0.09
0.03
0.15**
Leeftijd
0.01
0.01
0.08
Geslacht
0.04
0.06
0.04
Personeelsgroep
0.21
0.06
0.20**
Tijd. Fac. W-P
-0.02
0.04
-0.03
Tijd. Fac. P-W
0.00
0.04
0.00
Stres. Fac. W-P
0.08
0.04
0.13*
Stres. Fac. P-W
0.08
0.04
0.14
AV = Anticipatie en optimalisatie
Model 2
8.49**
.177 .102
Gezondheid
0.09
0.05
0.09
Leeftijd
-0.02
0.01
-0.11*
Geslacht
0.02
0.09
0.02
Personeelsgroep
0.43
0.09
0.27**
Tijd. Fac. W-P
0.04
0.06
0.05
Tijd. Fac. P-W
0.07
0.06
0.08
Stres. Fac. W-P
0.11
0.06
0.12*
Stres. Fac. P-W
0.16
0.06
0.19**
AV = Persoonlijke flexibiliteit
Model 2
5.24**
.117 .072
Gezondheid
0.10
0.04
0.15**
Leeftijd
0.00
0.01
-0.03
Geslacht
0.04
0.07
0.04
Personeelsgroep
-0.06
0.07
-0.05
Tijd. Fac. W-P
0.04
0.05
0.06
Tijd. Fac. P-W
-0.04
0.05
-0.06
Stres. Fac. W-P
0.14
0.04
0.19**
Stres. Fac. P-W
0.09
0.05
0.14
AV = Organisatiesensitiviteit
Model 2
1.66
.040 .034
Gezondheid
0.01
0.06
0.01
Leeftijd
0.00
0.01
0.00
Geslacht
0.00
0.10
0.00
Personeelsgroep
0.16
0.10
0.09
Tijd. Fac. W-P
0.01
0.07
0.01
Tijd. Fac. P-W
-0.01
0.07
-0.01
Stres. Fac. W-P
0.11
0.06
0.11
Stres. Fac. P-W
0.11
0.07
0.13

* p < .05; ** p < .01; *** Vrouw = 0, Man = 1; **** OBP = 0, WP = 1; De Modellen 1 zijn weggelaten,
omdat ze overeen komen met aan de Modellen 1 in Tabel 5, R² is de verklaarde variantie van het
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model na stap 2; R² Change is het deel van de verklaarde variantie welke stap twee toevoegt aan het
model ten opzichte van de verklaarde variantie na stap 1.
7.5 Conflict en facilitatie en de intentie om door te werken tot het pensioen
Om hypothese 4 en 5 te toetsen zijn twee hiërarchische multipele regressieanalyses uitgevoerd met
de intentie om door te werken tot het pensioen als afhankelijke variabele. In beide regressieanalyses
werden in de eerste stap de vijf controlevariabelen toegevoegd. In de tweede stap werden
respectievelijk de vier conflict- danwel facilitatiedimensies toegevoegd. Er is gekozen voor twee
regressieanalyses in verband met de mogelijke multicolineariteit tussen de conflictdimensies en de
facilitatiedimensies (Miles & Shevlin, 2007). In Tabel 6 zijn de uitkomsten weergegeven. Hieruit blijkt
dat het model met daarin alle conflictdimensies significant is en 19.7% van de variantie voorspelt. De
controlevariabele personeelsgroep (β = .22, p < .01) heeft een significant positief verband met de
intentie om door te werken tot het pensioen. Naast de controlevariabele financiële situatie (β = -.21,
p < .01) heeft stressgerelateerd conflict van werk naar privé (β = -.26, p < .01) een significant negatief
verband met de intentie om door te werken tot het pensioen. Dit betekent dat participanten die een
hoge mate van stressgerelateerd conflict van werk naar privé ervaren een lagere intentie hebben om
tot het pensioen door te werken. Voor de andere drie conflictdimensies zijn echter geen significante
verbanden gevonden. Hiermee wordt hypothese 4 gedeeltelijk bevestigd, namelijk enkel voor de
dimensie stressgerelateerd conflict van werk naar privé.
Hiernaast blijkt dat het model met daarin alle facilitatiedimensies significant is en 23.4% van
de variantie te verklaren. Stressgerelateerde facilitatie van werk naar privé (β = .30, p < .01) heeft
naast de controlevariabelen, leeftijd (β = .11, p < .05), geslacht (β = .16, p < .01) en personeelsgroep
(β = .25, p < .01) een significant positieve relatie met de intentie om door te werken tot het
pensioen. Financiële situatie (β = -.21, p < .01) hangt hier negatief mee samen. Dit betekent dat
participanten die een hoge mate van stressgerelateerde facilitatie van werk naar privé ervaren een
hogere intentie hebben om tot het pensioen door te werken. Voor de andere drie
facilitatiedimensies zijn echter geen significante verbanden gevonden. Hiermee wordt hypothese 5
slechts gedeeltelijk bevestigd, namelijk enkel voor de dimensie stressgerelateerde facilitatie van werk
naar privé. Het model met de facilitatiedimensies verklaart meer variantie (R² =9.6%) dan het model
met de conflictdimensies (R² =5.9%). Het antwoord op vraag 3 is dat de stressgerelateerde facilitatieen conflictdimensie van werk naar privé de belangrijkste dimensies van de werk-privé balans zijn bij
de voorspelling van de intentie om door te werken tot het pensioen. Aangezien het huidige
onderzoek veel dimensies kent zijn ter verheldering van de resultaten en discussie vier Figuren
ontwikkeld, zie Bijlage 2.
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Tabel 6 Regressiemodellen conflict en facilitatie met intentie om door te werken tot het pensioen
als afhankelijke variabele
Regressiemodellen
B
SE B
β
F
R²
R² Change
Model 1
10.22** .138
Financiële situatie
-0.10
0.03
-0.18**
Gezondheid
0.18
0.07
0.15**
Leeftijd
0.02
0.01
0.12*
Geslacht***
0.29
0.12
0.14*
Personeelsgroep**** 0.48
0.12
0.22**
Model 2
8.57** .197 .059
Financiële situatie
-0.11
0.03
-0.21**
Gezondheid
0.11
0.07
0.08
Leeftijd
0.02
0.01
0.10
Geslacht
0.24
0.12
0.11
Personeelsgroep
0.49
0.13
0.22**
Tijd. Con. W-P
0.05
0.07
0.04
Tijd. Con. P-W
-0.08
0.07
-0.07
Stres. Con. W-P
-0.28
0.07
-0.26**
Stres. Con. P-W
-0.01
0.07
-0.01
Model 1

