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Voorwoord 

Beste lezer, 
 
Eindelijk ben ik ‘Master of Arts’! Mijn afstudeeronderzoek is klaar en het resultaat ligt voor u. Ik 
ben er trots op!  
 
Na in februari 2009 aan het afstuderen te zijn begonnen heeft het uiteindelijk 2,5 jaar geduurd 
voordat dit zou eindigen in een mastertitel. Met een nieuw onderwerp, twee jaar terug waren 
het jongere medewerkers en dit jaar de oudere medewerkers, een nieuwe begeleidster Elyse en 
nieuwe energie ben ik in februari dit jaar begonnen met mijn nieuwe afstudeerproject. Het heeft 
niet aan  het nieuwe onderwerp of aan mijn begeleidster gelegen maar aan mezelf dat het zo 
lang heeft geduurd. Ik heb er een half jaar fulltime werkervaring in een supermarkt, een 
praktijkopleiding loonadministratie en twee sollicitatiegesprekken voor nodig gehad om te 
beseffen dat het toch wel zonde was om mijn master niet af te maken. Twee jaar ouder en wijzer 
worden hebben dan toch geholpen. Vandaar dat ik best trots op mezelf ben! Alleen had ik het 
echter natuurlijk nooit gered dus, net zoals ieder ander dat altijd doet, wil ik een aantal mensen 
bedanken voor wat zij voor mij tijdens het afstuderen hebben betekent. 
 
Ten eerste is dat Elyse, mijn begeleidster van de USBO. We waren er al vanuit gegaan dat jij niet 
mijn begeleidster zou worden maar gelukkig werd je dat toch! Elyse, bedankt voor je 
begeleiding. Je liet me zelf nadenken en kauwde me niets voor. Af en toe had ik wel het gevoel 
van ‘wat heb ik daar nou weer aan?’ maar door zelf mijn keuzes te moeten maken en dingen te 
doen is het me uiteindelijk toch gelukt. Bedankt voor deze invulling van de begeleiding! Ook 
onze twee telefoonafspraakjes ’s avonds zal ik niet vergeten. Ik weet nu wel een beetje hoe het er 
bij jou thuis aan toe gaat. 
Ook Eva Knies, als workshopbegeleider SPSS en tweede beoordelaar, is van invloed geweest op 
dit eindresultaat. Je kritische vragen maar ook je bruikbare tips tijdens mijn presentaties hebben 
bijgedragen aan een mooier en beter onderzoek. Je uitleg van SPSS heeft bijgedragen aan het 
snelle analyseren en rapporteren van mijn resultaten.  
Ook wil ik alsnog Ellen van Wijk bedanken. Ondanks dat we mijn onderzoek twee jaar geleden 
niet samen hebben kunnen afmaken, wat volledig aan mijn motivatie lag, heb ik wel veel van jou 
begeleiding geleerd en kunnen gebruiken bij het doen van dit onderzoek. 
 
Mijn begeleider vanuit de Bestuursacademie Nederland, Maarten van Diggelen, wil ik ook 
bedanken. Bedankt voor de kans het onderzoek voor de BAN te kunnen doen, je kritische vragen 
bij het opzetten van mijn onderzoek en het in contact brengen van mij met de contactpersonen 
van de gemeenten.  
Zonder Piet Deenen zou dit onderzoek nooit van de grond gekomen zijn. Dus Piet, jij ook 
bedankt voor jouw eigen toekomstvraag wat uiteindelijk dit onderzoek heeft opgeleverd. Ik 
hoop dat je zelf ook iets vindt of hebt gevonden wat jou als vijftigplusser nog een aantal jaren 
gemotiveerd houdt! 
Natuurlijk bedank ik ook al de contactpersonen van gemeenten en de respondenten die hebben 
meegewerkt aan mijn onderzoek. Zonder respondenten geen data en zonder data geen 
resultaten en rapportage. Mijn dank voor jullie tijd! 
 
Dan mijn beste vriend, Jeroen. Bedankt voor de lunches waarin ik af en toe even stoom kon 
afblazen over mijn onderzoek, maar waar we ook gewoon over nutteloze dingen konden praten. 
Ook bedankt voor de spellingscontrole. Ik hoop dat het interessant was om te lezen wat ik 
allemaal opgeschreven heb. Als dank gaan we, zoals afgesproken, nog een keer uit eten! 
 



 
3 

Rianne Boersma en Vincent Okkersen, bedankt voor jullie op- en aanmerkingen op mijn 
Nederlandse vertaling van de Engelse meetinstrumenten die ik voor dit onderzoek gebruikt heb. 
Ben blij te weten dat mijn Engels niet zo slecht als gedacht is, maar jullie op- en aanmerkingen 
hebben zeker bijgedragen aan een betere vragenlijst! 
 
Nu ik Vincent heb genoemd wil ik ook Geertje, Henrieke en Jurjen noemen. Samen hebben wij 
het afgelopen jaar samen het afstudeergroepje van Elyse gevormd. Bedankt voor jullie interesse 
en kritische op- en aanmerkingen op mijn onderzoek. Door scherpe en soms vervelende vragen 
te stellen is mijn onderzoek beter geworden. Bedankt daarvoor! Ik zal nooit de presentatie van 
mijn opzet vergeten. De op- en aanmerkingen in die sessie waren vrij vervelend maar 
uiteindelijk heeft het tot mijn afstuderen geleid. Bedankt! 
 
Tot slot wil ik mijn ouders, mijn broer Jerry, kersverse schoonzus Chantal, zusje Diana en Niels 
bedanken voor hun interesse en steun tijdens het afgelopen half jaar. Jullie hebben mij nooit 
gepusht iets te doen wat ik niet wou en mij zoveel als mogelijk ondersteunt bij de keuzes die ik 
de afgelopen paar jaren gemaakt heb. Bedankt daarvoor! 
 
Ook iedereen die mij op wat voor manier dan ook gesteund heeft, interesse getoond heeft in de 
voortgang of op een andere manier heeft bijgedragen aan het afronden van mijn master wil ik 
hiervoor bedanken. Alleen had ik het niet gekund! 
 
Dan rest mij u veel plezier (en succes) te wensen bij het lezen van de rapportage van mijn 
afstudeeronderzoek. Ik hoop dat u het interessant vind. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marco van Leeuwen 
Juli 2011 
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Managementsamenvatting  

Voor u ligt de managementsamenvatting van het onderzoek Nooit te oud om te leren? Een 
onderzoek naar het leren van vijftigplussers. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 121 
vijftigplussers die werkzaam zijn bij een Nederlandse gemeente. In deze 
managementsamenvatting wordt in het kort uiteengezet wat de doelstelling en onderzoekvraag 
van dit onderzoek zijn, hoe de vragenlijst is opgebouwd en wat de belangrijkste conclusies zijn 
met de daarbij horende discussie. 
 
Opzet 

De doelstelling van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in de factoren die mogelijk van 
invloed zijn op het willen en kunnen leren van medewerkers die ouder zijn dan vijftig jaar en 
werkzaam bij een gemeente. 
 
De onderzoeksvraag die is geformuleerd is om hier inzicht in te krijgen is: 
 
Welke factoren hangen samen met het kunnen en willen leren van vijftigplussers, 
werkzaam bij een lokale overheid? 
 
Deze onderzoeksvraag is beantwoord met behulp van vier deelvragen. Vanuit de literatuur zijn 
in het theoretisch kader zestien hypothesen geformuleerd die met de resultaten van een 
vragenlijst zijn getoetst.  
 

Vragenlijst 

De vragenlijst is opgebouwd op basis van de concepten uit het conceptueel model. In dit model 
zijn samenhangen verondersteld tussen de aanwezigheid van stereotypen, betrokkenheid van de 
leidinggevende en het ondernemen van eigen initiatieven met het aanbod van trainingen. 
Daarnaast zijn samenhangen verondersteld tussen obsoletie (technische, economische en 
perspectivische), leeftijd, dienstverband, opleidingsniveau, extrinsieke en intrinsieke 
motivatiefactoren en de houding ten opzichte van leren met de motivatie om een formele 
training te volgen. Ook is er in de vragenlijst gevraagd naar leerstijlen en werk- en 
trainingsvormen. Uiteindelijk zijn met de vragenlijst negen concepten gemeten met in totaal 79 
vragen.   
 

Conclusie en discussie 

De gepercipieerde aanwezigheid van stereotypen, de betrokkenheid van een leidinggevende en 
het ondernemen van eigen initiatieven tot ontwikkeling hangen volgens dit onderzoek samen 
met het aanbod van trainingen aan vijftigplussers. Dit zijn daarmee factoren die samenhangen 
met het kunnen leren van vijftigplussers. Uit dit onderzoek blijkt de leeftijd van de vijftigplusser 
niet significant samen te hangen met het aanbod van trainingen dat deze vijftigplusser ervaart. 
Wel blijkt de tijd dat een vijftigplusser in zijn huidige functie werkt negatief samen te hangen 
met het aanbod van trainingen dat wordt ervaren. Hoe langer de vijftigplusser in zijn of haar 
huidige functie werkt, hoe kleiner het aanbod van trainingen dat deze vijftigplusser ervaart.  
Ook komt uit de resultaten naar voren dat er een redelijk sterke negatieve samenhang is tussen 
perspectivische obsoletie en het aanbod van trainingen aan vijftigplussers. Dit betekent dat hoe 
negatiever vijftigplussers kijken naar verandering en ontwikkelingen in het werk, een hogere 
score op perspectivische obsoletie, hoe geringer het aanbod aan trainingen dat ervaren wordt. 
De vijftigplussers in dit onderzoek scoren gemiddeld laag op de drie vormen van obsoletie. Dit 
betekent dat zij hun lichamelijke en geestelijk functioneren, hun manier van werken en kijk op 
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ontwikkeling en verandering niet verouderd vinden. Ook de verdeling in lage, gemiddelde en 
hoge scores laat een meerderheid bij alle drie de concepten aan lage scores zien. 
Het opleidingsniveau, de houding van een vijftigplusser ten opzichte van leren, de 
betrokkenheid van de leidinggevende, intrinsieke en extrinsieke motivatiefactoren en het 
ondernemen van eigen initiatieven blijken in dit onderzoek factoren te zijn die samenhangen 
met de motivatie van een vijftigplusser, die werkzaam is bij een gemeente, om een formele 
training te volgen. In de theorie komen ook andere factoren en samenhangen naar voren die met 
dit onderzoek niet kunnen worden bevestigd.  
 

Leerstijl  

De ‘bezinner’ leerstijl is met het hoogste gemiddelde, als meest geprefereerde leerstijl en ook als 
leerstijl die het minst vaak als minst geprefereerde leerstijl wordt aangemerkt de 
voorkeurleerstijl van vijftigplussers die bij een gemeente werken.   
 
Persoonlijke ontwikkeling 
 
Persoonlijke ontwikkeling is voor vijftigplussers die werkzaam zijn bij een gemeente van 
redelijk groot belang. Er wordt een gemiddelde gescoord van  4,05. De modus is 4,00 dus een 
groot gedeelte van de respondenten is het eens met de stelling dat zij persoonlijke ontwikkeling 
in een training belangrijk vinden.   
 
Werk- en trainingsvormen 
 
In dit onderzoek geven de vijftigplussers de voorkeur aan het trainen met de eigen collega’s. Dit 
uit zich in de sterkste voorkeur voor de werkvorm intervisie en de sterkste voorkeur voor de 
trainingsvorm groepstraining. De vijftigplussers bij de gemeente hebben een grotere voorkeur 
voor het leren met anderen dan het leren alleen.  
 

Discussie 

Verscheidene dingen zijn goed gegaan en andere dingen minder goed in dit onderzoek. Ook zijn 
sommige resultaten moeilijker te verklaren dan anderen. Zo is er uiteindelijk geen duidelijk 
beeld van de aanwezigheid van stereotypen ten opzichte van vijftigplussers in gemeenten 
verkregen maar zijn er wel uitspraken te doen over bepaalde veronderstelde en uiteindelijke 
gevonden samenhangen. Verder onderzoek kan daarbij worden gedaan naar bijvoorbeeld de 
richting van de samenhang tussen het opleidingsniveau en de motivatie om een formele training 
te volgen van een vijftigplussers of naar de relatie tussen perspectivische obsoletie en het 
aanbod van trainingen. Ook worden resultaten uit eerder onderzoek tegengesproken. Zo ervaren 
de vijftigplussers in dit onderzoek een redelijk aanbod van trainingen terwijl in eerdere 
literatuur wordt verondersteld dat dit slechts gering is. In dit onderzoek wordt ook 
geconcludeerd dat de houding van vijftigplussers positief is terwijl in de literatuur wordt gesteld 
dat vijftigplussers bang zijn om te falen en dus liever niet leren en trainen.  
Een aandachtspunt voor volgend onderzoek is het tijdstip en manier van contact leggen met de 
respondenten. Dit had in dit onderzoek beter gepland en aangepakt moeten worden. Achteraf 
blijkt een meer persoonlijke aanpak beter te werken. Ook de duidelijkheid van de vragenlijst 
was op het concept ‘leerstijlen’ onvoldoende waardoor een groot aantal respondenten de 
vragenlijst op dit concept fout heeft ingevuld. Tot slot kan het zo zijn door de onvolledigheid van 
twee meetinstrumenten of de oververtegenwoordiging van respondenten uit één bepaalde 
gemeente dat bepaalde resultaten meer gemeentespecifiek zijn dan specifiek voor vijftigplussers 
werkzaam bij de gemeente.  
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Inleiding 

Vergrijzing en de gemeente 

Vergrijzing en ontgroening. Voor velen bekende fenomenen. Nederland ontgroent en vergrijst (VSO, 
SCO & BZK, 2010). In de afgelopen zestig jaar bleef het aantal jongeren in Nederland min of meer 
stabiel terwijl het aantal Nederlanders in de werkzame leeftijd met tachtig procent toenam. 
Deze fenomenen zullen zich ook in de komende jaren doorzetten. Zo zijn er volgens het CBS over 
twintig jaar twintig duizend jongeren minder (CBS (2009) in: VSO et al., 2010) en ook daalt door de 
vergrijzing het arbeidsaanbod in Nederland. Op dit moment neemt de potentiële beroepbevolking al 
af (VSO et al.).  
Vergrijzing zal zich onvermijdelijk voordoen in alle sectoren. Zo ook bij lagere overheden zoals 
gemeenten. Vooral mannen van boven de vijftig zijn sterk vertegenwoordigd in het 
personeelsbestand van gemeenten (A+O fonds Gemeenten, 2010). In vijf jaar tijd is het aandeel 45-
plussers met 4,8 procent van 50,6 in 2005 naar 55,4 procent in 2009 gestegen. Het aandeel 45-55 
jarigen in 2009 is 33 procent. Daarbij is op dit moment ruim zeven procent van het 
personeelsbestand van gemeenten zestig jaar of ouder en is daarmee meer dan verdubbeld in de 
afgelopen vijf jaar.  Ook is het aandeel jongeren werkzaam bij gemeenten laag te noemen. Werkte er 
landelijk gezien in 2009 gemiddeld elf procent  medewerkers jonger dan 25 jaar in organisaties, in 
gemeenten was dit percentage 1,7 procent. 
 
Het personeelsbestand van de gemeenten veroudert en voor de langere termijn zal deze trend zich 
doorzetten. In de toekomstverkenning ‘De grote uittocht. Vier toekomstbeelden van de arbeidsmarkt 
van onderwijs- en overheidssectoren’ stellen het VSO, de SCO en het (voorheen) BZK dat ‘door een 
tekort aan gekwalificeerde mensen en geld de continuïteit en de kwaliteit van de diensten van de 
overheid, het onderwijs en de zorg in Nederland de komende jaren ingrijpend onder druk kunnen 
komen te staan.’ (VSO et al., 2010). Dat betekent dat de verwachting is dat het hoe dan ook moeilijk 
wordt om voor de medewerkers die vertrekken andere medewerkers terug te krijgen die over de 
juiste capaciteiten en kwalificaties beschikken (VSO et al., 2010). Het arbeidsaanbod jongeren is 
steeds geringer waardoor het voor andere organisaties lastiger wordt om goed personeel te kunnen 
behouden en aan te kunnen trekken. Daarbij komt ook nog dat gemeenten de komende jaren zullen 
worden geconfronteerd met bezuinigen waardoor het moeilijker wordt een attractieve werkgever te 
zijn. Bezuinigingen hebben in dit kader namelijk ook betrekking op bijvoorbeeld loon of 
arbeidsvoorwaarden waardoor dat wat een gemeente een (nieuwe) medewerker aan kan bieden 
beperkter wordt. 
 

Ontwikkelen oudere medewerkers 

Gemeenten zullen zich door de vergrijzing en ontgroening steeds meer richten op de oudere 
medewerker. Het richten op oudere medewerkers hoeft niet per definitie te betekenen dat dit 
nadelig is voor de organisatie. Deze oudere medewerkers beschikken namelijk over in de loop der 
jaren opgebouwde kennis en ervaring die onmisbaar kan zijn. Hoewel oudere medewerkers ook 
ongunstige kanten kennen, zoals verouderde kennis en afname van flexibiliteit en innovatief 
vermogen (VSO et al., 2010) beschikken zij wel over een “*…+experientially gained intellectual 
capital*…+’ dat er voor zorgt dat zij een “*…+valuable source of human capital*…+” zijn en dat het 
verlies van de culturele en organisatiekennis van deze oudere medewerkers nadelig is voor 
werkgevers (Porcellato, Carmichael, Hulme, Ingham & Prashar, 2010, p.96). 
Oudere medewerkers hebben ervaring die onmisbaar kan zijn voor de gemeente. De omgeving 
waarin de gemeentelijke organisatie opereert is echter constant aan verandering onderhevig en 
gemeenten hebben er daarom baat bij als kennis van hun medewerkers actueel wordt gehouden. 
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Het bijhouden van kennis is noodzakelijk omdat 38,3 procent van de bij de gemeenten werkende 
medewerkers een dienstverband heeft van langer dan tien jaar. Een dienstverband van drie jaar of 
langer is van toepassing op 73,4 procent van de gemeentelijke bezetting (A+O fonds Gemeenten, 
2010). In de publieke sector verandert er in tien jaar veel door bijvoorbeeld nieuwe regeringen en 
colleges en dit heeft steeds veranderend beleid en veranderende regelingen tot gevolg. Het is van 
groot belang dat ambtenaren daarvan op de hoogte blijven. Op die manier kan de burger beter te 
woord worden gestaan en geïnformeerd. 
 