10.21** .138
Financiële situatie
Gezondheid
Leeftijd
Geslacht
Personeelsgroep

-0.10
0.18
0.02
0.29
0.48

0.03
0.07
0.01
0.12
0.12

-0.18
0.15**
0.12*
0.14*
0.22**

Model 2

10.68** .234

.096

Financiële situatie
-0.11
0.03
-0.21**
Gezondheid
0.12
0.07
0.10
Leeftijd
0.02
0.01
0.11*
Geslacht
0.35
0.12
0.16**
Personeelsgroep
0.55
0.12
0.25**
Tijd. Fac. W-P
0.06
0.08
0.05
Tijd. Fac. P-W
-0.03
0.08
-0.02
Stres. Fac. W-P
0.39
0.07
0.30**
Stres. Fac. P-W
0.03
0.08
0.03
* p < .05; ** p < .01; *** Vrouw = 0, Man = 1; **** OBP = 0, WP = 1

8 Discussie en Conclusie
De doelstelling van het huidige onderzoek was om inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen
bij de motivatie van oudere werknemers om door te werken tot het pensioen. Hierbij stonden drie
doelen centraal. Ten eerste is gekeken naar de relatie tussen employability van oudere werknemers
en de intentie om door te werken tot het pensioen. Ten tweede is gekeken naar de relatie tussen de
werk-privé balans van oudere werknemers en de intentie om door te werken tot het pensioen. Ten
derde is gekeken naar het verband tussen de werk-privé balans en de employability van oudere
werknemers.
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Uit het onderzoek blijkt dat alle vier de dimensies van employability significant samen
hangen met de intentie om door te werken tot het pensioen. Wanneer alle dimensies tegelijk in een
analyse worden onderzocht blijkt echter dat alleen een hoge mate van anticipatie en optimalisatie
samenhangt met een sterkere intentie om door te werken tot het pensioen voor de groep
werknemers tussen de 45 en 65 jaar. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de dimensies van
employability onderling hoog correleren. Mogelijk is hier sprake van multicolineariteit (Miles &
Shevlin, 2007). De studie wijst uit dat de mate waarin werknemers zich proactief op een persoonlijke
en creatieve manier voorbereiden op mogelijke toekomstige veranderingen, om zo te streven naar
de beste werk- en carrière-uitkomsten, ertoe kan leiden dat er een sterkere intentie is om door te
werken tot het pensioen. Een mogelijke verklaring hiervoor betreft het feit dat in de employability
carrièrebenadering van Fugate et. al. (2004) staat dat persoonlijk, actief aanpassingsvermogen en
proactiviteit de conceptuele basis vormen van employability. Ook Crant (2000) suggereert dat deze
proactiviteit een belangrijk element is voor zowel persoonlijke-, team- als organisatie-effectiviteit. Dit
kan ertoe leiden dat werknemers doorgaan met werken tot het pensioen. Uit de resultaten van deze
studie is ook gebleken dat alle controlevariabelen significant samenhangen met de intentie om door
te werken tot het pensioen. Wanneer alle dimensies tegelijk in een analyse worden onderzocht blijkt
echter dat alleen financiële situatie, geslacht en leeftijd significant samenhangen met de intentie om
door te werken tot het pensioen. Personeelsgroep en gezondheid blijken geen significante invloed te
hebben. Met betrekking tot gezondheid kan de verklaring gezocht worden in het ‘healthy worker’
effect (Li & Sung, 1999). Dit is een vorm van selectiebias en betekent dat oudere werknemers met
gezondheidsproblemen de arbeidsmarkt reeds hebben verlaten. Met betrekking tot personeelsgroep
kan de verklaring gezocht worden in het feit dat in tegenstelling tot onderzoek waarbij de
personeelsgroepen witte- en blauwe boorden werknemers worden onderzocht (Schreurs et. al.,
2011) beide groepen in het huidige onderzoek vallen binnen de groep witte boorden werknemers.
Ook wijst de studie uit dat tijdsgerelateerd conflict van privé naar werk een significante
negatieve voorspeller is van alle dimensies van employability. Dit betekent dat de tijd die wordt
besteed in het privé-domein, het moeilijk maakt om te voldoen aan de verplichtingen van het werk,
wat verband kan houden met het feit dat oudere werknemers zich minder employable achten.
Hiernaast blijkt uit de resultaten dat de stressgerelateerde variant van privé naar werk ook een
significante voorspeller is voor beroepsexpertise en persoonlijke flexibiliteit. Verder blijkt dat de
dimensie tijdsgerelateerd conflict van werk naar privé significant in tegengestelde van de verwachtte
richting (namelijk positief) significant samenhangt met drie dimensies van employability. Een
mogelijke verklaring hiervoor is de relatief lage betrouwbaarheid van de schaal (α = 0.66). De lage
betrouwbaarheid van de schaal tijdsgerelateerde facilitatie van werk naar privé (α = 0.58) kan ook de
afwezigheid van enkele andere verwachtte, doch onaangetoonde verbanden verklaren.
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Hiernaast blijkt uit de resultaten dat stressgerelateerde facilitatie van werk naar privé een
significante positieve voorspeller is van beroepsexpertise, persoonlijke flexibiliteit en anticipatie en
optimalisatie. Met deze laatste dimensie van employability blijkt ook stressgerelateerde facilitatie
van privé naar werk samen te hangen. Dit betekent dat energie- en ontspanningservaringen op zowel