Leren 

Een manier om oudere medewerkers op de hoogte te houden van ontwikkelingen in hun vakgebied 
is opleiding en ontwikkeling. Dit kan op verschillende manieren gestalte krijgen. Eén van die 
manieren is een formele training. Dit houdt in dat deelnemers met hulp van een trainer of begeleider 
op de hoogte worden gesteld van de nieuwste ontwikkelingen. Dit kan op verschillende manieren, 
zoals een presentatie maar ook door middel van bijvoorbeeld rolspelen. Deze formele vorm van 
‘onderwijs’ wordt aangeboden door de Bestuursacademie Nederland (BAN). De BAN is een aanbieder 
van cursussen en opleidingen voor medewerkers van de lokale overheden. Hoewel de groep 
vijftigplussers bij de gemeente steeds groter wordt heeft de BAN het idee dat deze groep minder dan 
andere groepen op hun aanbod afkomt. Dit kan niet te maken hebben met budget voor training en 
ontwikkeling want de investeringen in opleidingen zijn de afgelopen vijf jaar steeds gestegen (A+O 
fonds Gemeenten, 2010). Daarbij komt dat ongeveer 71 procent van de gemeenten in 2009 een 
opleidingsplan had en was nog eens twintig procent van de gemeenten bezig met het ontwikkelen 
hiervan. Gemeenten zijn dus wel bezig met opleiden maar de oudere medewerker wordt blijkbaar 
minder bereikt. Urwin (2006) en Snape & Redman (2003) geven in hun artikelen aan dat er bewijs is 
dat oudere medewerkers in vergelijking met jongere medewerkers minder trainingen krijgen 
aangeboden maar dat aan de andere kant meer dan vijftig procent van de oudere medewerkers die 
een training krijgt aangeboden hier niet op in gaat. Dit laatste wordt bevestigd door Porcellato et al. 
(2010). Het blijvend ontwikkelen van oudere medewerkers lijkt aan beide kanten tegengehouden te 
worden. In dit onderzoek zal vooral de kant van de oudere medewerker belicht worden. Herrbach, 
Mignonac, Vandeberghe & Negrini (2009) stellen dat opleidingsmogelijkheden inderdaad niet altijd 
eerlijk en gelijkwaardig worden aangeboden maar dat oudere medewerkers het behouden en 
ontwikkelen van de eigen capaciteiten toch erg waarderen. De vraag is dus waarom ouderen wel of 
niet willen of kunnen deelnemen aan (formele) leertrajecten. Door middel van dit onderzoek zal 
geprobeerd worden een antwoord op deze vraag te geven.  
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Aanleiding          

Zoals in de inleiding is aangegeven wordt er momenteel tijd vrijgemaakt en geld geïnvesteerd door 
gemeenten om hun medewerkers te ontwikkelen. Ook is aangegeven dat de Bestuursacademie 
Nederland (BAN) een aanbod heeft van cursussen, opleidingen en trainingen voor medewerkers van 
gemeenten. De aanleiding van dit onderzoek is er in gelegen dat de BAN het idee heeft dat zij 
vijftigplussers minder goed bereiken dan gewenst. Deze groep komt in vergelijking met andere 
groepen medewerkers minder af op het aanbod van de BAN. Zij vragen zich af welke factoren 
daaraan ten grondslag kunnen liggen. Daarnaast is vanuit eigen ervaring van medewerkers van de 
BAN in deze leeftijdscategorie opgeworpen of vijftigplussers nog wel behoefte hebben aan en zin 
hebben in opleiding en ontwikkeling. Deze vragen zijn uitgangspunt geweest voor dit onderzoek. De 
vragenlijst die voor dit onderzoek ontwikkeld is, is uitgezet onder ambtenaren van verschillende 
gemeenten. Medewerkers van de BAN hebben daardoor dus geen vragenlijst in hoeven vullen. 
Voordat zal worden ingegaan op doelstelling en vraagstelling die geformuleerd zijn om dit onderzoek 
te kunnen uitvoeren wordt hieronder kort ingegaan op de organisatie (BAN) en hun uiteindelijke 
bedoeling met de uitkomsten van het onderzoek.      
 

Onderzoeksorganisatie 

De BAN is een organisatie die cursussen en opleidingen aanbiedt aan medewerkers van lokale 
overheden, de gemeenten. Het aanbod van de Bestuursacademie bestaat voornamelijk uit 
praktijkgerichte cursussen, trainingen en vakopleidingen. Zij bieden dit aan op een aantal 
opleidingslocaties door heel Nederland maar deze opleidingen kunnen ook binnen de eigen 
werkomgeving worden gegeven. De uitkomsten van het onderzoek zal de Bestuursacademie zelf 
naast de eigen cursusprogramma’s leggen. Hier zullen zij conclusies uit trekken die vervolgens 
eventueel kunnen leiden tot gerichte aanpassingen in het aanbod en de programma’s.     
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Doelstelling en onderzoeksvragen   

3.1 Doelstelling          

De doelstelling van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in factoren die mogelijk van invloed zijn op 
het willen en kunnen leren van medewerkers die ouder zijn dan vijftig jaar en werkzaam bij een 
gemeente.  

 
3.2 Onderzoeksvragen          

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is de volgende:  
 
Welke factoren hangen samen met het kunnen en willen leren van vijftigplussers, werkzaam bij een 
lokale overheid?  
 

Deelvragen 

1. Welke manieren van leren in organisaties bestaan er? 
2. Op welke manier leren volwassenen en meer specifiek vijftigplussers? 
3. Welke factoren hangen samen met de mogelijkheden voor vijftigplussers om te leren? 
4. Welke factoren hangen samen met de motivatie van vijftigplussers om te leren? 

 

3.2.1 Definities van begrippen      

Om voor de onderzoeker maar ook voor de lezer helder te hebben wat dit onderzoek precies 
onderzoekt volgt hieronder een korte aanduiding van de begrippen in de hoofdonderzoeksvraag en 
deelvragen. De begrippen die naar voren zullen komen in de deelvragen worden later in het 
theoretisch kader uitgebreid behandeld. 
Het begrip leren zal in hoofdstuk 5 ‘Theoretisch kader’ uitgebreid worden besproken en uitgewerkt. 
Met vijftigplussers worden in dit onderzoek bedoeld de medewerkers bij een gemeente die ouder 
zijn dan vijftig jaar. 
In dit onderzoek worden onder medewerkers die werkzaam zijn bij de gemeente die medewerkers 
bedoeld die in aanmerking komen voor een cursus of opleiding bij de Bestuursacademie. In 
hoofdstuk zes (Onderzoeksmethoden) wordt dit uitgebreider gedefinieerd. 
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Relevantie          

4.1 Praktisch en maatschappelijk        

De praktische relevantie is in dit onderzoek de duidelijkste en de grootste. De vraag die leeft bij de 
Bestuursacademie zal met dit onderzoek (grotendeels) beantwoordt kunnen worden. Daarnaast is 
vergrijzing een verschijnsel dat heel ondernemend Nederland bezig houdt omdat het zorgt voor een 
daling in het arbeidsaanbod in Nederland (VSO et al., 2010). Door de ontgroening zal elke organisatie 
op den duur steeds meer een beroep moeten doen op vijftigplussers. Daarmee is er ook een 
maatschappelijke relevantie voor dit onderzoek. Een belangrijke vraag is ‘op welke manier wil de 
vijftigplusser bij een gemeente leren en wat bepaalt de motivatie en de mogelijkheden van deze 
oudere medewerkers om te leren?’. Dit onderzoek zal deze vraag proberen te beantwoorden. 
  

4.2 Wetenschappelijk         

De wetenschappelijke relevantie moet nog blijken uit literatuuronderzoek naar dit thema. Er is al 
voldoende onderzoek gedaan naar vijftigplussers en het leren van deze groep medewerkers. Dit 
onderzoek zal voornamelijk een toevoeging aan onderzoek zijn. Dit zal vooral zijn op het gebied waar 
verscheidene stellingen over bestaan, bijvoorbeeld, zoals in de inleiding verwoord, het gegeven of de 
medewerker wel gebruik maakt van de mogelijkheden die hem of haar geboden worden. Ook 
bestaan er, zoals in 5.2.2.2 duidelijk zal worden, verschillen tussen  auteurs die zeggen dat ze niet 
willen leren om bijvoorbeeld risico’s te vermijden en tussen auteurs die stellen dat bijna alle oudere 
medewerkers zeer gemotiveerd zijn en proactief participeren in leeractiviteiten. Dit onderzoek kan 
een toevoeging zijn in deze discussie. Daarbij kan dit onderzoek ook een toevoeging zijn op de kennis 
die er op dit moment is over het leren van vijftigplussers werkzaam in de publieke sector. 
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Theoretisch kader      

In dit theoretisch kader zullen de eerdergenoemde deelvragen theoretisch worden beantwoord. 
Vanuit deze literatuurstudie zullen hypothesen worden geformuleerd die empirisch zullen worden 
getoetst. De deelvragen zullen in dezelfde volgorde als genoemd aan bod komen. Dit betekent dat in 
paragraaf 5.1 de manieren van leren worden besproken waarna in paragraaf 5.2 eerst het leren van 
volwassenen wordt besproken. Vervolgens zal dit worden gespecificeerd naar het leren van de groep 
vijftigplussers, de groep medewerkers die in dit onderzoek centraal staat. Paragraaf 5.3 en 5.4 zullen 
zich respectievelijk buigen over de deelvragen over het kunnen en willen leren van vijftigplussers. De 
mogelijkheden en motivatie om te leren zullen in deze paragrafen centraal staan.  
 
Dit onderscheid tussen kunnen en willen, mogelijkheden en motivatie, is ontleend aan het AMO-
model. (Boxall & Purcell, 2008). ‘Ability’ staat, samen met ‘Motivation’ en ‘Opportunity to 
participate’ centraal in dit AMO-model. Dit model beschrijft deze drie variabelen als de door het 
management te beïnvloeden variabelen als zij het individuele functioneren wilt verbeteren. ‘Ability’ 
volgens dit model is dat medewerkers hun werk kunnen doen omdat ze daar de noodzakelijke kennis 
en vaardigheden voor hebben. Onder ‘Opportunity to participate’ verstaan deze auteurs dat ‘de 
werkstructuren en zijn omgeving de noodzakelijke ondersteuning en toegang bieden om de 
medewerker zich te kunnen uiten of deel te nemen.’ (p. 5). Het derde concept van het AMO-model is 
‘Motivation to perform’. Aangezien het in dit onderzoek over het leren van vijftigplussers gaat wordt 
in dit geval in plaats van ‘Motivation to perform’ ‘Motivation to learn’ onderzocht. ‘Motivation’ 
wordt door Boxall & Purcell (2008) geformuleerd als het ‘willen leren door medewerkers omdat deze 
zich voldoende geïnteresseerd en geprikkeld voelen om te leren’ (p. 5). Het AMO model gaat in 
principe over de vaardigheden, motivatie en kansen om te kunnen functioneren maar zal in dit 
onderzoek gebruikt worden om naar het leren van oudere medewerkers te kijken. Dat ‘Ability’ en 
‘Motivation’ belangrijk zijn bij het leren van medewerkers blijkt door de stelling van Santos & Stuart 
(2003) dat het idee dat het leren en het overbrengen van het geleerde naar het werk alleen kan 
gebeuren als de lerenden het vermogen en de motivatie hebben om nieuwe vaardigheden op te 
doen en te gebruiken breed gedragen wordt. Om te kunnen leren is het daarbij noodzakelijk dat de 
medewerker ook de kans, ‘Opportunity to participate’, wordt geboden om te kunnen leren. In 
paragraaf 5.3 (Opportunity to participate) en paragraaf 5.4 (Motivation) zal op dit model verder terug 
worden gekomen. 
 

5.1 Welke manieren van leren in organisaties bestaan er?   

In deze eerste paragraaf zal eerst worden besproken wat leren is waarna vervolgens een onderscheid 
worden gemaakt tussen formeel en informeel leren. Deze worden eerst apart besproken waarna 
deze beide manieren van leren in verhouding tot elkaar worden besproken. Tot slot wordt in deze 
paragraaf de functie van leren voor de organisatie en de functie van leren voor het individu 
besproken.   
 
5.1.1 Wat is leren? 
 
Leren kan op veel verschillende manieren. Kinderen leren op een andere manier dan jongeren en 
jongeren ook op een andere manier dan ouderen. Zo is ook leren in organisaties een andere manier 
van leren als leren op de basisschool of middelbare school. De ervaring die ouderen eerder hebben 
opgedaan speelt hier een belangrijke rol (Knowles, Holton III en Swanson, 2005). In dit onderzoek 
staat het leren in organisaties centraal. Een brede definitie van leren wordt gebruikt door Knowles et 
al. (2005). Leren is volgens hen ‘het proces van het verkrijgen van kennis en/of expertise’  (p. 17). 
Leren gaat daarbij om verandering in het handelen of denken die zich voordoet in een persoon die 
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iets leert. Volgens Janowicz-Panjaitan & Noorderhaven (2008) kan deze verandering in het handelen 
en denken van mensen op twee manieren worden bereikt. Dit kan op een formele manier, in de 
vorm van geprogrammeerde gebeurtenissen, of op een informele manier, daar waar spontane 
interactie en kennisdeling ontstaat. Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen op een formele 
manier leren en het leren op een informele manier. Dat dit onderscheid wordt gemaakt is volgens 
Eraut et al. (2000: in Fuller & Unwin, 2005) noodzakelijk omdat lerende medewerkers in 
verschillende settings een mix tussen formeel en informeel leren ervaren. Beide manieren van leren 
komen in organisaties dus voor. In paragraaf 5.1.2 en 5.1.3 zal nu respectievelijk worden ingegaan op 
formeel leren en informeel leren. Vervolgens zal in paragraaf 5.1.4 de relatie tussen beide worden 
bekeken. 
 
5.1.1.1 Formeel leren 
 
Leren is dus onder te verdelen in formeel en informeel leren. Formeel leren is een manier van leren 
waarbij er van te voren te behalen doelen worden geformuleerd, er een toets wordt afgenomen om 
te testen of de behandelde stof begrepen is en er is sprake van overdracht van trainer op student. 
Formeel leren wordt veelal vormgegeven met behulp van trainingen, door Knowles et al. (2005) 
‘education’ genoemd. Er wordt een activiteit ondernomen om een verandering in het handelen of 
denken van medewerkers te veroorzaken. Deze formele trainingen maken vaak onderdeel uit van het 
beleid van organisaties betreffende het leren en trainen van medewerkers (Berings, Poell & Simons, 
2005). 
In het vervolg van dit onderzoek zal de term training worden gehanteerd als er wordt gesproken over 
formeel leren. Hiermee wordt hetzelfde bedoeld als met het eerder genoemde ‘education’ van 
Knowles et al.. Ook cursussen en opleidingen vallen in dit onderzoek onder de terminologie 
trainingen. Als er verder in dit onderzoek wordt gesproken over het leren van medewerkers in het 
algemeen dan betreft dit het op een formele en een informele manier leren van medewerkers. Het 
onderscheid tussen beide is dan moeilijk of niet noodzakelijk om te maken. 
 
Training 
 
Zoals hierboven besproken wordt formeel leren veelal vormgegeven met behulp van een training. Er 
bestaan verschillende definities van het begrip training.  De definitie die Yang, Wang en Wang-Dewry 
(2009) gebruiken is dat ‘training in organisaties een georganiseerde onderwijskundige activiteit is die 
medewerkers helpt om hun persoonlijke en organisatiegerelateerde vaardigheden, kennis en 
bekwaamheden te ontwikkelen.’ (p. 324). Deze definitie van training is algemeen geformuleerd en 
bevat naast het leren in organisaties ook het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden. Dit kunnen 
ook vaardigheden zijn die niet van toepassing zijn in arbeidssituaties. Een definitie die wel specifiek in 
gaat op het trainen van medewerkers in organisaties is de definitie van Tharenou, Saks & Moore 
(2007). Training wordt door deze auteurs gedefinieerd ‘als het systematisch verwerven en 
ontwikkelen van de kennis, vaardigheden en attitudes die medewerkers nodig hebben om op een 
adequate wijze een taak of werkzaamheden uit te kunnen voeren of om het functioneren in de 
werkomgeving te kunnen verbeteren’ (p. 252). Wat in deze definitie opvalt is dat training tot doel 
heeft om kennis, vaardigheden en gedrag te ontwikkelen dat nodig is om de eigen werkzaamheden 
uit te kunnen voeren. In de definitie van Yang et al. (2009) wordt naast deze werkgerelateerde 
ontwikkeling ook aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling. In dit onderzoek zal deze laatste 
definitie worden aangehouden aangezien deze ook de persoonlijke ontwikkeling aandacht schenkt 
en dit is, wat later in dit theoretisch kader zal blijken, van belang voor oudere medewerkers.  
 
Yang et al. (2009) hebben een onderscheid gemaakt in drie categorieën methoden van formele 
training. Deze auteurs maken een onderscheid in de categorieën ‘presentation, hands-on, en group 
building’ (p. 326). In deze paragraaf zal dit onderscheid worden aangehouden omdat verschillende 
werkvormen, zoals lezingen (presentation) of zelfgestuurd leren (hands-on), van trainen die in de 
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theorie zijn te vinden hier goed in te plaatsen zijn. Daarbij komen bepaalde werkvormen ook later in 
dit theoretisch kader naar voren als belangrijke elementen in het leren van vijftigplussers. 
 
Presentation 
 
Presentatie methoden zijn trainingstechnieken waarbij studenten of medewerkers passieve 
ontvangers van informatie zijn. Deze informatie bestaat uit feiten, processen en methoden om 
problemen op te lossen. Werkvormen van presentatie zijn onder andere lezingen of audiovisuele 
technieken (Yang et al., 2009). De deelnemers van trainingen als passieve ontvangers van informatie 
zoals in deze definitie wordt geformuleerd komt gedeeltelijk overeen met de definitie van McGuire & 
Gubbins (2010) over dat wat zij de traditionele vorm van formele training noemen. Kenmerken van 
deze traditionele formele trainingen zijn volgens deze auteurs dat ze institutioneel gesponsord 
worden, in een (klas)lokaalsetting worden gegeven en dat ze erg gestructureerd zijn.  
 
Hands-on  
 
‘Hands-on methods’ bevatten de formele trainingsvormen waarin de studenten of medewerkers zelf 
meer en daarmee actief betrokken zijn. Werkvormen van deze methode zijn bijvoorbeeld ‘on-the-job 
training’, zelfgestuurd leren, ‘apprenticeship’ simulaties, case studies en rolspelen (Yang et al., 2009). 
Het verschil met de presentatievorm van formele training is dus de mate waarin de medewerker 
betrokken is in het leren. De medewerker neemt in plaats van een passieve een actieve rol aan. De 
controle over het leren ligt, zoals McGuire & Gubbins (2010) dat zeggen, steeds meer in de handen 
van de lerende in plaats van in de handen van de trainer. Hands-on kenmerkt zich dus door de meer 
informele invulling van formele training.  
Een van de werkvormen van ‘hands-on’ is ‘self-directed learning’. De lerende kan op zijn of haar 
eigen manier en tempo leren. Een voorbeeld  van deze vorm zijn ‘e-learning programmes’ (McGuire 
& Gubbins, 2010). De e-learning programma’s zijn kosteneffectieve en flexibele alternatieven voor 
traditionele formele training en bieden de mogelijkheid een constante uniforme inhoud te leveren 
binnen de organisatie. Deze methoden zijn flexibel in te zetten en kunnen worden aangepast aan 
individuele wensen van medewerker en organisatie. Ook kosteneffectiviteit wordt door de auteurs 
Sadler-Smith et al. (2000) als voordeel gezien. Daarbij wordt ook de toegang tot trainingen met deze 
methoden vergroot omdat ieder het op zijn eigen manier en tempo kan doen. Een nadeel van deze 
uiting van hands-on traning is de afzondering van de ‘online learners’ (McGuire & Gubbins, 2010). 
Leren is niet alleen een individueel proces volgens deze auteurs maar daarnaast ook een sociaal 
proces waarin gezamenlijk kan worden geleerd. Bij e-learning programma’s ontbreekt dit sociale 
proces. 
 

Group building  
 
‘Group-building’ methoden worden ontworpen om de team- of groepseffectiviteit to verbeteren. 
Werkvormen zijn onder andere ‘action learning’, ‘adventure learning’, ‘coordination learning’, ‘cross 
training’, ‘experiential learning’, ‘guidelines’, teamleider training en teamtraining.” (Yang et al., 
2009). Deze vorm van leren gaat in op het leren van een groep medewerkers. Deze medewerkers van 
een zelfde afdeling of bedrijf leren gezamenlijk hoe ze als groep beter kunnen leren, functioneren en 
samen kunnen werken. Doel is om het groepsproces te verbeteren. In dit onderzoek gaat het om 
medewerkers die zich individueel inschrijven voor een training en gaat het niet om groepsleren. Deze 
vorm van leren is in dit onderzoek dus van minder belang. 
 
Er bestaan dus verschillende categorieën en werkvormen van formele training. Het op een formele 
manier trainen van medewerkers heeft zowel voor- en nadelen. Zo verschaft formele training 
medewerkers, meer dan andere leervormen, systematische kennis die de medewerker nodig heeft 
om te kunnen functioneren in complexe structuren (McGuire & Gubbins, 2010). Ook heeft een 
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formele manier van trainen een positief effect op de motivatie en tevredenheid met het eigen werk. 
Daarbij bestaat er een positieve relatie tussen het ontwikkelen van de vaardigheden in deze 
trainingen met vaste aanstellingen, loopbaanontwikkeling, waardering en beloning (Santos & Stuart, 
2003). Een formele training kan ook zorgen voor persoonlijke ontwikkeling en groei en kan een 
middel zijn om het gemakkelijker te maken om eventueel een verdere stap in de carrière te maken 
(Fuller & Unwin, 2005).       
 
In de literatuur worden ook negatieve kanten van formele training genoemd. Zo wordt deze vorm 
van training vaak als modieus en te duur gezien. Het wordt gezien als een instrument waar in voor de 
organisatie slechtere tijden vaak op bezuinigd wordt (Berings et al., 2005; Tharenou et al., 2007). Ook 
is het niet of nauwelijks mogelijk om dat wat geleerd is te gebruiken in het werk en zorgt het niet 
voor een verbetering van het functioneren van de organisatie. Bij formele training verschilt de 
situatie waarin de medewerker leert van de situaties die in het werk voorkomen. Het overbrengen, 
‘transfer’, van dat wat geleerd is naar specifieke situaties in het werk gaat het beste als beide 
situaties gelijk zijn. Dit is bij formele training niet het geval (Sadler-Smith et al., 2000). Ook de timing 
kan als een nadeel van formele training worden gezien. Een formele training heeft geen enkel effect 
als het moment van aanbod niet goed getimed is (Berings et al., 2005). Een ander kritiekpunt is dat 
formele training, volgens Martin, Pate en Beaumont (2001), er alleen voor zorgt dat een medewerker 
weet wat hij moet leren maar niet hoe hij of zij dat moet doen. Ook is formele training vaak 
‘provider-focused’ (Sadler-Smith, Dawn & Lean, 2000, p. 477). Dit betekent dat organisaties 
trainingen aanbieden die extern worden ontworpen en aangeboden. Er is dus geen sprake van een 
bedachtzame analyse van dat wat voor een specifieke organisatie echt nodig is maar een bestaande 
training die door externe organisaties zijn ontworpen en worden aangeboden.    
 
Formele training kent dus voor- en nadelen. In de literatuur is de laatste jaren een verschuiving te 
zien van de presentatievorm van formele training als voornaamste manier van trainen naar een meer 
informele manier van formeel trainen van medewerkers. Er is sprake van een steeds kleinere rol voor 
de presentatievorm van formeel leren en dit wordt vervangen voor meer informele, experimentele 
en incidentele vormen van leren. De traditionele vormen van training, waarin op passieve wijze 
kennis wordt overgebracht van trainer naar student en waarbij de student weinig is betrokken in het 
algehele leerproces wordt steeds meer een eigentijdse benadering van training waarbij studenten 
geacht worden zich bewust te zijn van de eigen ervaringen en dit te evalueren en waarbij de docent 
niet meer het orakel is maar een gids die participant is bij het leren (McGuire & Gubbins, 2010). 
Vandaar dat de tweede vorm van formeel leren die Yang et al. (2009) hebben onderscheiden, de 
hands-on methode, steeds belangrijker aan het worden is en ook steeds meer wordt gebruikt. 
Vandaar de volgende hypothese: 
 
Hypothese één 
Vijftigplussers  hebben een voorkeur voor hands-on werkvormen. 
 
5.1.1.2 Informeel leren 
 
Informeel leren ontstaat door, zoals eerder aangegeven, sociale interacties en kennisdeling tussen 
medewerkers onderling. In dit onderzoek staat leren in organisaties centraal en zo is ‘on-the-job 
learning’ een vorm van informeel leren waarin de lerende het initiatief heeft. Volgens Berings et al. 
(2005) verwijst ‘on-the-job learning naar impliciete en expliciete mentale en/of open activiteiten en 
processen die zijn ingebed in het werken en het werkgerelateerde functioneren die leiden tot 
relatieve en permanente veranderingen in kennis, houding of vaardigheden.’ (p. 374). Medewerkers 
ondergaan verschillende situaties in het werk waar zij op reflecteren en van leren waardoor er 
idealiter een verandering in het handelen optreedt die de medewerker in een volgende situatie kan 
gebruiken om op een andere, en soms betere, manier te kunnen handelen. Het leren vindt dus plaats 
op de werkplek zelf en door ervaringen die de medewerkers zelf opdoen. In het artikel van Sadler-
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Smith et al. (2000) worden vier benaderingen van leren op de werkplek onderscheiden. 
Medewerkers leren intuïtief (leren als een natuurlijke, bijna onbewust proces), incidenteel (leren 
door toeval), retrospectief (leren door middel van reflectie) en prospectief (bewust plannen om te 
leren van een verwachte komende gebeurtenis). De vorm ‘on-the-job learning’ kan ook ‘workplace 
learning’ worden genoemd, zoals de auteurs Fuller & Unwin (2005) dit doen. Zij stellen dat een 
belangrijk uitgangspunt bij het kijken naar deze vorm van leren ‘de erkenning dat leren niet het 
primaire doel van een organisatie is maar een bijkomstigheid van de interacties en activiteiten die 
plaatsvinden bij het uitvoeren van het werk’ (p. 24) zou moeten zijn. Deze interacties en activiteiten 
vinden constant plaats waardoor deze vorm van leren vaker voorkomt dan het leren op een meer 
formele manier. 
 
5.1.1.3 Formeel en informeel leren 
 
In de literatuur wordt er verschillend gedacht over de relatie tussen formeel en informeel leren. 
Hoofdzakelijk wordt de relatie tussen beide gezien als één waarbij formeel leren en informeel leren 
elkaar aanvullen en waarbij de een niet superieur aan de ander kan worden gezien.  Janowicz-
Panjaitan & Noorderhaven (2008) stellen dat hetgeen medewerkers op een formele manier hebben 
geleerd deze medewerkers ondersteunt en in staat stelt om ook op een informele manier te kunnen 
leren. Formeel leren draagt bij aan de mogelijkheid van medewerkers om op een informele manier te 
leren. Echter een overvloed aan formele leermogelijkheden kan het informele leren van 
medewerkers belemmeren. Voor een maximaal leereffect dienen informeel en formeel leren voor 
medewerkers beiden beschikbaar te zien en zullen medewerkers in staat moeten zijn om informele 
leermogelijkheden te herkennen. De manier waarop deze twee vormen van leren op een dynamische 
manier op elkaar inspelen is van belang. Hierbij wordt opgemerkt dat informeel leren een constant 
positief effect heeft op het formele leren van medewerkers  maar dat naarmate er meer op een 
formele manier wordt geleerd het positieve effect van deze manier van leren op informeel leren 
verdwijnt.  
Verscheidene andere auteurs onderkennen dat formeel en informeel leren niet los van elkaar 
kunnen worden gezien en in relatie tot elkaar moeten worden bekeken. Zo stellen Svensson, Ellstrom 
en Aberg (2004: in McGuire & Gubbins, 2010) dat informeel leren belangrijk is maar niet voldoende 
voor het verwerven van kennis. Hierbij moet het informele leren ondersteund worden door formeel 
leren. Formeel leren zorgt ervoor dat het individu en de organisatie beter in staat worden gesteld om 
op een informele manier te kunnen leren. Fuller & Unwin (2005) delen in dit kader echter wel het 
standpunt van verscheidene andere auteurs dat formeel leren niet als superieur kan worden gezien 
aan informeel leren (Billett, 2001; Eraut et al. , 2000; Beckett en Hager, 2002 in: Fuller & Unwin, 
2005). 
Tegenwoordig krijgt informeel leren ook een steeds explicietere rol in het formele leren. Volgens 
McGuire & Gubbins (2010) worden ervaringen uit het dagelijks werk gebruikt om de formele 
trainingen vorm te geven. Het individu bepaalt steeds meer de inhoud van formele trainingen. 
Vandaar dat auteurs als Janowicz-Panjaitan & Noorderhaven (2008), Rainbird & Munro (2003) en 
Sadler-Smith et al. (2000) aangeven dat bij leren in organisaties niet enkel meer naar óf formeel leren 
óf informeel leren gekeken zou moeten worden maar dat beide belangrijk zijn voor het leren in 
organisaties. Sadler-Smith et al. (2000) geven daarbij aan dat om formeel leren in te kunnen passen 
in het werk er een positieve houding in de organisatie nodig is om het geleerde in de praktijk te 
kunnen brengen. Dat wil zeggen dat er ‘transfer’ of overdracht van kennis van formele training naar 
het werk moet kunnen plaatsvinden. De manier waarop de medewerkers een training ervaren 
hebben en hun houding ten opzichte van bredere, situationele factoren, is ook  van invloed op de 
overdracht maar daarmee ook de effectiviteit van de investering in training (Santos & Stuart, 2003). 
Andere factoren die van belang zijn voor deze overdracht zijn de ondersteuning van leidinggevende 
en collega’s, feedback mechanismen, de doelen die met de training gesteld worden en de 
mogelijkheden om de nieuwe vaardigheden te kunnen gebruiken.  
 



 
18 

Nu in paragraaf 5.1.1 is gesproken over wat leren in houdt, zal nu worden besproken wat de functie 
van leren voor de organisatie maar ook voor het individu kan zijn. De vraag wat leren aan een 
organisatie toevoegt zal hier centraal staan. 
 
5.1.2 Functie van leren voor de organisatie 
 
Organisaties bieden trainingen aan om de kennis, vaardigheden en  bekwaamheden van 
medewerkers te ontwikkelen. De vraag is waarom zij dit doen. Tharenou et al. (2007) stellen dat 
kennis en vaardigheden belangrijk zijn voor het functioneren, concurrentievermogen en het 
innovatieve vermogen van organisaties. Het leren in organisaties en het continu ontwikkelen van de 
medewerkers wordt als essentieel gezien om concurrerend te kunnen blijven.  Fuller & Unwin (2005) 
sluiten bij Tharenou et al. (2007) aan op het punt van het functioneren van de organisatie door te 
stellen dat leren voor organisaties een factor is in het verhogen van het niveau van het functioneren 
van de organisatie. Als de organisatie beter wil functioneren en presteren dan is leren een factor die 
van belang kan zijn. Dit blijkt uit het onderzoek van Tharenou et al. waarin wordt gesteld dat training 
een positieve invloed heeft op de human resource uitkomsten en het functioneren van de 
organisatie zelf. Training is daarbij slechts zeer zwak gerelateerd aan het financiële functioneren van 
de organisatie. Wel draagt training bij aan het verbeteren van de effectiviteit van de organisatie. 
 
Training wordt door Santos & Stuart (2003) gezien als vitale component in processen in organisaties, 
zoals verandering van cultuur, en is ook een belangrijk aspect bij het behouden van de betrokkenheid 
van de medewerkers en het realiseren van het verborgen potentieel van deze medewerkers. In de 
economische literatuur wordt training gezien als een essentiële voorwaarde voor het functioneren 
en de economische groei van de organisatie.    
Volgens Santos & Stuart (2003) zijn er vier niveaus van uitkomsten van training. Deze vier kunnen 
allen een reden vormen voor organisaties om de medewerker te trainen. Zo kunnen reacties op de 
training betreffende de inhoud en het proces worden gebruikt om de training te verbeteren, met een 
training worden kennis en vaardigheden verworven die de medewerker in zijn of haar werk kan 
gebruiken, verandering van gedrag in het werk kan het functioneren verbeteren  en de verbetering 
van individuele en organisatie uitkomsten zoals het verhogen van de omzet en productiviteit en het 
verminderen van het aantal ongelukken.  
Voor organisaties is het belangrijk om te trainen omdat dit voor toekomstige medewerkers van 
belang kan zijn bij de keuze voor een dienstverband bij de organisatie. Het is ook belangrijk omdat 
medewerkers die werken bij een organisatie de organisatie kunnen verlaten omdat er geen training 
of ontwikkelingsmogelijkheden worden aangeboden. Als een organisatie geen mogelijkheden tot 
training biedt dan kunnen organisaties in ‘grote problemen’ komen omdat kennis die ertoe doet de 
organisatie verlaat en het moeilijk, dan wel niet onmogelijk, wordt voor organisaties om 
medewerkers aan te trekken die gemotiveerd zijn om te leren omdat de organisatie een reputatie 
heeft die hier niet op aansluit.  (Martin et al., 2001). 
 
Het trainen van medewerkers word soms echter om de verkeerde redenen ingezet. Zo word training 
volgens Kraiger, McLinden en Casper (2004) vaak gebruikt als oplossing voor problemen in het 
functioneren van medewerkers in situaties waarin combinaties van andere oorzaken, bijvoorbeeld 
onvolkomenheden in de selectieprocedure of slechte aansturing van leidinggevenden, de eigenlijke 
functioneringsproblemen veroorzaken. Een training wordt vaak ingezet maar niet altijd is dit het 
juiste instrument. Daarnaast is er volgens professionals vaak weinig tijd om voor een training precies 
in kaart te brengen welke tijd er nodig is voor een training en wat er in de training aan trainingsstof 
centraal zou moeten staan. Ook meten organisaties niet routinematig de impact van training op het 
functioneren van de medewerkers. Wall & Wood (2005) hebben onderzoek gedaan naar deze relatie 
tussen training en het financiële functioneren van organisaties. Zij kwamen tot de conclusie dat er 
een negatieve relatie bestaat tussen het volgen van een training en het financiële functioneren van 
een organisatie. Het trainen van medewerkers heeft dus niet altijd positieve gevolgen en leidt dus 
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ook niet altijd tot het verbeteren van het functioneren van de organisatie. Een reden zou het 
verkeerd inzetten van HR instrumenten kunnen zijn.         
 
In de literatuur bestaan verschillende ideeën over de keuze om te investeren in oudere 
medewerkers. Verscheidene auteurs (Porcellato et al., 2010, Loretto & White, 2006 en Gray & 
McGregor, 2003) geven aan dat een afweging om niet te investeren in oudere medewerkers is dat de 
investering in een oudere medewerker voor kortere tijd iets oplevert voor de organisatie. De oudere 
medewerker heeft een kortere tijd te gaan tot het pensioen en de investering kan daarmee voor 
kortere tijd wat opleveren voor de organisatie. Hier wordt alleen gekeken naar de leeftijd van de 
medewerker en hoeveel jaar deze medewerker nog heeft tot zijn pensioen. Organisaties zijn bang 
dat de zogenoemde ‘return on investment’ (Kraiger et al., 2004; Sutton & Stephenson, 2005), zoals 
dat wordt genoemd, lager is bij oudere medewerkers. Het model van Kirkpatrick wordt volgens 
Sutton & Stephenson vaak gebruikt om deze ‘return on investment’ te bepalen. Dit model bestaat uit 
vier niveaus, namelijk de reactie op een training, de mate waarin deelnemers leren (verandering van 
houding, verbeteren van de kennis en vergroten van vaardigheden), de mate waarin het gedrag is 
veranderd en de uiteindelijke resultaten die met de training worden bereikt. Deze vier niveaus 
bepalen uiteindelijk wat een training voor de organisatie oplevert.    
 
Urwin (2006) stelt dat het niet om de leeftijd gaat maar dat er moet worden gekeken naar de 
verwachte tijd die een medewerker nog werkzaam is voor de organisatie om te bepalen of investeren 
wel of niet de moeite waard is. Aangezien er een vaste pensioensleeftijd is wordt de manager echter 
verplicht om ook naar leeftijd te kijken. Gray & McGregor (2003) stellen echter dat deze afweging 
moeilijk vol te houden is aangezien de houdbaarheid van vaardigheden over het algemeen zeer kort 
is, het personeelsverloop onder oudere medewerkers laag is en er door organisaties weinig 
onderzoek wordt gedaan naar wat een investering in de medewerkers de organisatie uiteindelijk 
oplevert. Taylor & Walker (1998) vullen deze redenatie aan door te stellen dat als een organisatie 
jongere medewerkers traint dit vooral ten goede komt aan een concurrent omdat jongere 
medewerkers worden getraind om vervolgens de organisatie te verlaten. Oudere medewerkers 
worden volgens deze auteurs getraind om vervolgens bij de organisatie te blijven. Oudere 
medewerkers zijn minder snel geneigd de organisatie te verlaten omdat het meestal moeilijker is een 
andere baan te vinden. Deze medewerkers bezitten een “experientially gained intellectual capital” 
(Porcellato et al., 2010, p. 96) dat een groot voordeel kan betekenen voor de organisatie. Ook zijn 
oudere medewerkers “a valuable source of human capital *…+ and that the loss of their ‘cultural 
wisdom and organizational knowledge’ *…+ when they leave the workplace is disadvantageous to 
employers.”. In deze medewerkers is bij een langer dienstverband veel geïnvesteerd en mocht een 
oudere medewerker vertrekken dan is een werkgever een grote investering kwijt (Urwin, 2006). 
Blijven investeren in oudere medewerkers kan het verlies van een grote investering tegenhouden. 
Ook kan een investering in oudere medewerkers een grotere ‘return on investment’ opleveren dan 
de ‘return on investment’ van jongere medewerkers omdat deze hun houding of gedrag niet 
veranderen, minder gemotiveerd zijn na afloop van een training of de organisatie verlaten voor een 
concurrent. 
 