het werk als privé, het nakomen van verplichtingen op het andere terrein vergemakkelijken, wat kan
leiden tot het ervaren van een hogere mate van employability.
Verder blijkt uit de resultaten dat de mate waarin oudere werknemers stressgerelateerd
conflict van werk naar privé ervaren ertoe kan leiden dat er een minder sterke intentie is om door te
werken tot het pensioen. Dit betekent dat stresservaringen op het werk (zoals spanning, angst en
vermoeidheid), het nakomen van verplichtingen op het privéterrein bemoeilijken, wat kan leiden tot
een minder sterke intentie om door te werken tot het pensioen. Een mogelijke verklaring hiervoor
betreft dat pensioen voor deze individuen eerder een verlossing dan een stressor kan zijn (Coursolle,
Sweeney, Raymo & Ho , 2010). Hiernaast blijkt dat de mate waarin oudere werknemers
stressgerelateerde facilitatie van werk naar privé ervaren ertoe kan leiden dat er een sterkere
intentie is om door te werken tot het pensioen. Dit betekent dat energie- en ontspanningservaringen
op het werk, het nakomen van verplichtingen op het privéterrein vergemakkelijken, wat kan leiden
tot een sterkere intentie om door te werken tot het pensioen. Een mogelijke verklaring hiervoor
betreft dat de beleving van facilitatie positieve effecten kan hebben op het werk, zoals betere
werkprestaties, hogere werktevredenheid en minder behoefte een baan buiten de huidige
organisatie te zoeken (Van Steenbergen et. al., 2007). Van deze factoren is bekend dat ze ook
samenhangen met de intentie om door te werken tot het pensioen (Schalk et. al., 2010).
Stressgerelateerd conflict en facilitatie hebben een sterkere voorspellende waarde dan de
tijdsgerelateerde varianten in verband met de intentie om door te werken tot het pensioen. Hier
blijkt dat de invloed van werk op privé een sterkere voorspeller is dan de invloed van privé op werk in
verband met de intentie om door te werken tot het pensioen. Concluderend kan gesteld worden dat
tijdsgerelateerd conflict en stressgerelateerde facilitatie van privé naar werk een grotere
voorspellende waarde heeft voor employability en dat de stressgerelateerd conflict en facilitatie van
werk naar privé een grotere voorspellende waarde heeft voor de intentie om door te werken tot het
pensioen.
8.1 Methodologische kanttekeningen
Naast de sterke kanten van dit onderzoek, zoals het maatschappelijk relevante en vernieuwende
onderzoeksgebied en de relatief grote groep participanten kent de huidige studie een aantal
kanttekeningen die in acht genomen dienen te worden bij de interpretatie van de resultaten. Ten
eerste kan de causaliteitsvraag niet worden beantwoord, aangezien het huidige onderzoek een cross29
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sectioneel design kent en er dus geen herhaalde metingen hebben plaatsgevonden. Hierdoor kan de
richting van de verbanden niet worden vastgesteld. Toekomstige longitudinale benaderingen op dit
onderzoeksterrein zijn wenselijk, waarbij de variabelen op verscheidene momenten worden
gemeten, teneinde meer inzicht te verkrijgen met betrekking tot de causaliteit in de relaties tussen
de modelvariabelen ( Taris & Kompier, 2003). Hiernaast zou het interessant zijn om de mogelijke
mediërende werking van employability te onderzoeken. Het feit dat er veel verschillende dimensies
onderscheiden worden, maakt het echter lastig om mediatie onderzoek te verrichten. Dit pleit er
voor om in de toekomst gebruik te maken van structurele vergelijkingsanalyses, waarin zowel
employability, conflict en facilitatie als één latente variabele opgenomen kunnen worden (Kline,
2010). Wanneer de uitkomsten van regressieanalyses gebruikt worden om de mediërende werking
van variabelen te onderzoeken, wordt deze werkwijze echter nogal eens bekritiseerd (MacKinnon,
Fairchild, & Fritz, 2007). Ook hier leidt het cross-sectionele design er namelijk toe dat de
causaliteitsvraag niet te beantwoorden is waardoor de richting van de mediatie discutabel is.
Derhalve valt ook hier te pleiten voor toekomstige longitudinale benaderingen op dit
onderzoeksterrein, teneinde meer inzicht te verkrijgen met betrekking tot de causaliteit en de
mogelijke mediërende werking van employability tussen de werk-privé balans en de intentie om door
te werken tot het pensioen.
Ten tweede zijn alle variabelen gemeten door middel van zelfrapportage. Hierdoor kan er
sprake zijn van ‘common-method bias’ (Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003). Ondanks dat
de implicaties van ‘common-method bias’ onderwerp van discussie zijn (Spector, 2006) kan
toekomstig onderzoek gebruik maken van meerdere bronnen bij de dataverzameling. Zo zou met
betrekking tot employability, een aanvullende meting gehanteerd kunnen worden vanuit het
perspectief van de leidinggevende (Van der Heijden, De Lange, Demerouti, & Van der Heijde, 2009).
Met betrekking tot de werk-privé balans zou een aanvullende meting gehanteerd kunnen worden
vanuit het perspectief van de partner (Geurts & Demerouti, 2003). Ook bleek uit voorgaand