5.1.3 Functie van leren voor het individu 
 
Ook voor medewerkers zelf is het belangrijk om de eigen vaardigheden te blijven ontwikkelen, 
flexibel te blijven en zich aan te passen aan nieuwe arbeidsomstandigheden (Herrbach et al., 2009). 
Door snelle technologische groei en veranderingen in de arbeidsmarkt is deze noodzaak tot training 
voor medewerkers aanwezig om zo een aantrekkelijk medewerker te blijven voor de eigen 
organisatie en voor eventuele volgende organisaties. Medewerkers krijgen voor het volgen van een 
training niet altijd iets terug, zoals een loonsverhoging. Volgens Almeida & Carneiro (2008) hangt dit 
af van de inhoud van de training. Belangrijk daarbij is of deze training organisatiespecifiek is of meer 
algemeen. 
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Ook worden er door medewerkers verschillende voorwaarden aan training in organisaties gesteld. Zo 
zal een training volgens Tharenou et al. (2007) relevant zijn als deze training nieuwe kennis en 
vaardigheden biedt die gebaseerd zijn op de behoeften van de medewerkers en de organisatie en als 
deze op een effectieve manier ontworpen en gegeven wordt. Om de effectiviteit van een training te 
vergroten zal volgens Van der Heijden (2006) ook aandacht moeten worden besteed aan het 
vermogen van medewerkers om de geleerde kennis in praktijk te brengen, de zogenoemde ‘transfer’ 
of overdracht van geleerde kennis.  
 
In de voorgaande paragraaf 5.1 is de betekenis van het begrip leren voor dit onderzoek uitgelegd. In 
dit onderzoek staat echter het leren van vijftigplussers centraal. Vandaar dat de volgende paragraaf, 
paragraaf 5.2, zich richt op het leren van deze groep medewerkers. 
  

5.2 Op welke manier leren volwassenen en meer specifiek vijftigplussers?  

In deze paragraaf zal in 5.2.1 eerst worden ingegaan op het leren van volwassenen in het algemeen. 
Vervolgens zal deze paragraaf vanaf 5.2.2 specifiek in gaan op het leren van de groep medewerkers 
die in dit onderzoek centraal staan, de vijftigplussers. Aan bod komen de groep vijftigplussers op zich, 
de houding, overeenkomsten met een in 5.2.1 gepresenteerd model, specifieke leervoorkeuren en 
de leerstijl van vijftigplussers. Deze onderwerpen zijn uit de bestudeerde literatuur naar voren 
gekomen als belangrijk voor de groep oudere medewerkers.   
 
5.2.1 Leren van volwassenen 
 
Knowles et al. (2005) zijn zeer goed bekend op het gebied van het leren van volwassenen. In hun 
boek, waarin zij ontwikkelingen op dit gebied beschrijven, noemen zij vijf hoofdaannames die de 
basis vormen van de  ‘adult learning theory’. Deze vijf aannames komen erop neer dat volwassenen 
ten eerste gemotiveerd zijn om te leren als zij behoeften en interesses voelen die door te leren 
tevreden kunnen worden gesteld. Ten tweede is de oriëntatie van volwassenen met betrekking tot 
leren levens-, taak- of probleemgericht. Het leren is gericht op een praktisch probleem. De derde 
aanname is dat de ervaring de rijkste bron is voor het leren van volwassenen. Op basis van ervaring 
worden nieuwe dingen geleerd. De vierde aanname in de ‘adult learning theory’ is dat volwassenen 
een diepe behoefte hebben tot zelfsturendheid in het leren.  Ten slotte is de vijfde aanname dat 
verschillen tussen individuen groter worden naarmate de volwassene ouder wordt. Door een verschil 
in ervaring hebben oudere volwassenen andere behoeften en voorkeuren aangaande het leren. 
 
Opvallend is dat volwassenen gemotiveerd zijn als zij zelf interesse hebben of de noodzaak ervaren 
om te leren. Dit hoeft niet altijd overeen te komen met wat de organisatie belangrijk vindt. De 
volwassene wil daarbij ook graag zelf kunnen bepalen hoe en wat ze leren en hoe ouder de 
medewerker wordt hoe groter de verschillen worden tussen de voorkeuren van volwassenen met 
betrekking tot leren.  
Deze vijf uitgangspunten zijn ook belangrijk en daarmee voorlopers van het ‘andragogical model’ dat 
Knowles et al. (2005) in hun boek presenteren. In de wetenschapsstroming ‘andragogy’ wordt 
specifiek gefocust op het onderwijs van volwassenen. De uitgangspunten van dit andragogische 
model zijn: 
 

1. Volwassenen willen weten waarom zij iets moeten leren;  
2. Volwassenen houden vast aan de eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen beslissingen en 

hun eigen leven; 
3. Volwassenen betreden een onderwijsactiviteit met een grotere hoeveelheid en 

verscheidenheid aan ervaringen dan dat kinderen dat hebben;  
4. Volwassenen zijn bereid die dingen te leren die zij moeten weten om effectief het hoofd te 

kunnen bieden aan real-life situaties;  
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5. Volwassenen zijn levensgericht in hun oriëntatie op leren;  
6. Volwassenen reageren meer op intrinsieke motivaties dan op extrinsieke motivaties.  

 
Wat opvalt is dat dit andragogische model specifieker is dan de ‘adult learning theory’. Ten eerste 
willen volwassenen weten waarom zij iets moet leren. De medewerker wil graag weten wat de 
voordelen zijn om iets te leren en wat de negatieve kanten zijn van het niet leren van dat wat geleerd 
moet worden. Dit wegen ze tegen elkaar af en op basis hiervan nemen ze een beslissing (Van der 
Heijden, 2006). Ook willen volwassenen verantwoordelijk blijven voor de keuzes en beslissingen die 
in hun eigen leven worden gemaakt. Afhankelijk zijn van een trainer die meer weet dan de lerende 
zelf is daarbij moeilijk omdat de medewerker in deze situatie niet ‘self-directing’ is. De trainer 
bepaalt in dit geval voor het grootste deel wat de volwassene leert. De volwassene heeft weinig tot 
geen invloed op dat wat hij of zij leert. Als de volwassene in een training iets wordt geleerd dat niet  
de ontwikkeling van de eigen competenties tot gevolg heeft, kan dat leiden tot een verminderde 
motivatie. Yang et al. (2009) stellen dat de motivatie om te leren van medewerkers alleen wordt 
vergroot als de eigen competenties worden ontwikkeld. Het is dus van belang dat een training zich 
ook richt op de ontwikkeling van de persoonlijke competenties van de volwassenen.  Tot slot worden 
volwassenen meer gemotiveerd door interne motivaties (bijvoorbeeld tevredenheid met het werk of 
kwaliteit van het leven) dan door externe motivaties (bijvoorbeeld promoties of een hoger salaris). In 
paragraaf 5.4 zal motivatie centraal staan.  
 
Over het algemeen zijn volwassenen bereid om te leren. Zij willen wel weten waarom ze iets moeten 
leren, maken graag gebruik van eigen ervaring, zijn bij het leren gericht op oplossingen voor taak-, 
probleem- of levengerelateerde situaties, willen graag zelf richting geven aan het eigen leren en 
worden meer gemotiveerd door interne motivaties dan door externe motivaties. In dit onderzoek 
staan de medewerkers ouder dan vijftig jaar centraal. Deze groep verschilt van andere volwassenen 
omdat ze ouder zijn. Volgens de ‘adult learning theory’ worden verschillen tussen individuen groter 
naarmate ze ouder worden. Vandaar dat in paragraaf 5.2.2 het leren van de vijftigplusser centraal 
staat. In deze paragraaf zullen daarnaast specifieke voorkeuren van deze groep ook de 
overeenkomsten met het andragogische model worden beschreven. 
 
5.2.2 Leren van vijftigplussers 
 
De centrale onderzoeksvraag vraagt naar de factoren die samenhangen met het leren van 
vijftigplussers. Deze groep medewerkers wordt met deze vraag verondersteld één groep te zijn. Hier 
bestaan in de literatuur echter ook andere ideeën over. Vandaar dat het relevant is om voordat er 
verder wordt gesproken over het leren van vijftigplussers aandacht te besteden aan deze 
verschillende ideeën en een toelichting te geven op de keuze die in dit onderzoek betreffende deze 
groep medewerkers gemaakt is.   
 
5.2.2.1 De groep vijftigplussers 
 
In de literatuur wordt de groep ‘older adults’ vaak beschreven als ‘een homogene groep die niet te 
maken heeft met leeftijdsgerelateerde psychische en cognitieve vermindering en daardoor dus 
proactief kan deelnemen in leermogelijkheden.’ (Chen, Kim, Moon en Merriam, 2008, p. 15).  
Volgens andere literatuur is dit niet zo. Zo zegt Flynn (2010) dat er niet één groep oudere 
medewerkers bestaat en verschillen volgens Knowles et al. (2005) individuen in hun benadering, 
strategie en voorkeuren  gedurende leeractiviteiten. Kooij (2010) stelt dat er meer bestaat dan enkel 
de kalenderleeftijd van een medewerker. Een medewerker heeft volgens deze auteur ook een 
zogenaamde functionele of prestatieleeftijd, een psychosociale of subjectieve leeftijd, een 
organisatieleeftijd en een levensloopleeftijd. Deze verschillende leeftijden hebben verschillende 
effecten op werkuitkomsten.  
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Toch wordt er geprobeerd om een beeld van de groep die trainingen volgt als geheel te schetsen. 
Volgens Chen et al. (2008) is de typische deelnemer aan trainingen ‘middle class’. Blanke mensen 
participeren meer en ook het opleidingsniveau van de medewerkers speelt bij deelname aan 
trainingen een rol. Hoe hoger het opleidingsniveau, volgens Chen et al. en Riddell, Ahlgren & 
Weedon (2009), hoe waarschijnlijker het is dat er wordt deelgenomen aan trainingen.  
 
Hypothese twee  
Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe hoger de motivatie van een vijftigplusser om een formele 
training te volgen. 
 
In dit onderzoek zal ondanks bovenstaande uitspraken toch worden gekeken naar de groep 
vijftigplussers. Dit omdat de opdrachtgever van dit onderzoek deze groep medewerkers mist wat 
betreft deelname aan trainingen. Vandaar dat het interessant is om te kijken naar de factoren die 
samenhangen met het leren van deze groep medewerkers.  
 
Eén van deze factoren is de houding van vijftigplussers ten opzichte van leren. Als de oudere 
medewerker zichzelf niet in staat ziet of geen zin heeft om te leren heeft dit gevolgen voor de 
deelname en uitkomsten van een training. 
 
5.2.2.2 Houding van de vijftigplusser ten opzichte van leren 
 
Verscheidene auteurs hebben verschillende ideeën over de houding van vijftigplussers ten opzichte 
van trainen. Zo stellen auteurs als Gray & McGregor (2003) en Rabl (2010) dat medewerkers zichzelf 
minder in staat zien om te leren. De oudere medewerker vindt zijn of haar vaardigheden veroudert. 
Het verouderen van de vaardigheden wordt door Thijssen en Walter (2006) obsoletie genoemd. Deze 
auteurs zien obsoletie als een ‘waardevermindering van menselijk kapitaal’ (p. 50). Deze 
waardevermindering wordt veroorzaakt door menselijke kwaliteiten die niet onderhouden zijn. Door 
de veroudering van zijn of haar kwaliteiten probeert een medewerker zich te beschermen tegen 
falen en durft geen risico meer te nemen. De ‘fear of failure’, zoals Rabl (2010) dat noemt, wordt 
naarmate de medewerker ouder wordt steeds hoger. De medewerker wordt volgens deze theorie 
steeds banger dat iets niet lukt en onderneemt daarom een actie minder snel. De oudere 
medewerker wil zich meer beschermen tegen mislukking en falen en blijft datgene ondernemen en 
doen wat deze medewerker al langere tijd en dus gewend is om te doen. De kans om te falen is 
volgens deze vijftigplusser nu groter dan toen hij of zij jonger was. 
 
Hypothese drie 
Hoe hoger de vijftigplusser scoort op obsoletie, hoe geringer de motivatie om een formele training te 
volgen. 
 
Een andere reden voor vijftigplussers om niet aan training deel te nemen is dat bepaalde stereotypen 
of vooroordelen die er bestaan over deze groep medewerkers door de medewerker zelf worden 
overgenomen (Loretto & White, 2006). Zij gaan zich gedragen naar deze stereotypen, discrimineren 
zichzelf erdoor en zijn minder snel geneigd aan trainingen deel te nemen of moeite te doen voor 
bijvoorbeeld een promotie. Daarbij komt dat als organisaties het idee hebben dat medewerkers 
negatief ten opzichte van training staan zij deze ook minder aanbieden. Op stereotypen en het 
aanbod van trainingen aan oudere medewerkers zal in paragraaf 5.3 uitgebreid terug worden 
gekomen.  
Ook de verwachtingen en motivatie voor carrièreverbetering verminderen naarmate medewerkers 
ouder worden (Van der Heijden, 2006).  Er wordt veelal gedacht in verticale verbetering, dus 
promotie, en niet in horizontale verbetering. Met betrekking tot promoties is er een gebrek aan 
mogelijkheden voor oudere medewerkers waardoor ze als gevolg hiervan steeds minder tijd en 
energie investeren in activiteiten die zijn gericht op vooruitgang. Volgens deze auteur passen deze 
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medewerkers hun verwachtingen en motivatie aan en besteden hun aandacht enkel aan het 
behouden van hun beroepsexpertise op de door het door hen al bereikte en benodigde niveau. Deze 
medewerkers zijn niet meer op zoek naar het verwerven van nieuwe professionele kennis en 
vaardigheden.  
 
Hypothese vier 
Vijftigplussers hebben een negatieve houding ten opzichte van training. 
 
Hypothese vijf 
Hoe negatiever de houding ten opzichte van training, hoe geringer de motivatie om een formele 
training te volgen. 
 
Chen et al. (2008) en Fuller & Unwin (2005) zien vrijwel geen verschil in de houding van oudere 
medewerkers en stellen dat bijna alle oudere medewerkers zeer gemotiveerd zijn en proactief 
participeren in verschillende leeractiviteiten. Oudere medewerkers zijn ‘capabele lerende die niet 
lijden onder leeftijdsgerelateerde veranderingen in cognitieve en lichamelijke functies.’ (Chen et al., 
2008, p. 13, 14). Fuller & Unwin (2005) stellen verder dat oudere medewerkers participeren in een 
variëteit aan leermogelijkheden, zowel in als buiten het werk en ondanks dat ze veel ervaring hebben 
toch continue leren. 
 
Met betrekking tot leren van oudere medewerkers bestaan er dus grote verschillen tussen auteurs 
die zeggen dat ze niet willen leren om bijvoorbeeld risico’s te vermijden en tussen auteurs die stellen 
dat bijna alle oudere medewerkers zeer gemotiveerd zijn en proactief participeren in leeractiviteiten. 
Eerdergenoemde heeft te maken met de houding van oudere medewerkers ten opzichte van leren. 
Verscheidene oudere medewerkers zien zichzelf niet meer in staat om te leren en proberen risico’s 
te vermijden en blijven daarom doen wat ze altijd al deden. Deze oudere medewerkers hebben 
volgens zichzelf niet de ‘Ability’, zoals het AMO-model dat noemt, om te leren.  
 
De houding van vijftigplussers is een factor die van belang is voor de mate waarin deze oudere 
medewerker wenst deel te nemen aan trainingen. Eerder in deze paragraaf is het andragogische 
model beschreven. Dit model beschrijft factoren die belangrijk zijn voor volwassenen bij het leren. 
Interessant is om te kijken naar in welke mate deze factoren ook van belang zijn voor vijftigplussers.  
 
5.2.2.3 Overeenkomsten van het leren van vijftigplussers met het andragogische model 
 
In het andragogische model worden zes uitgangspunten genoemd die voor volwassenen specifiek zijn 
bij het leren. Verschillende van deze uitgangspunten komen terug in de literatuur naar oudere 
medewerkers. Zo zijn oudere medewerkers positief over leren als dat wat geleerd wordt relevant is 
voor het werk en een betere of eenvoudigere uitvoering van het werk als resultaat heeft (Fuller & 
Unwin, 2005; Rainbird & Munro, 2003). Hierbij merken deze auteurs wel op dat deze positieve 
houding vooral gericht is op formele trainingen waarin de aandacht wordt gevestigd op specifieke 
vaardigheden die in het werk nodig zijn. Dit sluit aan bij het vierde uitgangspunt van het 
andragogische model dat stelt dat volwassen willen dat hetgeen ze leren ook bijdraagt aan de 
effectiviteit van uitvoering van het werk.  
 
Een tweede overeenkomst met het andragogische model is die met uitgangspunt twee, ‘self-
directing’. Volgens Delahaye & Ehrich (2008) nemen oudere medewerkers steeds meer eigen 
verantwoordelijkheid in het eigen leren. Deze mate van verantwoordelijkheid die de medewerker 
neemt heeft daarbij te maken met inhoudelijke kennis en motivatie, de mate waarin de medewerker 
de verantwoordelijkheid voor het eigen leren wil accepteren en de leervaardigheden van de 
medewerker.  
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Een derde overeenkomst met het andragogische model, een overeenkomst met uitgangspunt zes 
over intrinsieke en extrinsieke motivatie, komt later in dit theoretisch kader, in paragraaf 5.4, nog 
terug.  
 
De houding van vijftigplussers en overeenkomsten met de uitgangspunten uit het andragogische 
model blijken factoren te zijn die van invloed zijn op de deelname van vijftigplussers aan trainingen. 
Vijftigplussers hebben daarnaast ook specifieke leervoorkeuren die op deelname aan trainingen van 
invloed kunnen zijn. 
 
5.2.2.4 Specifieke leervoorkeuren vijftigplussers 
 
Naast training die effectief werken bevordert en de eigen verantwoordelijkheid voor het leren 
hebben oudere medewerkers andere specifieke voorkeuren. Zo stellen Rainbird & Munro (2003) en 
Delahaye & Ehrich (2008) dat die oudere medewerkers die zelf het initiatief tot leren nemen op zoek 
gaan naar formele en informele trainingsmogelijkheden. Zij zoeken een combinatie (Rainbird & 
Munro, 2003). Dit komt overeen met dat wat eerder in dit theoretisch kader over formeel en 
informeel leren is geschreven. Oudere medewerkers zijn actief op zoek naar kennis door op 
assertieve wijze het eigen leren te regelen en daarbij gebruik te maken van sociale interacties maar 
doen ook passief kennis op door toe te kijken en te reflecteren op dat wat anderen doen (Delahaye & 
Ehrich, 2008). Dit is leren op een informele manier. Urwin (2006) concludeert in zijn onderzoek dat 
oudere medewerkers de voorkeur geven aan korte en organisatiespecifieke trainingen. Dit zijn korte 
formele trainingen die minder dan een week duren en die vooral gericht zijn op de organisatie waar 
de medewerker werkzaam is. Het doel van deze trainingen is daarbij om bepaalde vaardigheden die 
van belang zijn voor de organisatie te ontwikkelen. Er is minder aandacht voor de ontwikkeling van 
de medewerkers zelf. Het moet dus, net zoals in het andragogische model gesteld wordt, van belang 
zijn voor het effectief uitvoeren van het eigen werk.  Deze auteur stelt verder dat er een sterk 
verband bestaat tussen leeftijd en ervaring. Het kan daardoor zo zijn dat oudere medewerkers al 
geruime tijd bij dezelfde werkgever werken en daardoor minder training nodig hebben. In het geval 
van gemeentelijke ambtenaren, waarvan 38,3 procent een langer dienstverband heeft dan tien jaar 
(zie inleiding), zou dit in dit onderzoek ook van belang kunnen zijn.  
 