onderzoek dat de steun van de partner een significante rol speelt in het besluitvormingsproces
rondom het al dan niet stoppen met werken (Van Dam et al., 2009). Toekomstig onderzoek op dit
onderzoeksterrein zou daarom moeten streven naar een onderzoeksdesign met daarbinnen een
combinatie van zelfrapportage en een meting uit het perspectief van de partner.
Ten derde moet een opmerking worden geplaatst bij de externe validiteit van dit onderzoek.
De verzamelde data is enkel afkomstig van drie faculteiten van de Universiteit Utrecht. Hierdoor zijn
generalisaties van de resultaten naar andere populaties, omgevingen en tijden niet mogelijk. Pas als
verschillende studies met verschillende onderzoeksgroepen, soortgelijke resultaten opleveren,
kunnen conclusies getrokken worden over de algemene geldigheid van de gevonden verbanden
(Goodwin, 2005).
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Ten vierde is bij de definiëring van leeftijd in het huidige onderzoek enkel de chronologische
leeftijd gehanteerd. Verscheidene onderzoekers opperen echter dat chronologische leeftijd een
beperkte operationalisatie is van het begrip leeftijd in de werkomgeving (Kooij, et. al., 2008). Zo
erkent het concept functionele leeftijd dat er door de jaren heen een grote variatie is in de
prestatiemogelijkheden van een werknemer. Psychosociale leeftijd is gebaseerd op de sociale
perceptie van leeftijd. Organisatieleeftijd behelst het ouder worden van individuen in banen en
organisaties. Tenslotte betreft het ‘life span concept’ van leeftijd de invloed van het familieleven en
economische beperkingen op gedragsveranderingen in de levenscyslus (Kooij, et. al., 2008). In
toekomstig onderzoek zou het construct leeftijd breder geïnterpreteerd moeten worden en zou
chronologische leeftijd aangevuld moeten worden met metingen van bovenstaande
conceptualisaties van leeftijd.
Ten vijfde is het van belang specifieker te achterhalen in welke vorm mensen dit langer
doorwerken voor ogen hebben. Tijdens de data-analyse is op exploratieve basis gekeken naar de
intentie om full-time en part-time door te werken tot het pensioen. De correlaties waren echter
minder sterk in vergelijking tot de schaal ‘intentie om door te werken tot het pensioen’. De intentie
om full-time en part-time door te werken tot het pensioen zijn beiden met slechts één item gemeten.
In toekomstig onderzoek zou de intentie om full-time en part-time door te werken uitgebreider
onderzocht moeten worden. Hierbij is het van belang dat de indicatoren uitgebreider
geoperationaliseerd worden om meer te kunnen zeggen over de betrouwbaarheid van de
betreffende metingen. In dit kader zou ook de huidige aanstellingsomvang meegenomen moeten
worden. Daarnaast kan bij toekomstig onderzoek naar de intentie om door te werken tot het
pensioen onderscheid gemaakt worden met betrekking tot langer doorwerken binnen de huidige
functie of in een andere functie en binnen dan wel buiten de huidige organisatie (De Graaf, et.al.,
aangeboden ter publicatie). In vervolgonderzoek kan de intentie tot langer doorwerken worden
onderzocht aan de hand van bovengenoemde diversificaties om zo een genuanceerder beeld te
krijgen van deze intenties.
Ten zesde is in het huidige onderzoek slechts gebruik gemaakt van vier tijdsgerelateerde en
vier stressgerelateerde schalen om conflict en facilitatie, van werk naar privé en vice versa te meten
(Van Steenbergen, et. al., 2007). Van Steenbergen en collega’s (2007) hebben hiernaast echter ook
vier gedragsgerelateerde en vier psychologisch gerelateerde schalen ontwikkeld. Toekomstig
onderzoek zou er goed aan doen alle zestien schalen te meten om zo een meer compleet beeld met
betrekking tot de werk-privé balans te creëren. Hierbij moet wel gelet worden op de mogelijke
multicolineariteit tussen de verschillende dimensies (Miles & Shevlin, 2007). Een kanttekening die
hier gepast is betreft namelijk de significante onderlinge correlaties tussen de vier conflictdimensie
en de significante onderlinge correlaties tussen de vier facilitatiedimensies. Als onafhankelijke
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variabelen onderling sterk correleren kan het effect op de afhankelijke arbitrair worden. Vervolg
onderzoek is noodzakelijk om de multicolineariteit en de validiteit van het meetinstrument nader te
onderzoeken (Van Steenbergen, et. al., 2007; Goodwin, 2005).
Tenslotte blijkt uit onderzoek dat de werkkenmerken taakeisen, regelmogelijkheden en
sociale steun gerelateerd zijn aan de werk-privé balans (Geurts, Taris, Kompier, Dikkers, Van Hooff &
Kinnunen, 2005; Wagena & Geurts, 2000; Karasek, 1998). In toekomstig onderzoek naar de werkprivé balans is het van belang deze aspecten van de werksituatie nader te onderzoeken, dan wel mee
te nemen als controlevariabelen.
8.2 Praktische implicaties
Wat betekenen de resultaten voor de praktijk? Ondanks dat het een redelijk vroeg stadium betreft
om praktische aanbevelingen te kunnen doen, biedt de huidige studie interessante inzichten die