Hypothese zes 
Hoe langer het dienstverband, hoe geringer de motivatie om een formele training te volgen. 
 
Bovenstaande voorkeuren zijn van invloed op de keuze van een oudere medewerker om wel of niet 
deel te nemen aan een training. Wat ook bepalend is voor de uitkomsten of resultaten van een 
training is de leerstijl van de medewerker. De leerstijl van de lerende is volgens Yang et al. (2009) één 
van de hoofdvoorspellers van trainingsuitkomsten. Over de leerstijl zal het vervolg van deze 
paragraaf gaan.  
 
5.2.2.5 Leerstijl 
 
Er zijn verschillende auteurs die geschreven hebben over het concept leerstijl en zo zijn er ook 
verscheidene definities van dit concept. De definitie die Yang et al. (2009) gebruiken is dat leerstijlen 
‘karakteristieke cognitieve, effectieve en psychologische gedragingen zijn die dienen als relatief 
stabiele indicatoren van hoe mensen die leren de leeromgeving waarnemen, hier op inwerken en op 
reageren.’ (p. 326). Een andere definitie is die van Berings et al. (2005):  
 
“A learning style is the tendency to use a particular combination of learning activities that a person 
can, and likes to, perform. The person adapts the combination of learning activities to each situation 
differently. This particular combination is called the actualized learning strategy.”(p. 379).  
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Een andere definitie van training die in het artikel naar voren komt is dat een leerstijl de gebruikelijke 
tendens op een bepaald moment is om in een bepaalde leersituatie een bepaalde leerstrategie te 
gebruiken. Berings et al. zien een leerstijl dus vooral als een strategie om op een bepaalde manier om 
te gaan met leeractiviteiten, –mogelijkheden en -omgeving. Volgens Knowles et al. (2005) verwijst 
het concept leerstijlen naar ‘een ruime reikwijdte aan voorkeuren voor bepaalde manieren en 
omgevingen van leren.’ (p. 213). Verschillende personen hebben verschillende voorkeuren voor een 
bepaalde manier van leren, bijvoorbeeld experimenteren, en de leeromgeving, bijvoorbeeld op een 
formele manier in een klaslokaal. Wat overeenkomt in de definities is dat de leeromgeving een rol 
speelt en dat het gaat om de manier waarop het individu met zijn leeromgeving en de leersituatie 
omgaat. Volgens Kolb (1983: in Berings et al., 2005) gebruiken medewerkers steeds dezelfde 
strategie of stijl  in de meeste leersituaties. Dit wordt bevestigd door Berings et al. (2005) die stellen 
dat een leerstijl consistent is in tijd en contexten. Overeenstemming tussen leerstijl en de 
leermogelijkheden kan het leren effectiever maken. Vandaar dat het belangrijk kan zijn om de 
controle over leerstijlen maar ook de controle over de leermogelijkheden als medewerker en 
organisatie met elkaar te delen waarmee een overeenstemming tussen beide bereikt kan worden 
(Knowles et al., 2005). 
 
Nu duidelijk is wat er onder een leerstijl wordt verstaan zal worden gekeken naar wat er in de 
literatuur over de leerstijlen van vijftigplussers bekend is.  
 
5.2.2.5.1 Leerstijlen vijftigplusser 
 
Volgens Delahaye & Ehrich (2008) neemt de consistentie van het gebruik van leerstijl af naarmate 
medewerkers ouder worden. De voorkeur voor een leerstijl van oudere medewerkers wordt steeds 
minder uitgesproken, het geslacht van de lerende heeft een steeds geringer effect op de leerstijl en 
individuele verschillen worden duidelijker. Oudere medewerkers doen vaker een beroep op ervaring 
en gebruiken in een bepaalde situatie een bepaalde leerstijl omdat deze in het verleden al eens 
succesvol is gebleken. Oudere medewerkers gebruiken in een bepaalde situatie de leerstijl die zij het 
beste daarvoor achten.    
 
Hypothese zeven 
Vijftigplussers hebben geen uitgesproken voorkeur voor een leerstijl. 
 
In leerstijlenonderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende instrumenten. Het onderzoek naar 
leerstijlen is ingewikkeld. Verschillende onderzoeken komen met verschillende resultaten. Ook 
meetinstrumenten zijn aan kritiek onderhevig. De vraag is of wel bekend is op welke manier het 
concept leerstijl gemeten moet worden (Knowles et al., 2005). 
Een van de meetinstrumenten die bestaat om leerstijlen te onderscheiden is het meetinstrument van 
Kolb. Zijn instrument heet de Learning Style Inventory (LSI). Deze LSI maakt een onderscheid tussen 
vier verschillende leerstijlen, te weten de ‘bezinner’, de ‘beslisser’, de ‘denker’ en de ‘doener’. Deze 
vier stijlen verschillen in de mate waarin een persoon een bepaalde leerfase prefereert. Deze 
leerfasen zijn respectievelijk ‘concreet ervaren’, waarnemen en overdenken’, abstracte 
begripsvorming’ en ‘actief experimenteren’. De LSI is in onderzoek vaak gebruikt maar zoals gezegd 
ook aan kritiek onderhevig. De validiteit is betwist maar dit wil niet zeggen dan de theorie die Kolb 
ontwikkeld heeft niet valide kan zijn. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat er ‘geen 
verenigende theorie of een algemeen geaccepteerde benadering in leerstijlenonderzoek en –praktijk 
is.’ (Knowles et al., 2005). De ‘Learning Style Inventory’ zal in dit onderzoek worden gebruikt omdat 
het een bekend meetinstrument is en leerstijlen in dit onderzoek niet het hoofdconcept is dat wordt 
onderzocht. 
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In de eerste twee paragrafen van dit theoretisch kader zijn de concepten leren en trainen behandeld.  
De  tweede paragraaf ging daarbij in op de manier waarop volwassenen en meer specifiek de 
vijftigplussers (willen) leren. Nu dit beschreven is zal er moeten worden gekeken naar welke factoren 
daadwerkelijk bepalen of en hoe een vijftigplusser wil leren en aan een training deelneemt. In 
paragraaf 5.3 zal worden gekeken naar de rol van de organisatie hierin en paragraaf 5.4 beschrijft de 
rol van het individu zelf en meer specifiek de motivatie van dit individu om deel te nemen aan een 
training.  
 

5.3 Welke factoren hangen samen met de mogelijkheden voor vijftigplussers om 

te leren? 

In de literatuur komen verscheidene factoren naar voren die samenhangen met de mogelijkheden 
van vijftigplussers om te leren. Met mogelijkheden worden activiteiten bedoeld die de medewerker 
expliciet (formeel leren) en impliciet (informeel leren) worden aangeboden om te leren. Het aanbod 
van mogelijkheden hangt af van een aantal factoren. Deze factoren zullen worden behandeld in dit 
hoofdstuk nadat eerst de verschillen in en de mate van het aanbod van trainingen aan vijftigplussers 
aan bod is gekomen.  
 
5.3.1 Het aanbod  
 
Eerder onderzoek suggereert dat de mogelijkheden die er zijn om te trainen niet altijd op een eerlijke 
en gelijkwaardige manier worden verdeeld (Herrbach et al., 2009).  Oudere medewerkers zijn vaak 
degene die geen training krijgen aangeboden.  (Rainbird & Munro, 2003; Snape & Redman, 2003; 
Urwin, 2006; Van der Heijden, 2006). Opvallend is dat als de oudere medewerker wel een training 
wordt aangeboden dat oudere medewerkers volgens Urwin (2006) in meer dan vijftig procent van de 
gevallen de mogelijkheid onbenut laat. Ook ondernemen de oudere medewerkers zelf minder 
initiatieven om zich te laten trainen (Van der Heijden, 2006). Er is onderscheid te maken in 
leeftijdscategorieën maar ook hebben werkgevers de neiging minder te investeren in de 
lageropgeleiden binnen de organisatie en daardoor zijn de trainingsmogelijkheden voor deze groep 
medewerkers ook minder (Fuller & Unwin, 2005). Volgens Urwin (2006) hangt het verschil in aanbod 
van trainingen aan verschillende leeftijdsgroepen vooral af van de specifieke omstandigheden of 
situatie van een werkgever. Hierbij valt te denken aan het belang dat aan trainingen wordt gegeven, 
bepaalde denkbeelden over bepaalde leeftijdscategorieën en zelfs financiële mogelijkheden. Het 
aanbod hangt volgens deze auteurs minder samen met het type en kwaliteit van de training.  
 
Naast training om de arbeidsspecifieke kennis of vaardigheden te vergroten zijn er ook trainingen die 
gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Van der Heijden (2006) heeft in 
onderzoek naar deze vorm van training gevonden dat vooral oudere medewerkers hier geen 
trainingen voor krijgen aangeboden. Dit kan samenhangen met de afweging van werkgevers als zij 
kijken naar dat wat een training oplevert. Een oudere medewerker gaat eerder met pensioen en de 
investering die de werkgever doet met het aanbieden en laten volgen van een training door een 
oudere medewerker, die daarbij niet eens gericht is op vaardigheden die van belang zijn voor de 
organisatie maar voor de oudere medewerker zelf, kan voor kortere tijd iets opleveren dan een 
medewerker die jonger is en daarbij nog langer in dienst zou kunnen blijven van de organisatie. 
Eerder is dit zogenoemde ‘return on investment’ uitgebreid besproken. Het niet aanbieden van 
trainingen die gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling zou ook te maken kunnen hebben met de 
in paragraaf 5.2.2.4 genoemde voorkeur van oudere medewerkers voor korte en 
organisatiespecifieke trainingen. Toch stelt het andragogische model dat de oriëntatie op leren van 
volwassenen levensgericht is. Het gaat de volwassene dus niet alleen om iets leren over het omgaan 
met werksituaties maar ook voor situaties buiten het werk. Persoonlijke ontwikkeling is hier dus wel 
van belang. 
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Een reden om geen training aan te bieden kan de tijd zijn die nodig is voor het volgen ervan. Een 
training wordt veelal onder werktijd gevolgd en voor lijnmanagers is dit vaak een reden om geen 
training aan te bieden omdat dit ten koste gaat van het werk van de medewerker dat daardoor stil 
komt te liggen (Rainbird & Munro, 2003).  
 
Hypothese acht 
Vijftigplussers ervaren een gering aanbod van trainingsmogelijkheden. 
 
Volgens Herrbach et al. (2009) is het ondanks dat het tijd kost en er andere redenen kunnen zijn om 
het niet te doen toch belangrijk dat trainingen worden aangeboden aan oudere medewerkers. Het 
aanbieden van een training aan de oudere medewerker is een signaal voor deze oudere 
medewerker, maar ook voor de omgeving van de organisatie, dat deze organisatie wil investeren in 
het eigen ouder wordende personeelsbestand. Ook draagt de mogelijkheid tot het volgen van een 
training volgens deze auteurs bij aan de betrokkenheid van de oudere medewerker. 
 
De mate van aanbod van trainingen kan worden aangemerkt als een ‘Oppurtunity to participate’ uit 
het AMO-model (Boxall & Purcell, 2008). Als een training niet wordt aangeboden heeft de oudere 
medewerker ook niet de kans om te leren.  In het vervolg van deze paragraaf zal worden ingegaan op 
de factoren die van invloed zijn op het aanbod van trainingen aan oudere medewerkers. 
‘Opportunity to participate’ is daarmee dus ook afhankelijk van deze factoren. Ten eerste zal het 
Human Resource beleid van de organisatie worden besproken en op welke manier dit beleid een 
factor is bij de mogelijkheden voor vijftigplussers om te leren. HR beleid is organisatiebreed en is de 
basis van waaruit mensen binnen de organisatie haar medewerkers behandelen.  
 
5.3.2 Human Resource beleid 
 
Het Human Resource (HR) beleid van organisaties is vooral en specifiek gericht op de eigen 
organisatie. Het is belangrijk om naar dit beleid te kijken omdat dit volgens Loretto & White (2006) 
samen met de houding van de organisatie (bijvoorbeeld stereotypen van organisatie en manager) 
cruciaal is bij het begrijpen van het toekomstige werk en gedrag van oudere medewerkers.  
Net zoals stereotypen, die in paragraaf 5.3.3 zullen worden besproken, is het HR beleid vaak expliciet 
of impliciet bevooroordeeld  ten opzichte van oudere medewerkers (Armstrong-Stassen, 2008). De 
invloed van stereotypen op het HR beleid kan hier een rol in spelen. Deze bevooroordeling is in 
tegenspraak met dat wat organisaties zelf zeggen over het eigen HR beleid. In het onderzoek van 
Loretto & White (2006) gaven alle werkgevers aan dat zij een gelijke-kansen-beleid voerde. De 
meeste werkgevers in dit onderzoek boden ook gelijkheid ongeacht de leeftijd van de medewerker. 
Zo zou er geen bovengrens zijn om in aanmerking te komen voor promotie of training. De praktijk in 
dit onderzoek sprak deze uitspraak van de werkgevers tegen en zowel positieve als negatieve 
vooroordelen ten opzichte van  de oudere medewerkers werden gevonden. Hier blijkt de rol van de 
(lijn)manager van groot belang. Ondanks dat de organisatiecultuur en het geformuleerde beleid van 
belang zijn, de acties die de manager onderneemt bepalen hoe een medewerker oordeelt over het 
HR beleid van de organisatie (Rabl, 2010). Het oorspronkelijk geformuleerde beleid kan daarbij 
uitgaan van gelijke kansen voor alle medewerkers maar als de manager zich anders opstelt en een 
andere uitvoering aan het beleid geeft waardoor er wel ongelijkheid in kansen ontstaat dan is dat 
wat de medewerker beoordeelt als beleid van de organisatie (Taylor & Walker, 1998).  
 
Het verschil tussen het geformuleerde beleid en het daadwerkelijke beleid van een organisatie kan 
worden bekeken met behulp van de HR value chain van Boselie (2010). In de HR value chain wordt 
neergezet hoe de ‘ultimate business goals’ de organisatiestrategie bepalen. Deze organisatiestrategie 
wordt beïnvloed door een aantal stappen in de keten. Deze beïnvloeding vind plaats door de 
medewerkers die onderdeel zijn van de stap. Zo is de organisatiestrategie van invloed op de human 
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resource (HR) strategie. Deze  HR strategie wordt omgezet in een aantal ‘intended HR practices’, de 
bedachte en bedoelde HR praktijken. Vervolgens zijn de lijnmanagers vaak verantwoordelijk voor de 
‘actual HR practices’, dus hoe de HR praktijken worden uitgevoerd. Dit kan anders zijn als hoe de 
medewerkers deze praktijken ervaren, de ‘perceived HR practices’. De manier waarop de 
medewerker de HR praktijken ervaren is van belang voor hoe de medewerkers hierop reageren en 
wat dus de uitkomsten van de HR praktijken, ‘HR outcomes’ zijn. Deze ‘HR outcomes’ bepalen of de 
‘critical HR goals’ en daarmee de ‘ultimate business goals’ worden bereikt. De manier waarop de 
medewerker de HR praktijken van de organisatie ervaart is van groot belang voor de uiteindelijke 
uitkomsten. Dus de manier waarop de medewerker het aanbod en inhoud van trainingen ervaart is 
van belang voor de mate waarin een training bijdraagt aan het voldoen aan de doelen die vooraf 
gesteld zijn.  
 
De actuele en waargenomen HR praktijken, ‘actual en perceived HR practices’ zoals Boselie (2010) ze 
noemt, is anders als hoe ze bedoeld, ‘intended’, waren en zijn daarmee van invloed op de 
uiteindelijke ‘ultimate business goals’.  Dit komt overeen met dat wat Rabl (2010) hierboven stelde. 
Ook Leisink en Knies (2009) besteden aandacht aan de invloed van de lijnmanager. Zo stellen zij dat 
lijnmanagers in steeds meer organisaties de verantwoordelijkheid krijgen voor bijvoorbeeld het loon 
en de trainingsmogelijkheden van hun medewerkers. Anders dan in paragraaf 5.3.1 blijkt zeggen de 
meeste lijnmanagers in het onderzoek van Leisink en Knies dat zij hun oudere medewerkers kansen 
geven om te participeren in trainingen.  
 

Verschillende auteurs hebben HR strategieën of toepassingen genoemd die inspelen op dat wat 
oudere medewerkers wensen in hun werk. In het kader van dit onderzoek wordt de mogelijkheid tot 
training genoemd als één van de strategieën of toepassingen die voor organisaties van belang 
kunnen zijn om oudere medewerkers aan te trekken of te behouden (Armstrong-Stassen, 2008; 
Flynn, 2010; Herrbach et al., 2009; Kooij, 2008).  
Eén van de andere HR strategieën die door deze auteurs zijn beschreven is het inhoudelijke ontwerp 
en invulling van het werk van medewerkers. De manier waarop het werk is georganiseerd en 
ontworpen is ook belangrijk voor de informele leermogelijkheden die een organisatie haar 
medewerkers kan bieden (Fuller & Unwin, 2005). Oudere medewerkers reageren verschillend op een 
andere manier van werken. Sommige oudere medewerkers zien veranderingen als positief omdat het 
de leer- en vooruitgangsmogelijkheden vergroot en andere medewerkers staan hier negatief 
tegenover.  
 
Het ‘intended’ HR beleid van organisaties is van invloed op de mogelijkheden die oudere 
medewerkers hebben om te kunnen trainen. Training wordt ook gezien als een HR strategie om 
oudere medewerkers aan te trekken en te kunnen behouden. Het ‘intended’ HR beleid kan echter op 
basis van positieve of negatieve stereotypen over groepen medewerkers worden ontworpen. Ook 
het ‘actual’ beleid door (lijn)managers kan op basis van stereotypen uitvoering krijgen. Vandaar dat 
stereotypen nu besproken zal worden. 
 
5.3.3 Stereotypen  
 
Stereotypen over een bepaalde groep medewerkers bepalen mede hoe er tegen deze groep mensen 
wordt aangekeken en hoe deze groep medewerkers door de organisatie wordt aangesproken en 
behandeld. In de literatuur zijn verschillende stereotypen aanwezig over de groep oudere 
medewerkers. Dit zijn zowel positieve als negatieve stereotypen.  
Zo worden oudere medewerkers door werkgevers omschreven als betrouwbaar, loyaal, stabiel en 
volwassen (Loretto & White, 2006; Redman & Snape, 2002; Riach, 2007). Ook het hebben van 
vaardigheden met betrekking tot het omgaan met andere mensen en bewustzijn, als onderdeel van 
effectief werken, zijn kenmerken die aan oudere medewerkers worden toegeschreven (Redman & 
Snape, 2002).  
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In de literatuur komen echter meer negatieve kenmerken en stereotypen van oudere medewerkers 
naar voren. Zo verzetten oudere medewerkers zich tegen training en verandering en worden ze als 
inflexibel gezien (Loretto & White, 2006). Oudere medewerkers zijn ook slecht in staat om zich aan te 
passen aan verandering, nieuwe technologieën en training (Gray & McGregor, 2003; Redman & 
Snape, 2002; Riach, 2007). Daarnaast zijn de vaardigheden, ‘abilities’, van deze medewerkers 
verouderd en niet toe te passen op nieuwe situaties. Als nieuwe vaardigheden moeten worden 
opgedaan om de medewerkers nieuwe kennis bij te brengen kost dit veel inspanningen en dit is 
daardoor ook erg duur (Porcellato et al., 2010). Een ander stereotype, in dit onderzoek van belang, 
legt dit uit. Oudere medewerkers kunnen volgens dit stereotype moeilijk leren. Zo zouden oudere 
medewerkers de leerstof minder snel begrijpen, langer bezig zijn met het voltooien van de training 
en langzamer zijn met het voltooien van de laatste trainingsopdracht (Gray & McGregor; Herrbach et 
al., 2009). Tot slot worden oudere medewerkers ook als minder productief dan hun jongere collega’s 
beschouwd (Gray & McGregor, 2003).   
 