bruikbaar kunnen zijn. Zo is gebleken dat de intentie om tot het pensioen door te werken bij oudere
werknemers samenhangt met de employability van deze werknemers. Hier speelt met name
anticipatie en optimalisatie een grote rol. Dit betekent dat de mate waarin werknemers zich proactief op een persoonlijke en creatieve manier voorbereiden op mogelijke toekomstige
veranderingen, om zo te streven naar de beste werk- en carrièreuitkomsten, ertoe kan leiden dat er
een sterkere intentie is om door te werken tot het pensioen. Het is daarom belangrijk voor de
organisatie om de mate van anticipatie en optimalisatie van oudere werknemers te stimuleren. Zo
kan men een pro-actieve houding van ouderen ten opzichte van hun carrière stimuleren door
bijvoorbeeld te investeren in training en opleiding in aangrenzende expertisegebieden (De Graaf, et.
al., aangeboden ter publicatie). Met betrekking tot het op een persoonlijke en creatieve manier
voorbereiden op mogelijke toekomstige veranderingen kan gedacht worden aan het fenomeen ‘job
crafting’. Hieronder wordt verstaan: het aanpassen van taken aan de eigen competenties en
behoeften (Wrzesniewski & Dutton, 2001). Het idee is dat doordat mensen (kleine) veranderingen
doorvoeren in hun werk ze ook indirect hun werkbeleving en daarmee hun duurzame inzetbaarheid
kunnen beïnvloeden (Van der Heijden & Bakker, 2011). Met succesvolle job crafting kan een bijdrage
worden geleverd aan het duurzaam boeien en binden van werknemers.
Hiernaast geeft het huidige onderzoek aanwijzingen voor de importantie van de werk-privé
balans in relatie tot zowel de intentie om door te werken tot het pensioen als de employability van
oudere werknemers. Tijdsgerelateerd conflict en stressgerelateerde facilitatie van privé naar werk
hebben een grotere voorspellende waarde voor employability en stressgerelateerd conflict en
facilitatie van werk naar privé hebben een grotere voorspellende waarde heeft voor de intentie om
door te werken tot het pensioen. Een belangrijk inzicht betreft dat binnen de werk-privé balans naast
conflict ook facilitatie kan plaatsvinden. Ondanks dat conflicten met betrekking tot de werk-privé
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balans vaak als eerst in het hoofd opkomen, zouden organisaties de werk-privé balans positiever
moeten benaderen. Bewustwording van de voordelen die een goede werk-privé balans kan hebben
is van belang (Van Steenbergen et. al., 2007). Empirisch onderzoek met betrekking tot effectieve
strategieën om de werk-privé balans te verbeteren zijn echter schaars. Het aanbieden van
familievriendelijke arrangementen (zoals flexibele werktijden, en kinderopvang faciliteiten) is een
belangrijk onderdeel van de organisatiestrategie om de werk-privé balans te verbeteren (Geurts &
Demerouti, 2003). Oudere werknemers krijgen vaak naast de (financiële) zorg voor opgroeiende
kinderen ook te maken met mantelzorg voor (schoon-)ouders of partner (Moen, et. al., 1994;
Bengtson, et. al., 1996; Nauta et. al., 2010). Hiermee zou bij de familievriendelijke arrangementen
ook rekening gehouden moeten worden. Verder is het voeren van een familievriendelijk beleid niet
hetzelfde als familievriendelijk zijn. De attitude van leidinggevenden en collega’s ten aanzien van het
gebruik van deze voorzieningen zijn erg belangrijk. Hier is de belangrijke doch vaak ‘missing link’ het
organisatieklimaat (Geurts & Demerouti, 2003). Hiernaast stelt Moen (2007) dat met betrekking tot
oudere werknemers blijkt dat naarmate ze ouder worden, andere zaken dan werk vaak een grotere
rol gaan spelen. Hierdoor kunnen ze behoefte krijgen aan het werken van minder uren. Verder stelt
Moen (2007) dat werknemers heden ten dagen echter worden gedwongen in een keurslijf van fulltime werken, omdat part-time banen minder interessant en uitdagend zijn, waardoor mensen weinig
keus over houden. Josten & Schalk (2005) stellen dat een stapje terug doen in zwaarte van functie of
aantal uren, kan leiden tot plezieriger werken in de laatste fase van de loopbaan. In een
levensfasebewust personeelsbeleid kan hierop ingespeeld worden door werknemers toe te staan om
in een minder zware functie te gaan werken of minder uren te gaan werken. Vervroegde uittreding
leidt namelijk tot een onaanvaardbare verspilling van onmisbare kennis, competentie en talent
(Schaufeli & Bakker, 2007). De organisatie dient bij een levensfasebewust personeelsbeleid wel de
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, in acht te nemen (Overheid, 2011). Men
moet opletten met betrekking tot generaliserende assumpties over ouderen en dient rekening te
houden met het feit dat iedere individuele oudere werknemer andere behoeften kan hebben
(Schabracq & Schalk, 2007). Het zojuist gesloten pensioenakkoord onderstreept de importantie van
het huidige onderzoek en maakt dat vervolgonderzoek naar wat werknemers motiveert om langer
door te werken van groot belang is en maatschappelijk relevant.
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Bijlage 1 Meetinstrument
Intentie om door te werken tot het pensioen
1.