Deze stereotypen hebben verschillende gevolgen voor de oudere medewerkers. Zo kunnen ze in 
situaties waarin werkgevers een gebrek aan overeenstemming zien tussen wat er in een bepaalde 
baan nodig is en dat wat deze werkgevers denken dat de karakteristieken zijn van deze groep 
medewerkers worden benadeeld (Loretto & White, 2006). Ook zorgen negatieve stereotypen er vaak 
voor dat oudere medewerkers worden gepasseerd als er baan vrij komt dat voor deze medewerker 
als promotie kan worden gezien (Snape & Redman, 2003). Stereotypen kunnen ook van invloed zijn 
op de acties van werkgevers om het met pensioen gaan van de medewerkers te stimuleren. Oudere 
medewerkers kunnen hiermee het idee krijgen dat de werkgever ze niet ondersteunt en passen hun 
inzet en motivatie daaraan aan (Herrbach et al., 2009). Negatieve stereotypen kunnen dus gevolgen 
hebben voor de houding en het gedrag van de oudere medewerker zelf.  
Ook de keuzes die managers maken, kunnen door stereotypen worden beïnvloed. De manager kan 
op basis van deze stereotypen minder promotie-, trainings- en ontwikkelingskansen aanbieden aan 
een oudere medewerker waardoor de vaardigheden verouderen en verminderen waarmee ook de 
motivatie zoals gezegd kan verminderen. De stereotypen die er bestaan worden dan bevestigd 
waardoor de kans bestaat dat de oudere medewerker deze stereotypen ook aanneemt en zich 
ernaar gaat gedragen (Rabl, 2010). Het accepteren en aannemen van deze stereotypen door de 
medewerker zelf en het versterken van de stereotype die een manager over oudere medewerkers 
heeft wordt bevestigd in onderzoek van Gray & McGregor (2003) en Herrbach et al. (2009).  
 
Hypothese negen 
Hoe meer stereotypen er in de gemeente aanwezig zijn, hoe lager het aanbod van trainingen aan 
vijftigplussers. 
 
Stereotypen over oudere medewerkers kunnen leiden tot leeftijdsdiscriminatie door de werkgever. 
Leeftijdsdiscriminatie kan gevolgen hebben voor de motivatie van de oudere medewerker om te 
leren.  Taylor & Walker (1998, in: Loretto & White, 2006) concludeerden dat het op een negatieve 
manier behandelen van oudere medewerkers, discriminatie, voortkomt uit negatieve stereotypen die 
managers aanhouden. Discriminatie is dus een factor die het leren van vijftigplusser kan bepalen. 
Vandaar dat nu in zal worden gegaan op leeftijdsdiscriminatie. 
 
5.3.4 Leeftijdsdiscriminatie  
 
Leeftijdsdiscriminatie komt dus voort uit, zoals hiervoor besproken, negatieve stereotypen. Volgens 
Rabl (2010) is leeftijdsdiscriminatie ‘een gedraging dat bepaalde categorieën mensen uitsluit en deze 
categorieën mensen benadeeld ten opzichte van anderen enkel op basis van leeftijd.’ (p. 449). 
Leeftijdsdiscriminatie kan zich uiten in verscheidene vormen, zoals het worden geweigerd  voor 
bepaald werk, ontslag, minder betaald worden of het weigeren van promoties, trainingen en andere 
voordelen. Het weigeren van toegang tot trainingen is in dit onderzoek van groot belang. 
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Er bestaat een verschil tussen feitelijke en gevoelde discriminatie. In dit onderzoek zal de gevoelde of 
waargenomen discriminatie worden onderzocht omdat de perceptie van de vijftigplusser centraal 
staat en deze op basis van deze perceptie besluit om zich wel of niet aan te melden voor een training.  
Leeftijdsdiscriminatie wordt meer waargenomen door oudere medewerkers dan door de jongere 
collega’s (Rabl, 2010; Redman & Snape, 2002). Oudere medewerkers ervaren vooral 
leeftijdsdiscriminatie door het worden geweigerd van promoties, een verminderd aantal 
trainingsmogelijkheden, negatieve houdingen van anderen en een oneerlijke selectie voor 
afvloeiingsregelingen binnen de organisatie. Ook een verminderde toegang tot 
ontwikkelingsmogelijkheden in het algemeen wordt door oudere medewerkers als uitkomst van 
discriminatie ervaren (Redman & Snape). Zij voelen zich dan ook meer dan de jongere medewerkers 
gediscrimineerd in toegang tot training en ontwikkelingsmogelijkheden (Snape & Redman, 2003). 
 
Hypothese tien 
Hoe ouder de vijftigplusser is, hoe minder het aanbod van trainingen dat deze aangeboden krijgt.    
 
De (lijn)manager speelt, zoals Taylor & Walker (1998, in: Loretto & White,2006) stellen, een 
belangrijke rol bij de leeftijdsdiscriminatie van oudere medewerkers. De managers hebben een 
sleutelrol in het faciliteren of het blokkeren van verschillende soorten om te leren (Rainbird & 
Munro, 2003). De manager kan formele trainingsmogelijkheden aanbieden maar heeft ook een rol in 
het faciliteren van informele leermogelijkheden, zoals een groepsoverleg of andere leersituaties. 
Daarnaast beïnvloedt het gedrag van de manager de percepties van medewerkers van de voordelen 
van training, een proactieve houding, eigen initiatief, ten opzichte van persoonlijke ontwikkeling en 
de overdracht van de opgedane kennis naar de werkvloer (Santos & Stuart, 2003).  
Naast het beïnvloeden van de perceptie van oudere medewerkers proberen managers met het 
gebruik van bepaalde (communicatie)technieken het logisch te lijken dat jongere medewerkers meer 
worden getraind dan de oudere medewerkers (Riach, 2007). Jongere medewerkers worden op een 
prominente plek geplaatst en oudere medewerkers worden min of meer onzichtbaar voor trainingen 
gemaakt. Door de oudere medewerkers als één groep te zien en te behandelen, met daarbij de 
stereotypen die er over deze groep medewerkers bestaan, ziet de organisatie deze medewerkers als 
verouderd en moeilijk te trainen waardoor zij de mogelijkheid deze medewerkers te trainen niet 
gebruikt (Urwin, 2006).  
 
Hypothese elf 
Hoe groter de betrokkenheid van een lijnmanager, hoe groter het aanbod van trainingen aan 
vijftigplussers. 
 
Hypothese twaalf 
Hoe meer eigen initiatief van vijftigplussers, hoe groter het aanbod van trainingen aan vijftigplussers. 
 

Leeftijdsdiscriminatie is van invloed op de houding van oudere medewerkers en heeft daarmee ook 
consequenties voor het functioneren van de organisatie. Zo is er volgens Redman & Snape (2002) 
een significante relatie tussen de perceptie van een individu dat deze op basis van zijn of haar leeftijd 
wordt gediscrimineerd en de houding die deze medewerker aanneemt in het werk.  Als de oudere 
medewerker het gevoel heeft gediscrimineerd te worden dan zal deze zich negatiever richting de 
organisatie opstellen. Met deze andere, negatievere, houding die de oudere medewerker aanneemt 
kan het functioneren en de effectiviteit van de organisatie negatief beïnvloed worden (Snape & 
Redman, 2003). Oudere medewerkers lijken meer beïnvloed te worden door leeftijdsdiscriminatie 
dan jongere medewerkers. Daarom proberen zij er voor te zorgen dat er geen redenen zijn waarop 
stereotypen kunnen worden bevestigd. De oudere medewerker probeert het maken van fouten en 
daardoor te falen te vermijden. Ze proberen uitdagende situaties uit de weg te gaan en hopen 
daarmee de kans om fouten te maken en te falen te verkleinen (Rabl, 2010).  
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Leeftijdsdiscriminatie is niet iets dat voortkomt uit enkel de stereotypen die (lijn)managers hebben 
over bepaalde groepen mensen. Volgens Taylor & Walker (1998) is leeftijdsdiscriminatie een sociale 
constructie dat geïnstitutionaliseerd is in de arbeidsmarkt maar ook in andere sociale en 
economische systemen. Het komt in zowel publieke als private organisaties voor en er is volgens 
deze auteurs ook weinig aandacht voor om hier nu of in de toekomst iets aan te doen. Op termijn zal 
leeftijdsdiscriminatie ook blijven bestaan omdat organisaties zich niet sterk betrokken voelen bij het 
realiseren van gelijke kansen voor oudere medewerkers. Dit laatste wordt door Gray & McGregor 
(2003) tegengesproken. Deze auteurs stellen dat werkgevers het bijna unaniem eens zijn met de 
uitspraak dat trainingsmogelijkheden of –programma’s beschikbaar zouden moeten zijn voor alle 
medewerkers, ongeacht hoe oud deze medewerkers zijn. Alle medewerkers zouden de 
mogelijkheden moeten hebben om de eigen vaardigheden te verbeteren. Deze tegenstelling kan 
worden veroorzaakt door aan de ene kant de wil van de organisatie om als organisatie te worden 
gezien waar alle medewerkers kunnen leren, de organisatie wil een aantrekkelijk werkgever zijn, en 
aan de andere kant de praktijk waaruit blijkt dat stereotypen van belang zijn voor lijnmanager en 
organisatie bij de manier waarop zij hun oudere medewerkers behandeld. 
Volgens Rabl (2010) kunnen gelijke kansen voor alle medewerkers positieve effecten hebben voor de 
organisatie. Een lager waargenomen niveau van leeftijdsdiscriminatie kan leiden tot hogere 
percepties van ondersteuning door de organisatie. Dit kan resulteren in positieve uitkomsten voor de 
organisatie, zoals affectieve betrokkenheid, tevredenheid in het werk, een positief humeur op het 
werk en het verlangen om langer bij de organisatie werkzaam te blijven.  
 
De perceptie van oudere medewerkers over het aanbod tot training, het HR beleid van de 
organisatie, stereotypen die van invloed zijn en de mate van leeftijdsdiscriminatie zijn van invloed op 
de mogelijkheden en de houding van deze medewerkers ten opzichte van de organisatie maar ook 
ten opzichte van de deelname aan trainingen. Naast de mogelijkheid tot trainen die de organisatie 
biedt is de motivatie van het individu zelf ook belangrijk voor de deelname aan en het succes van een 
training. Vandaar dat paragraaf 5.4 in het teken staat van motivatie. 
 

5.4 Welke factoren beïnvloeden de motivatie van vijftigplussers om te leren?  

Nu in paragraaf 5.3 het kunnen leren is besproken zal de komende paragraaf zich buigen over het 
willen leren van vijftigplussers. Eerst zal besproken worden wat motivatie is waarna in 5.4.2 een 
indeling wordt gemaakt in twee soorten motivaties, te weten extrinsieke en intrinsieke motivatie. 
Vervolgens worden specifieke factoren besproken die na de literatuurverkenning van invloed blijken 
te zijn op de motivatie van vijftigplussers, namelijk eigen inbreng, de manier waarop de medewerker 
zich behandeld voelt, de trainer en persoonlijke factoren. 
 
5.4.1 Definitie motivatie 
 
De motivatie om te leren en trainen is naar de mening van Yang et al. (2009) ‘de richting, intensiteit 
en het bestaan van leergerelateerd gedrag in een trainingscontext.’ (p. 326). Een andere definitie van 
motivatie wordt gebruikt in het AMO-model. Motivatie wordt door Boxall & Purcell (2008) 
geformuleerd als het ‘willen leren door medewerkers omdat deze zich voldoende geïnteresseerd en 
geprikkeld voelen om te leren’ (p. 5). Een medewerker wil dus leren als deze geïnteresseerd is in wat 
er wordt aangeboden of wat er zich voor doet en de medewerker wil op een of andere manier 
geprikkeld worden om te leren. Knowles et al. (2005) maken in hun boek gebruik van een 
uitgebreidere uitleg van waaruit motivatie bestaat. Deze auteurs erkennen dat interesse aanwezig 
moet zijn, alleen noemen zij dat ‘value’. Volgens hen willen volwassenen iets leren wat zij belangrijk 
vinden, wat hen dus interesseert. Naast ‘value’ wordt de mate van motivatie mede bepaald door de 
factoren ‘success’ (volwassenen willen succesvolle lerenden zijn), ‘volition’ (volwassen willen het 
gevoel hebben dat ze enige mate van eigen keuze hebben in het leren) en ‘enjoyment’ (volwassen 
willen het leren als aangenaam ervaren).  



 
32 

5.4.2 Extrinsieke en intrinsieke motivatie 
 
Motivatie kan worden onderverdeeld in verschillende vormen. Zoals geformuleerd in het 
andragogische model in paragraaf 5.2 bestaat er een verschil tussen extrinsieke en intrinsieke 
motivaties. Dit model stelt dat oudere medewerkers meer door intrinsieke factoren gemotiveerd 
worden dan door extrinsieke factoren. Yang et al. (2009), Herrbach et al. (2009) en Kooij (2010) 
bevestigen dit. Voorbeelden van extrinsieke motivatiefactoren in het werk zijn bijvoorbeeld salaris, 
maar ook gezondheid en familie. Intrinsieke factoren kenmerken zich voornamelijk doordat ze te 
maken hebben met de inhoud en invulling van het werk dat medewerkers doen. Herrbach et al. 
(2009) noemt in dit kader het aanbod van trainingsmogelijkheden, het verkrijgen van andere rollen 
en een flexibele invulling van het werk.  
Een flexibele vorm van werk is naast de mogelijkheid tot trainen en het inhoudelijke ontwerp en 
invulling van het werk één van de HR strategieën die Armstrong-Stassen (2008), Flynn (2010), 
Herrbach et al. (2009) en Kooij (2010) eerder noemden als HR strategie die er aan bij zouden kunnen 
dragen dat oudere medewerkers door blijven werken. Het veranderen of verbreden van de inhoud 
van het werk van deze medewerkers is een intrinsieke factor voor motivatie. Een mogelijkheid 
hiervoor is door de oudere medewerker een mentorrol op zich te laten nemen. In deze rol wordt de 
oudere medewerker in de gelegenheid gesteld om zijn of haar kennis over te brengen op jongere 
collega’s (Flynn, 2010).  Uit studies naar deze mentorrol blijkt echter dat deze manier van verbreding 
of verandering van de inhoud van het werk van oudere medewerkers niet de verwachte positieve 
effecten heeft (Flynn, 2010; Herrbach et al., 2009). Deze vorm van intrinsieke motivatie is voor 
oudere medewerkers volgens deze auteurs dus minder of niet belangrijk. De aanwezigheid van 
training- en leermogelijkheden is zoals Herrbach et al. (2009) het stellen ook een intrinsieke 
motivatiefactor. De aanwezigheid van deze mogelijkheden is een reden voor oudere medewerkers 
om de organisatie niet te verlaten. Het behouden of ontwikkelen van de eigen vaardigheden wordt 
door deze groep medewerkers hoog gewaardeerd. Ook zorgt het verstrekken van 
trainingsmogelijkheden tot een hoger affectieve betrokkenheid en voor een vermindering van het 
aantal oudere medewerkers dat vrijwillig eerder met pensioen gaat.  
 
Hypothese dertien 
Intrinsieke motivatiefactoren voor een training zijn belangrijker voor de motivatie van vijftigplussers 
om een formele training te volgen dan extrinsieke motivatiefactoren voor een training. 
 
Uit de literatuur komen ook andere factoren naar voren die van invloed zijn op de motivatie van 
oudere medewerkers. Training is volgens Loretto & White (2006) vanuit het medewerkerperspectief 
relevant als het bijdraagt aan een langere carrière. Deze langere carrière zal door de medewerker zelf 
wel moeten worden gewild. Ook het belang dat oudere medewerkers aan werken geven is een reden 
om te blijven werken (Shacklock & Brunetto, 2009). Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling is 
hierbij volgens deze auteurs belangrijk. Eerder is ook al over de belangrijkheid van persoonlijke 
ontwikkeling gesproken. Vandaar dat hypothese veertien hier een uitspraak over doet. 
 
Hypothese veertien 
Persoonlijke ontwikkeling is voor vijftigplussers in een training van groot belang. 
 
Naast extrinsieke en intrinsieke motivatiefactoren zijn er ook andere factoren die van invloed zijn op 
de motivatie van medewerkers om deel te nemen aan een training. De inbreng van de medewerker 
zelf is daar één van. 
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5.4.3 Inbreng medewerker in het ontwerpproces 
 
Eerder in paragraaf 5.1 is aangegeven dat de formele manier van trainen steeds meer een informeler 
karakter krijgt. In deze minder gestructureerde vorm van trainen is een belangrijkere rol weggelegd 
voor de medewerker zelf. Volgens Sadler-Smith et al. (2000) zal het startpunt van een training ook 
het beoordelen van de ‘learning needs’ van de medewerkers en de organisatie moeten zijn. Dat wat 
medewerkers in een training leren moet tegemoet komen aan wat de medewerkers én de 
organisatie nodig hebben. Rainbird & Munro (2003) benadrukken in dit geval dat er niet vanuit kan 
worden gegaan dat wat relevant is voor de organisatie per definitie ook een verrijking is voor de 
medewerkers. Yang et al. (2009) zien zelfs een negatieve relatie tussen een training die door de 
werkgever verplicht gevolgd moet worden en de motivatie om te leren. De motivatie voor training is 
lager naarmate dit een eis is van de organisatie en de medewerker er niet op eigen initiatief aan 
deelneemt.   
 
Hypothese vijftien 
Hoe meer eigen initiatieven tot ontwikkeling de vijftigplusser heeft genomen, hoe hoger de motivatie 
om een formele training te volgen. 
 
Zoals eerder in paragraaf 5.2 is beschreven, is het voor volwassenen belangrijk dat ze willen weten 
wat ze gaan leren en willen de oudere medewerkers ook dat dit ze interesseert en prikkelt. Toch 
wordt de medewerker vaak niet betrokken bij de inhoud en de keuze voor trainingen. Medewerkers 
zijn vaak ontevreden  over de mate waarin ze betrokken worden bij beslissingen over de invulling van 
trainingen en de methoden die daarbij gebruikt worden (Santos & Stuart, 2003). Als de lijnmanager 
betrokken wordt bij het bepalen van de inhoud en methoden van trainingen, de ontwikkelingsdoelen 
en het evalueren van vooruitgang en daarbij ook richting kan geven en ondersteuning kan bieden bij 
het leerproces, dan heeft dit positieve effecten op de motivatie om te leren, de werktevredenheid en 
de persoonlijke groei van medewerkers.  
Naast een hogere motivatie om te trainen als de lijnmanager invloed op de inhoud heeft gehad, 
wordt de motivatie om aan een training deel te nemen ook vergroot door medewerkers zelf de kans 
te geven deel te nemen in besluitvormingsprocessen met betrekking tot het ontwerp van de 
trainingen. Hierbij zal dan meer kunnen worden gefocust op de carrièredoelen en de 
werktevredenheid van de medewerkers (Yang et al., 2009). Door verantwoordelijkheid te hebben in 
het ontwerpproces, en daarbij rekening te houden met leerstijlen, voorkeuren en het waarborgen 
van de tijd die nodig is om tot vooropgestelde doelen te bereiken, kan de betrokkenheid van 
individuen bij een training gemaximaliseerd worden (Delahaye & Ehrich, 2008; Sadler-Smith et al., 
2000).   
  
5.4.4 De manier waarop de medewerker zich behandeld voelt 
 
Naast meer inbreng in het ontwerpproces bepaalt de mate waarin de vaardigheden van de oudere 
medewerker onderkend worden en de manier waarop de organisatie haar medewerkers behandeld 
ook een rol in de motivatie van oudere medewerkers om te blijven leren en deel te nemen aan een 
training. Oudere medewerkers hechten meer waarde dan jongere collega’s aan het worden erkend 
van de vaardigheden die zij bezitten, aan gerespecteerd worden door collega’s en de mogelijkheden 
om te kunnen blijven leren (Herrbach et al., 2009). Het onderkennen van vaardigheden en het 
kunnen blijven leren als belangrijke motivatie om deel te nemen aan trainingen wordt bevestigd door 
Martin et al. (2001). Oudere medewerkers die zich op een eerlijke manier en met respect behandeld 
voelen en het gevoel hebben te worden gewaardeerd door de organisatie zijn meer bereid bij een 
werkgever te blijven werken en stromen minder uit dan medewerkers die zich oneerlijk behandeld 
en niet gewaardeerd voelen (Armstrong-Stassen, 2008).   
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5.4.5 Trainer 
 
Naast de hierboven genoemde factoren die van invloed kunnen zijn op de motivatie van oudere 
medewerkers om te leren zijn er verscheidene andere factoren die de motivatie van vijftigplussers 
bepalen. Zo speelt de trainer volgens McGuire & Gubbins (2010) en Yang et al. (2009) een rol. Al 
eerder is vermeld dat de manier van trainen door een trainer een van de belangrijkste invloeden is 
op trainingsuitkomsten. Onder trainingsuitkomsten wordt daarbij niet alleen het vergroten van de 
kennis verstaan maar ook de motivatie om een volgende keer weer aan een training deel te nemen. 
Deze belangrijke invloed wordt bepaald door de expertise die een trainer heeft in het vakgebied 
waarin deze trainer onderwijst, de geloofwaardigheid van de trainer en de manier van trainen (Yang 
et al., 2009). De genoemde eigenschappen bepalen niet alleen de motivatie van de lerende maar ook 
de efficiëntie van het leren.   
McGuire & Gubbins (2010) gaan meer in op hoe een trainer in deze tijd een training in zou moeten 
vullen. Zo zou de rol van de trainer moeten bestaan uit het ervoor zorgen dat er echte ruimte bestaat 
voor de lerende om kritische reflectievaardigheden te ontwikkelen en volgens deze auteurs zal de 
trainer de rolverdeling tussen trainer en getrainde los moeten laten en een meer ongestructureerde 
vorm van leren aan moeten nemen. Deze auteurs schrijven dus de hands-on methode voor waarin er 
op een meer informele manier formeel wordt getraind. 
 
5.4.6 Persoonlijke factoren 
 
Naast factoren die met de invulling en uitvoering van een training te maken hebben zijn ook 
persoonlijke factoren van belang voor de motivatie van individuen om deel te nemen aan een 
training. Eerder kwam de wens tot een meer flexibele invulling van het werk naar voren als HR 
strategie om medewerkers te behouden. Ook Herrbach et al. (2009) onderkennen deze wens en 
geven als reden voor deze wens aan dat oudere medewerkers graag meer tijd voor het privéleven 
hebben en dat flexibele werkvormen de stress op het werk helpt te verminderen. Naast deze 
flexibele werkvormen, die ook zoals eerder aangegeven door Porcellato et al. (2010) worden 
ondersteund, kunnen gezondheidsredenen van invloed zijn op de beslissing om te blijven werken en 
daarmee ook de beslissing om te leren. De noodzaak en motivatie wordt minder naarmate de 
periode die een medewerker nog te werken heeft kleiner wordt. Ook een negatieve kijk op de eigen 
kwaliteiten in het werk spelen hierbij een rol. Volgens Porcellato et al. bestaat er een directe relatie 
tussen het gebrek aan zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld van oudere medewerkers en de 
mate waarin oudere medewerkers deelnemen aan trainingen. Dit negatieve zelfbeeld en gebrek aan 
zelfvertrouwen met betrekking tot leren bij volwassen zien ook Delahaye & Ehrich (2008) als 
kenmerk van veel oudere medewerkers.  
 
De leeftijd van de medewerker zelf bepaalt volgens Rabl (2010) ook de ambitie en de motivatie van 
medewerkers in het werk. Deze auteur stelt dat oudere medewerkers significant minder ambitieus 
zijn. De biologische leeftijd van een medewerker wordt daarnaast ook negatief geassocieerd met de 
motivatie van deze medewerker. Hoe ouder een medewerker dus wordt hoe lager de motivatie in 
het algemeen en dus ook een lagere motivatie om te trainen. Urwin (2006) bevestigt dit en stelt dat 
het erop lijkt dat het ouder worden op zich ertoe leidt dat de prikkeling om te investeren in het 
menselijk kapitaal van beide kanten, dus vanuit het perspectief van de werkgever maar ook het 
individu zelf, verminderd.   
 
Hypothese zestien 
Hoe ouder de vijftigplusser, hoe minder gemotiveerd om een formele training te volgen. 
 
Ook de mate waarin een medewerker van baan wisselt kan invloed hebben op de motivatie om te 
leren. Zo stellen Flynn (2010) en Van der Heijden (2006) dat medewerkers die geregeld van baan 
wisselen hun leven lang willen leren omdat deze medewerkers in een nieuwe baan aan nieuwe 
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uitdagingen worden onderworpen en er een gat is tussen de vaardigheden en kennis van de 
medewerker en de eisen van de nieuwe baan. De motivatie hangt in deze dus samen met het hebben 
van uitdagingen. Oudere medewerkers verschillen in de mate waarin ze deze nieuwe uitdagingen 
willen aangaan afgaande op de ‘fear of failure’ van Rabl (2010), zoals eerder is beschreven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
36 

Onderzoeksmethode       

6.1 Onderzoekstype 

Baarda en De Goede (2001) onderscheiden in hun boek drie onderzoekstypen, te weten beschrijvend 
onderzoek, exploratief onderzoek en toetsend onderzoek. Het verschil tussen deze drie vormen ligt 
vooral in de mate waarin in het onderzoek gebruik wordt gemaakt van hypothesen en theorie. Dit 
onderzoek zal  een toetsend onderzoek zijn. In dit type onderzoek formuleert men vooraf een aantal 
hypothesen die zijn afgeleid uit de theorie. Vervolgens worden deze hypothesen geconfronteerd met 
de empirie. Het formuleren van hypothesen vanuit de theorie is reeds in hoofdstuk vijf ‘Theoretisch 
kader’ gedaan. 
Een toetsingsonderzoek komt overeen met de wetenschapsfilosofische benadering die voor dit 
onderzoek gekozen is, namelijk de empirisch-analytische benadering. De hypothesen worden 
geconfronteerd met de empirie en vervolgens geanalyseerd. 
 

6.2 Onderzoeksontwerp 

Het onderzoeksontwerp wordt ook wel de grondvorm van onderzoek of de onderzoeksstrategie 
genoemd. ‘Een grondvorm van onderzoek of een onderzoeksstrategie omvat de concrete stappen die 
je neemt om uiteindelijk te komen tot het ‘produceren’ van onderzoeksgegevens.’ (Baarda & De 
Goede, 2001, p. 110). In hun boek onderscheiden Baarda & De Goede twee grondvormen van 
onderzoek, namelijk het experiment en het survey-onderzoek.  
‘De grondvorm experiment is bij uitstek geschikt om te toetsen of er een causaal verband tussen 
twee kenmerken bestaat.’ (Baarda & De Goede, 2001, p. 113). In een experiment wordt geprobeerd 
om ‘de causale invloed aan te tonen van een onafhankelijke variabele op een afhankelijke variabele.’ 
(Baarda & De Goede, 2001, p. 114). Met de probleemstelling die centraal staat in dit onderzoek 
wordt er niet geprobeerd om de causale invloed van een onafhankelijke variabele aan te tonen. Er is 
geen sprake van een experimentele groep en een controlegroep die iets wel, dan wel niet, te zien of 
te verwerken krijgen.  
Dit onderzoek leent zich dan ook meer voor een survey-onderzoek. ‘Zeker als je niet op zoek bent 
naar oorzakelijke verbanden, ligt survey-onderzoek voor de hand.’ (Baarda & De Goede, 2001, p. 
131). Het survey-onderzoek kenmerkt zich door het gegeven dat er bij een groot aantal 
onderzoekseenheden over een groot aantal kenmerken gegevens worden verzameld.  Bij een survey-
onderzoek gaat het meestal om een momentopname, één meting op één bepaald moment. Er zijn 
ook andere vormen van survey-onderzoek, zoals een longitudinaal survey-onderzoek of een 
trendonderzoek, maar vanwege de korte tijd is dit voor dit onderzoek niet haalbaar (Baarda & De 
Goede, 2001). 
 

6.3 Kwantitatief onderzoek 

Dit onderzoek zal kwantitatief van aard zijn. Deze keuze heeft te maken met de onderzoeksvraag, de 
grote hoeveelheid onderzoekseenheden en de grote populatie die is betrokken in dit onderzoek. Het 
is onmogelijk om een uitspraak te kunnen doen over wat de factoren zijn die van invloed zijn op het 
leren van vijftigplussers met een beperkt aantal interviews. Met het afnemen van een vragenlijst 
bestaat de mogelijkheid om meer algemene uitspraken te doen over het onderwerp. De wens om 
(meer) algemene uitspraken over het willen en kunnen leren van vijftigplussers te kunnen doen volgt 
uit de doelstelling van dit onderzoek, het inzicht verkrijgen in welke invloed bepaalde factoren 
hebben op het leren van medewerkers van lokale overheden.  
Om de data te verzamelen is er een vragenlijst opgesteld en afgenomen. Deze vragenlijst is opgesteld 
vanuit verschillende concepten uit het theoretisch kader. Niet alle concepten uit het theoretisch 
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kader zijn in de vragenlijst bevraagd. Dit is uit praktische en inhoudelijke overweging. Uit praktische 
overweging is ervoor gekozen om concepten als ‘trainer’ (paragraaf 5.4.5) en ‘persoonlijke factoren’ 
(paragraaf 5.4.6) niet te bevragen. Dit omdat de vragenlijst anders te lang wordt met concepten die 
uiteindelijk niet de belangrijkste in het onderzoek zijn (trainer) en er een grote verscheidenheid aan 
antwoordmogelijkheden zijn die met een vragenlijst niet volledig gedekt kunnen worden 
(persoonlijke factoren). Uit inhoudelijke overweging zijn de concepten ‘Human Resource beleid’ 
(paragraaf 5.3.2) en ‘leeftijdsdiscriminatie’ (paragraaf 5.3.4) niet expliciet bevraagd. Zoals in het 
theoretisch kader is gebleken hangt het HR beleid grotendeels samen met dat wat de leidinggevende 
doet en is leeftijdsdiscriminatie een gevolg van stereotypen die er zijn. De betrokkenheid van de 
leidinggevende en stereotypen komen terug in de vragenlijst waardoor het HR beleid en 
leeftijddiscriminatie ook indirect bevraagd worden. Ook de praktische overweging dat de vragenlijst 
anders te lang wordt is hier op van toepassing.   
 

6.4 Onderzoekseenheden, populatie en respondenten 

De onderzoekseenheden in dit onderzoek zijn ambtenaren van gemeenten in Nederland. De 
populatie onder wie dit onderzoek is gehouden zijn ambtenaren van vijftig jaar en ouder van 
gemeenten in Nederland. Ondanks dat er verschillende ideeën bestaan over het denken over de 
groep vijftigplussers als geheel, zoals besproken in 5.2.2.1, zullen in dit onderzoek enkel 
medewerkers worden benaderd die de biologische leeftijd van vijftig gepasseerd zijn. De 
respondenten die hebben meegewerkt aan het onderzoek zijn in eerste instantie benaderd via de 
BAN. De begeleider van de BAN heeft 78 contactpersonen van gemeenten benaderd. De begeleider  
heeft deze contactpersonen gevraagd de vragenlijst door te sturen naar ambtenaren in hun 
gemeente die ouder zijn dan vijftig jaar. De onderzoeker heeft zelf ook een vijftal contacten 
aangewend om de vragenlijst uit te zetten.  
 
Er is bij de verstrekking van vragenlijsten geen onderscheid gemaakt in functie- of opleidingsniveau 
omdat in de literatuur naar voren komt dat er in organisaties verschillen bestaan in het aanbod van 
trainingen aan hoger- en lager opgeleiden.  
 
De onderzoeker heeft er voor gekozen om de vragenlijst niet voor te leggen aan de organisatie zelf. 
Er zal niet worden achterhaald wat het Human Resource beleid van gemeenten is met betrekking tot 
de groep vijftigplussers. Dit wordt niet gedaan omdat het in dit onderzoek gaat om de perceptie van 
de medewerker: waardoor word ik gemotiveerd of tegengehouden als het om leren gaat. Als de 
medewerker bijvoorbeeld het gevoel heeft dat hij of zij door de aanwezigheid van stereotypen een 
verminderd aanbod van trainingen ontvangt dan is dat in de ogen van de medewerker zo. Of de 
organisatie dan zegt dat dit niet zo is maakt voor dit onderzoek niet uit omdat de Bestuursacademie 
open opleidingen aanbiedt waar de medewerker zichzelf voor moet inschrijven. Als de medewerker 
geen aanbod van trainingen ervaart dan zal deze zich minder snel inschrijven omdat er geen aanbod 
is. Ook al zegt de organisatie dat zij het aanbod evenredig aanbiedt. 
Ook de praktische kant speelt bij deze keuze een rol. In de vragenlijst zal worden gevraagd naar 
factoren die de motivatie bepalen, factoren die de mogelijkheden bepalen, de manier van leren en 
de vorm van leren. Als er dan ook nog een vragenlijst moet worden gemaakt voor de organisatie zelf 
wordt dit onderzoek te groot voor de tijd die ervoor is.  
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Tabel 1 

Samenstelling onderzoeksgroep   

Geslacht Man 89 (67,4%) 
 Vrouw 43 (32,6%) 
Leeftijd Gemiddelde 56,16 
 Jongste 49 
 Oudste 66 
Verschillende gemeenten Aantal 24 
 Hoogste aantal respondenten 39 (29,5%) 
Aantal jaren werkzaam bij gemeente Gemiddelde  19,42 
 Laagste 2 
 Hoogste 43 
Aantal jaren in huidige functie Gemiddelde 8,74 
 Laagste 0,50 
 Hoogste 40 
Opleiding Grootste aandeel HBO (60, 45,4%) 
 
 
De vragenlijst is door 121 respondenten volledig (met uitzondering van het concept leerstijlen) 
ingevuld. 132 respondenten hebben minimaal het eerste concept (Houding ten opzichte van leren) 
ingevuld. De belangrijkste kenmerken van de onderzoeksgroep zijn af te lezen in de tabel hierboven. 
De spreiding bij de gemiddelde leeftijd van 56,16 jaar is 4,07 jaar. De spreiding op het gemiddeld 
aantal jaren in functie is 7,74 jaar. Vergeleken met het gemiddelde, 8,74, is dit erg hoog. De 
respondenten in dit onderzoek werken op veel verschillende afdelingen. De meeste respondenten 
werken op de afdeling Personeel en Organisatie. Dit zijn er 16 (12,2%). 
  

6.5 Data-analyse 

De data-analyse heeft met behulp van SPSS plaatsgevonden. Hierbij is gebruik gemaakt van het 
Basisboek Statistiek met SPSS (Baarda, De Goede & Van Dijkum, 2003) en de kennis die is vergaard in 
de workshops SPSS (Knies, 2011). De manier waarop de data geanalyseerd zijn ligt aan de 
formulering van de deelvragen en hypothesen van dit onderzoek. De data-analyse voor een 
verschilvraag is anders dan de data-analyse van een frequentievraag of een samenhangvraag. Ook 
hangt de manier van data-analyse samen met de meetniveaus van diverse variabelen. De 
meetniveaus tussen variabelen verschillen en het meetniveau is van belang voor welke statistische 
toetsen er uitgevoerd mogen worden. In Bijlage B is het analyseschema van de hypothesen in dit 
onderzoek te vinden. 
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6.6 Conceptueel model 

Om een duidelijk overzicht van de veronderstelde samenhangen in dit onderzoek te hebben is een 
conceptueel model ontworpen. De basis hiervoor zijn de hypothesen uit dit onderzoek. Met dit 
model is ook bekeken welke meetinstrumenten er aanwezig moeten zijn in de vragenlijst. 

 

6.7 Vragenlijst  

Algemene informatie 
 
De vragenlijst is via internet, NetQ (www.netq.nl), ontworpen en uitgezet. Voor het moment dat de 
vragenlijst online werd gezet is deze door vier personen, inclusief de onderzoeker, getest op 
duidelijkheid, spelling en gebruiksvriendelijkheid. Na deze test is er in de opbouw van de vragenlijst 
het een en ander veranderd vanwege belangrijkheid van het concept en de benodigde tijd voor het 
invullen van diverse concepten. Het concept leerstijl is in de definitieve versie van de vragenlijst naar 
het einde verplaatst.  
 
Op maandag 30 mei heeft de contactpersoon van de BAN 78 en de onderzoeker zelf vijf 
contactpersonen van gemeenten benaderd, met een uitleg van de onderzoeker over het onderzoek, 
om de vragenlijst binnen de gemeente door te sturen. Voor de benadering van de vijftigplussers is 
een apart document meegestuurd met daarin de link naar de vragenlijst. In dit document werd kort 
besproken waar de vragenlijst naar vroeg en werd aangegeven dat het onderzoek anoniem was.  
Op donderdag 9 juni heeft de onderzoeker zelf een herinnering uitgestuurd, het aantal respondenten 
was toen 75, waarna op vrijdag 17 juni de vragenlijst afgesloten is. Het uiteindelijke aantal 
respondenten is 132. Deze 132 respondenten zijn afkomstig uit 24 gemeenten. Dit betekent dat 
minimaal 28,92% procent van de contactpersonen de vragenlijst doorgestuurd heeft. Van dertien 
gemeenten is bekend dat zij niet in staat waren of niet wilden meewerken aan het onderzoek. De 
meest genoemde reden was de frequentie waarmee gemeenten vragenlijsten uitzetten in hun 
gemeente. Onbekend is het aantal benaderde ambtenaren waardoor het niet mogelijk is een 
invulpercentage te bepalen. 
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Meetinstrumenten  
 
De vragenlijst bestaat uit 79 vragen die in totaal negen concepten meten. Voor de complete 
vragenlijst, zie Bijlage A . 
 