Ik blijf aan de slag tot ik 65 ben

2.

Het is mijn intentie om aan de slag te blijven tot mijn 65ste

3.

Het is mijn intentie om eerder te stoppen met werken

4.

Ik ben van plan om te stoppen voor ik 65 ben

Employability
Beroepsexpertise:
1.

Ik acht mezelf ... in staat om diepgaande kennisinhoudelijk discussies op mijn werkgebied aan
te gaan

2.

Ik was in het afgelopen jaar, over het algemeen, ... in staat om mijn werkzaamheden secuur
en met weinig fouten uit te voeren

3.

Ik was in het afgelopen jaar, over het algemeen, ... in staat om snel beslissingen ten aanzien
van mijn werkaanpak te nemen

4.

Ik acht mezelf ... in staat om aan te geven wanneer mijn kennis ontoereikend is voor het
uitvoeren van een taak of het oplossen van een probleem

5.

Ik acht mezelf ... in staat om op een begrijpelijke manier informatie te geven over mijn werk

6.

Ik ben over het algemeen ... in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en prioriteiten
te stellen

7.

Ik was in het afgelopen jaar, over het algemeen, ... in staat om mijn werkzaamheden
zelfstandig uit te voeren.

8.

Ik acht mezelf ... in staat om collega's met vragen omtrent de werkaanpak, echt verder te
helpen

9.

Ik acht mezelf ... in staat om de ' voors en tegens ' van bepaalde keuzes omtrent
werkmethoden, materialen en technieken op mijn gebied af te wegen en te beredeneren

10.

Ik vind mezelf, over het algemeen, ... in mijn werk

11.

Ik heb ... vertrouwen in mijn capaciteiten op mijn werkterrein

12.

Mijn vaardigheden zijn kwalitatief gezien van ... niveau

13.

Ik bracht in het afgelopen jaar ... deel van mijn werkzaamheden tot een goed einde.

14.

Ik heb zelf ... dunk van de prestaties die ik in het afgelopen jaar leverde.

15.

Ik voelde mij in het afgelopen jaar ... als ik aan het werk was
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Anticipatie en optimalisatie:
1.

Ik besteed ... tijd aan verbetering van die kennis en vaardigheden die mijn werk ten goede
komen

2.

Ik neem ... verantwoordelijkheid voor het behoud van mijn arbeidsmarktwaarde

3.

Ik pak de ontwikkeling van mijn minder sterke kanten ... systematisch aan

4.

Ik ben er ... op gericht om mezelf continu verder te ontwikkelen

5.

Ik besteed ... bewust aandacht aan het toepassen van door mij nieuw verworven kennis en
vaardigheden

6.

Bij het formuleren van mijn loopbaandoelen houd ik ... rekening met de externe marktvraag

7.

Ik ben in het afgelopen jaar... actief bezig geweest met het verkennen van aangrenzende
gebieden om te zien waar succes geboekt zou kunnen worden

8.

Ik heb in het afgelopen jaar ... met mijn werk aangesloten bij de laatste ontwikkelingen op
mijn gebied

Persoonlijke flexibiliteit:
1.

Ik pas me ... aan veranderingen op mijn werkplek aan

2.

Het lijkt me ... moeilijk om, indien noodzakelijk, van organisatie te veranderen

3.

Ik pas me ... aan ontwikkelingen binnen mijn organisatie aan

4.

Ik speel over het algemeen ... in op veranderingen in mijn werkomgeving

5.

Ik speel over het algemeen ... in op veranderingen in mijn sector/branche

6.

Ik streef ernaar dat mijn takenpakket ... is

7.

Ik sta ... tegenover veranderingen in mijn functie

8.

Ik vind het ... om met nieuwe mensen te werken

Organisatiegevoel:
1.

Ik ben ... betrokken bij het bereiken van de missie van onze organisatie/afdeling

2.

Ik doe ... iets extra's voor mijn organisatie/afdeling bovenop datgene dat direct tot mijn
verantwoordelijkheden behoort

3.

Ik ondersteun ... de bedrijfsprocessen binnen mijn organisatie

4.

In mijn werk neem ik .... initiatief om verantwoordelijkheden met collega's te delen
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5.

In mijn organisatie neem ik ... deel aan het vormen van een gemeenschappelijke visie met
betrekking tot waarden en doelen

6.

Ik deel mijn ervaring en kennis ..... met anderen

7.

Ik weet ... invloed uit te oefenen binnen onze organisatie

Werk-privé balans

Tijdsgerelateerde facilitatie van werk naar privé:
1.

Doordat ik werk, geniet ik meer van mijn vrije tijd

2.

Doordat ik werk, kan ik beter grenzen stellen aan de verantwoordelijkheden die ik thuis op
mij neem

3.

De hoeveelheid tijd die ik aan mijn werk besteed stimuleert mij om in mijn vrije tijd leuke
activiteiten te ondernemen

Tijdsgerelateerd conflict van werk naar privé:
4.

Door mijn werk kan ik me minder bezig houden met activiteiten thuis dan ik zou willen

5.

De tijd die ik moet besteden aan mijn werk weerhoudt me ervan om thuis
verantwoordelijkheden op me te nemen

6.

Door de hoeveelheid tijd die ik moet besteden aan mijn verantwoordelijkheden op het werk,
kan ik regel regelmatig niet aanwezig zijn bij activiteiten thuis

Stressgerelateerde facilitatie van werk naar privé:
7.

Na een werkdag heb ik vaak energie opgedaan, waardoor ik meer zin heb om thuis mee te
doen aan activitiviteiten of vernatwoordelijkheden op mij te nemen

8.

Als ik thuiskom van mijn werk, ben ik vaak emotioneel opgeladen waardoor ik thuis een
betere bijdrage kan leveren

9.

Als ik thuiskom van mijn werk ben ik vaak goedgehumeurd waardoor de sfeer thuis positief
beïnvloed wordt

Stressgerelateerd conflict van werk naar privé:
10.

Na een werkdag ben ik vaak te uitgeput om thuis mee te doen aan activiteiten of
verantwoordelijkheden op me te nemen

11.

Als ik thuiskom van het werk, ben ik vaak emotioneel zo leeg dat ik thuis geen bijdrage meer
kan leveren
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Door alle druk op mijn werk, ben ik als ik thuiskom soms te gestresst om de dingen te doen
die ik echt leuk vind

Tijdsgerelateerde facilitatie van privé naar werk:
1.

Door de tijd die ik aan mijn leven thuis besteed, geniet ik meer van mijn werk

2.

Door mijn leven thuis, kan ik beter grenzen stellen aan de verantwoordelijkheden die ik op
het werk op mij neem

3.

De hoeveelheid tijd die ik aan mijn leven thuis besteed stimuleert mij om de tijd die ik werk
goed te besteden

Tijdsgerelateerd conflict van privé naar werk:
4.

De tijd die ik besteed aan verantwoordelijkheden thuis belemmert vaak de uitvoering van
mijn werkverantwoordelijkheden

5.

De tijd die ik besteed aan mijn leven thuis zorgt er vaak voor dat ik geen tijd besteed aan
werkactiviteiten die gunstig zouden kunnen zijn voor mijn carrière

6.

Door de hoeveelheid tijd die ik moet besteden aan mijn verantwoordelijkheden thuis, kan ik
regelmatig niet aanwezig zijn bij activiteiten op het werk

Stressgerelateerde facilitatie van privé naar werk:
7.

Doordat ik thuis ontspan en energie opdoe, kan ik mij beter richten op het uitvoeren van
mijn werk

8.

Doordat ik thuis ontspan en energie opdoe, kan ik mij beter concentreren op mijn werk

9.

Na een activiteit met mijn partner/familie/vrienden kom ik vaak goedgehumeurd op het
werk, waardoor de sfeer op mijn werk positief beïnvloed wordt

Stressgerelateerd conflict van privé naar werk:
10.

Door stress thuis, ben ik op het werk vaak afgeleid door thuiszaken

11.

Doordat ik vaak gestresst ben door verantwoordelijkheden thuis heb ik moeite mij te
concentreren op mijn werk

12.

Spanningen en bezorgdheid over mijn leven thuis verzwakken vaak mijn vermogen om mijn
werk goed te doen

Controle variabelen
Financiële situatie:
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In hoeverre is uw financiële situatie toereikend genoeg om eerder met pensioen te kunnen
gaan dan de pensioengerechtigde leeftijd

Gezondheid:
1.

Over het algemeen ben ik tevreden met mijn gezondheid

2.

Mijn gezondheid is beter dan die van de meeste mensen van mijn leeftijd

3.

Mijn gezondheid belemmert mijn werk

4.

Algemeen gezien is mijn gezondheid heel goed
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Bijlage 2 Vier figuren ter verheldering van resultaten en discussie
Tijdsgerelateerd conflict van werk naar privé
Tijdsgerelateerd conflict van privé naar werk
Stressgerelateerd conflict van werk naar privé
Stressgerelateerd conflict van privé naar werk

0.07

0.04

-0.14**

-0.07

-0.05

-0.26**

-0.25**

-0.01

Beroepsexpertise

Tijdsgerelateerde facilitatie van werk naar privé
Tijdsgerelateerde facilitatie van privé naar werk
Stressgerelateerde facilitatie van werk naar privé
Stressgerelateerde facilitatie van privé naar werk

-0.03

0.07

Intentie om door
te werken tot
het pensioen

0.05

0.00

-0.02

0.13*

0.30**

0.14

0.03

Figuur 2. Betawaarden van de verbanden tussen alle onderzoeksvariabelen, Beroepsexpertise
*p < .05; ** p < .01; De Betawaarden van de conflictdimensies en facilitatiedimensies in relatie tot de
intentie om tot het pensioen door te werken zijn in Figuur 3, 4 en 5 weggelaten aangezien deze
overeenkomstig zijn voor alle vier de dimensies van employability

Tijdsgerelateerd conflict van werk naar privé
Tijdsgerelateerd conflict van privé naar werk
Stressgerelateerd conflict van werk naar privé
Stressgerelateerd conflict van privé naar werk
Tijdsgerelateerde facilitatie van werk naar privé
Tijdsgerelateerde facilitatie van privé naar werk
Stressgerelateerde facilitatie van werk naar privé
Stressgerelateerde facilitatie van privé naar werk

0.16*
-0.22**
-0.03
-0.03
0.05

Anticipatie en
optimalisatie

0.27**

Intentie om door
te werken tot
het pensioen

0.08
0.12*
0.19**

Figuur 3. Betawaarden van de verbanden, Anticipatie en optimalisatie; *p < .05; ** p < .01
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Tijdsgerelateerd conflict van werk naar privé
Tijdsgerelateerd conflict van privé naar werk
Stressgerelateerd conflict van werk naar privé
Stressgerelateerd conflict van privé naar werk
Tijdsgerelateerde facilitatie van werk naar privé
Tijdsgerelateerde facilitatie van privé naar werk
Stressgerelateerde facilitatie van werk naar privé
Stressgerelateerde facilitatie van privé naar werk
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0.14*
-0.22**
-0.13*
-0.13*
0.06

Persoonlijke
flexibiliteit

-0.02

Intentie om door
te werken tot
het pensioen

-0.06
0.20**
0.14

Figuur 4. Betawaarden van de verbanden, Persoonlijke flexibiliteit; *p < .05; ** p < .01

Tijdsgerelateerd conflict van werk naar privé
Tijdsgerelateerd conflict van privé naar werk
Stressgerelateerd conflict van werk naar privé
Stressgerelateerd conflict van privé naar werk
Tijdsgerelateerde facilitatie van werk naar privé
Tijdsgerelateerde facilitatie van privé naar werk
Stressgerelateerde facilitatie van werk naar privé
Stressgerelateerde facilitatie van privé naar werk

0.24**
-0.18**
-0.07
-0.09
0.01

Organisatiesensitiviteit

-0.06

Intentie om door
te werken tot
het pensioen

-0.01
0.11
0.13

Figuur 5. Betawaarden van de verbanden, Organisatiesensitiviteit; *p < .05; ** p < .01
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