Het concept Houding ten opzichte van training (vraag 8 tot en met 13) meet de algemene houding 
van vijftigplussers ten opzichte van training. Hoe vijftigplussers in beginsel tegenover training staan 
wordt met dit concept gemeten. Dit concept is gemeten met zes items van de ‘attitude-scale’ van de 
Strategic Assessment of Readiness for Training (START) van Weinstein & Palmer (1994). Deze items 
zijn door de onderzoeker, met behulp van twee near-native speakers naar het Nederlands vertaald. 
Enkele voorbeelden zijn ‘Ik vind dat leren belangrijk is voor professionele ontwikkeling’ en ‘Ik neem 
liever niet deel aan trainingen.’ Twee vragen, vraag twaalf en dertien in de vragenlijst, zijn voor de 
analyses werden uitgevoerd hergecodeerd. De respondenten werd gevraagd te reageren op een 
vijfpunt Likert-schaal van ‘helemaal niet mee eens’ tot ‘helemaal mee eens’. Voor de analyse van de 
resultaten betekent dit dat hoe hoger de gemiddelde score van een vijftigplusser is, hoe positiever de 
houding van deze vijftigplussers is ten opzichte van training. In dit onderzoek was de 
betrouwbaarheid hoog, namelijk .837. De betrouwbaarheid in eerder onderzoeken was .780 (Bates, 
2001), .700 (Naquin & Holton III, 2002) en .710 (Naquin & Holton, 2003). 
 
Obsoletie is het tweede concept dat in de vragenlijst is bevraagd. Dit concept meet in hoeverre de 
vijftigplussers vinden dat hun eigen vaardigheden in het werk verouderd zijn. Dit  concept bestaat uit 
drie onderdelen, te weten technische (vraag 15 tot en met 17), economische (vraag 18 tot en met 20) 
en perspectivische (vraag 21 tot en met 23) obsoletie. Technische obsoletie meet de mate waarin de 
vijftigplusser zijn of haar werk in lichamelijk en geestelijk opzicht nog aankan. Bij economische 
obsoletie gaat het over de mate waarin de manier van werken van vijftigplussers up-to-date is. 
Perspectivische obsoletie ten slotte meet de manier waarop vijftigplussers veranderingen en 
ontwikkelingen in het werk beoordelen. Deze drie onderdelen worden elk gemeten met drie items. 
Voorbeelden van deze items zijn respectievelijk, overeenkomstig met de eerder genoemde drie 
onderdelen, ‘Op belangrijke punten kan ik geestelijk gezien in mijn werk minder aan dan ik vijf jaar 
geleden nog aankon’, ‘Veel vaardigheden die ik bezit worden niet meer op prijs gesteld’ en ‘De 
nieuwe ontwikkelingen die zich in mijn beroep voordoen, zie ik echt als een vooruitgang’. Vijf van de 
negen vragen, vraag 19 tot en met 23 van de vragenlijst, zijn voor aanvang van de analyses 
hergecodeerd. Hierdoor betekent dat hoe hoger de score op (elke onderdeel van)obsoletie is, hoe 
meer de vijftigplusser vindt dat zijn of haar vaardigheden verouderd zijn. Deze items zijn gemeten op 
een vijfpunt Likert-schaal van ‘helemaal niet mee eens’ tot ‘helemaal mee eens’. Dit betekent dat 
hoe hoger de gemiddelde score is, hoe meer obsoleet de vijftigplusser zichzelf vindt. De 
betrouwbaarheid van het totale concept obsoletie in dit onderzoek is .785. Van de onderdelen 
technische, economische en perspectivische obsoletie is dit respectievelijk . 858, .539 en .722. De 
betrouwbaarheid van de economische obsoletie schaal is te laag. Het minimum volgens Van der 
Velde, Jansen en Anderson (2007) is .60 en daar voldoet deze schaal niet aan. Vraag 18 wordt 
verwijderd waardoor de betrouwbaarheid .662 is.  
 
In de vragenlijst is het derde concept dat gemeten is, Aanbod van trainingen (of Opportunity om 
formele training te volgen)  (vraag 24 tot en met 29). Het gaat hier om het aanbod van trainingen of 
mogelijkheden om te trainen van een gemeente dat de vijftigplusser ervaart. Dit is gemeten met zes 
items uit twee verschillende instrumenten. Ten eerste zijn dit twee van de vier items uit een 
instrument van Herrbach et al. (2009). Deze items zijn vanuit het Engels vertaald naar ‘De gemeente 
waar ik werk, biedt mij trainingsmogelijkheden die zijn aangepast aan mijn behoeften’ (vraag 24) en 
‘De gemeente waar ik werk, biedt mij trainingsmogelijkheden die mij voortdurend in staat stellen 
mijn bekwaamheden up-to-date te houden’ (vraag 25). De betrouwbaarheid van deze items in het 
onderzoek van Herrbach et al. was respectievelijk .85 en .71. Deze items zijn gemeten op een vijfpunt 
Likert-schaal van ‘helemaal niet mee eens’ tot ‘helemaal mee eens’. Deze zelfde antwoordschaal 
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werd gebruikt voor twee van de vier items van een schaal van Wayne, Shore & Liden (1997). Deze 
twee items zijn, ‘In de functies die ik heb vervuld bij mijn gemeente werden mij vaak projecten 
toegewezen die mij in staat stelden nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en te versterken’ (vraag 26) 
en ‘In de functies die ik heb vervuld bij mijn gemeente werden mij vaak extra uitdagende opdrachten 
gegeven’ (vraag 27). De twee overige items van de laatstgenoemde schaal zijn ook gemeten op een 
vijfpunt Likert-schaal, echter met de antwoordmogelijkheden ‘helemaal niet’ tot ‘heel veel’. Deze 
twee items zijn ‘In hoeverre hebben uw managers in u geïnvesteerd door formele trainings- en 
ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden, afgezien van het beleid van uw gemeente met betrekking 
tot training en ontwikkeling?’ (vraag 28) en ‘In hoeverre hebben uw managers u geholpen bij het 
ontwikkelen van uw vaardigheden door u uitdagende werkopdrachten te geven, naast formele 
trainings- en ontwikkelingskansen die u zijn geboden?’ (vraag 29). Een hogere gemiddelde score op 
deze zes items betekent een hoger ervaren aanbod van trainingen. In het onderzoek van Wayne et 
al. was de betrouwbaarheid van de vier items .870. De betrouwbaarheid van het totale concept 
aanbod van trainingen (zes items) in dit onderzoek is .831.  
 
Het vierde concept in deze vragenlijst, Stereotypen (vraag 30 tot en met 41), is gemeten met twaalf 
items op de vijfpunt Likert-schaal van ‘helemaal niet aanwezig’ tot ‘erg aanwezig’. Er is gevraagd in 
welke mate de genoemde denkbeelden volgens de respondent aanwezig zijn in de organisatie. Een 
drietal voorbeelden van items zijn, ‘Oudere werknemers werken langzamer dan jongeren’, ‘Het 
leervermogen van jongeren is beter dan van ouderen’ en ‘Jongere medewerkers behalen hogere 
arbeidsprestaties dan oudere medewerkers’. De derde vraag van dit instrument, vraag 32 van de 
vragenlijst, is voor aanvang van de analyses hergecodeerd. Een hogere gemiddelde score op 
stereotypen betekent daarmee dat in de perceptie van de vijftigplusser de gevraagde stereotypen in 
grotere mate aanwezig zijn in zijn of haar gemeente dan als de gemiddelde score lager is. De 
betrouwbaarheid van dit instrument in dit onderzoek is .871.  
 
Betrokkenheid van mijn leidinggevende (vraag 42 tot en met 45) is het vijfde concept in de 
vragenlijst. Dit concept is gemeten met vier items op de vijfpunt Likert-schaal ‘helemaal niet mee 
eens’ tot ‘helemaal mee eens’. Met betrokkenheid wordt hier bedoeld dat de leidinggevende 
meedenkt en meewerkt met de vijftigplussers om trainingsmogelijkheden te benutten en daarmee 
betrokken te zijn bij de loopbaan van de vijftigplusser. Voorbeelden zijn, ‘Mijn leidinggevende maakt 
me geregeld attent op mogelijkheden voor opleiding en scholing’ en ‘Mijn leidinggevende wijst mij er 
geregeld op dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn loopbaankeuzes’. Een hogere score op dit 
concept betekent dat de leidinggevende, volgens de vijftigplusser, meer betrokken is bij de 
ontwikkeling van de vijftigplusser dan als de vijftigplusser een lagere gemiddelde score scoort. De 
betrouwbaarheid van dit instrument in dit onderzoek is .861.  
 
Het zesde concept, Eigen initiatieven (vraag 46 tot en met 49), is gemeten met eveneens vier items. 
Dit concept meet de mate waarin de vijftigplusser in de afgelopen twee jaar eigen initiatief heeft 
genomen met het zoeken naar en bespreken van zijn of haar loopbaanontwikkeling. Ook hier is de 
antwoordschaal een vijfpunt Likert-schaal met antwoordmogelijkheden van ‘helemaal niet mee eens’ 
tot ‘helemaal mee eens’ en moesten de respondenten aangeven in welke mate ze het eens waren 
met de uitspraken die zijn gegeven. De vier stellingen werden allen voorafgegaan door ‘De afgelopen 
twee jaar …’. Twee items uit dit instrument zijn de volgende, ‘De afgelopen twee jaar heb ik zelf 
initiatief genomen om te praten over mijn loopbaantoekomst’ en ‘De afgelopen twee jaar ben ik 
nagegaan welke opleidingen ik zou kunnen volgen’. Hoe hoger de gemiddelde score op deze schaal, 
hoe meer eigen initiatief de vijftigplusser in de afgelopen twee jaar heeft genomen. De 
betrouwbaarheid van dit concept in dit onderzoek is .765.      
 
Concept nummer zeven is de Motivatie om een formele training te volgen (vraag 50 tot en met 54). 
Dit concept is, net zoals Houding ten opzichte van training, gemeten met een schaal uit het START 
instrument van Weinstein & Palmer (1994). In dit instrument zijn vijf items van de, naar het 
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Nederlands vertaalde, ‘motivation-scale’ gebruikt. Voor deze schaal is ook een vijfpunt Likert-schaal 
gebruikt met als antwoordmogelijkheden ‘helemaal niet mee eens’ tot ‘helemaal mee eens’. Deze 
schaal bestaat onder andere uit de volgende items, ‘Ik ga onvoorbereid naar trainingsbijeenkomsten’ 
en ‘Zelfs als trainingsmateriaal saai en oninteressant is, slaag ik er in te blijven werken totdat ik de 
training voltooid heb’. De vragen 50 en 51 zijn voor aanvang van de analyses hergecodeerd. Hiermee 
betekent een hogere gemiddelde score op deze vijf items een hogere motivatie om een formele 
training te volgen. In dit onderzoek was de betrouwbaarheid van deze schaal .643. Dit voldoet aan 
het minimum van .60 dat Van der Velde et al. (2007) voorschrijven als minimum. In eerdere 
onderzoeken was de betrouwbaarheid .700 (Naquin & Holton III, 2002), .650 (Anvari, Amin & 
Seliman,  2010; Bates, 2001; Naquin & Holton, 2003). 
 
Het achtste concept dat in deze vragenlijst is gemeten, is Extrinsieke en intrinsieke motivatie om te 
trainen (vraag 55 tot en met 62). Het verschil tussen extrinsieke en intrinsieke motivatiefactoren is 
dat extrinsieke motivatiefactoren betrekking hebben op de uitkomsten van een training, zoals een 
goede beoordeling, en intrinsieke motivatiefactoren hebben betrekking op de trainingsinhoud. Hier 
gaat het om de nieuwsgierigheid voor of uitdaging van een training   Om dit te meten is gebruik 
gemaakt van de, door de onderzoeker naar het Nederlands vertaalde, ‘intrinsic goal orientation’ en 
‘extrinsic goal orientation-motivation scale’ uit de Motivated Strategies for Learning Questionnaire 
(MSLQ) (Garcia Duncan & McKeachie, 2005). Deze items zijn gemeten met een vijfpunt Likert-schaal 
van ‘helemaal niet mee eens’ tot ‘helemaal mee eens’. Twee items uit deze schalen zijn ‘In een 
training geef ik de voorkeur aan trainingsmateriaal dat mij echt uitdaagt zodat ik nieuwe dingen kan 
leren’ (intrinsieke motivatiefactor) en ‘Een goede beoordeling krijgen voor een training stelt mij het 
meest tevreden’ (extrinsieke motivatiefactor). Hoe hoger de gemiddelde score op de vier items van 
beide schalen, hoe meer intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd de vijftigplusser is. De betrouwbaarheid 
van de extrinsieke (vraag 56, 57, 58 en 62) en intrinsieke (vraag 55, 59, 60 en 61) schaal in dit 
onderzoek was respectievelijk .838 en .851.  
 
Het concept Leerstijlen (vraag 63 tot en met 74) is gemeten met een Nederlandse vertaling van de 
Learning Style Inventory van Kolb (1985). Deze leerstijlentest legt de respondent twaalf stellingen 
met elk vier antwoordmogelijkheden voor die de respondent moet ranken van één, ‘minst op mij van 
toepassing’ to vier, ‘meest op mij van toepassing’. Een voorbeeld is  ‘als ik leer …: …wil ik op mijn 
gevoel afgaan, … wil ik kijken en luisteren, … wil ik nadenken over ideeën en … wil ik dingen doen.’ 
Met dit instrument wordt een onderscheid gemaakt in de leerstijlen doener, denker, bezinner en 
beslisser. De doener is een persoon die doelgericht werkt, een sociaal persoon die tastbare 
resultaten wil halen. De denker legt de nadruk op de logische samenhang tussen dingen. Hij of zij is 
nauwkeurig en denkt graag in logische en abstracte begrippen. De bezinner bezit een groot 
voorstellingsvermogen en is vooral bezig met concrete ervaringen. De bezinner is creatief en 
fantaseert graag waardoor een concrete situatie vanuit verschillende kanten kan worden bekeken. 
De beslisser, tot slot, lost graag problemen op.  De beslisser gaat doelgericht en planmatig te werk en 
zoekt naar één juiste oplossing.  
De eindscore voor de leerstijl doener is de som van de scores die respondenten geven op de eerste 
antwoordmogelijkheid per stelling. De leerstijl denker wordt bepaald door de tweede 
antwoordmogelijkheden, de bezinner door de derde en de beslisser door de vierde 
antwoordmogelijkheden. De validiteit van dit instrument is vaak in twijfel getrokken maar omdat dit 
een veelgebruikt instrument is en slechts een klein deel van dit onderzoek is, wordt er gebruik 
gemaakt van dit instrument. In dit onderzoek was de betrouwbaarheid van de vier stijlen doener, 
denker, bezinner en beslisser respectievelijk .839, .794, .837 en .876. 
 
Om bepaalde hypothesen te testen is er aan het begin van de vragenlijst gevraagd naar het geslacht, 
het geboortejaar en het opleidingsniveau. Daarnaast is er gevraagd naar de gemeente waar de 
respondent werkt, het aantal jaren dat de respondent bij deze gemeente werkt, het aantal jaren in 
de huidige functie en de afdeling waar de respondent werkt. Aan het einde van de vragenlijst is er 
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gevraagd naar de bekendheid van respondent met de Bestuursacademie en welke trainings- en 
werkvormen de voorkeur van de respondent hebben.  
 
Er is op basis van de literatuur onderscheid gemaakt in de trainingsvormen klassikale training, 
individuele training en groepstraining. De klassikale training is onderverdeeld in zowel de traditionele 
vorm waarbij de trainer vertelt en de student luistert en de meer informele vorm waarbij de 
ervaringen van de student de basis vormen van de onderwijsactiviteit. Individuele training is 
ingedeeld in leren op de werkplek en leren in eigen tijd en eigen tempo. De vragen zijn beantwoord 
door 116 respondenten. Naast trainingsvormen bestaan er ook werkvormen die in trainingen 
gebruikt kunnen worden. In de vragenlijst is naar een combinatie van werkvormen uit de literatuur 
en werkvormen vanuit de onderzoeksorganisatie gevraagd. De werkvormen waar naar gevraagd is, 
zijn: e-learning, case studies, rolspelen, hoorcollege/presentatie, eendaagse workshop en intervisie. 
 
Vraag 14 vraagt naar de belangrijkheid van persoonlijke ontwikkeling in een training. Dit item is 
ontleend aan vraag 11 en wordt individueel gebruikt en niet als onderdeel van het concept ‘Houding’. 
Dit item wordt gebruikt om een hypothese te testen. 
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Resultaten 

In dit hoofdstuk zal ten eerste met behulp van tabel 2 een overzicht worden gegeven van enkele 
belangrijke resultaten per concept. Vervolgens zullen de concepten uit de linkerkant van het 
conceptueel model worden besproken. Hierna wordt een beschrijving van de resultaten van de 
concepten uit de rechterkant van het conceptueel model gemaakt. Dit zal worden gevolgd door de 
resultaten van het concept ‘leerstijlen’, ‘persoonlijke ontwikkeling’ en ‘trainings- en werkvormen’.  Bij 
de bespreking van de concepten is, om een uitspraak te kunnen doen over het concept, een indeling 
gemaakt in lage scores (1,00 – 2,49), gemiddelde scores (2,50 – 3,49) en hoge scores (3,50 – 5,00).  
Na het bespreken van de resultaten per concept zullen de resultaten per hypothese aan de orde 
komen. Hier komen de hypotheses aan bod die een samenhang veronderstellen tussen twee 
concepten. De resultaten van hypothesen die over slechts één concept een uitspraak doen 
(hypothese vijf, zeven a, acht en veertien) worden per concept reeds besproken en komen niet bij 
‘hypothesen’ aan bod. De normaalverdelingen per concept zijn terug te vinden in Bijlage C. 
 
Tabel 2 

Concept N Gemiddelde Spreiding Laagste Hoogste 

      
Linkerkant conceptueel model      
      
Houding 132 3,87 0,689 1,33 5,00 
Technische obsoletie 128 2,34 1,090 1,00 5,00 
Economische obsoletie 128 2,39 0,825 1,00 5,00 
Perspectivische obsoletie 128 2,39 0,709 1,00 4,67 
Totaal obsoletie 128 2,33 0,640 1,00 3,78 
Stereotypen 124 3,00 0,612 1,58 5,00 
Betrokkenheid van de leidinggevende 121 3,00 0,996 1,00 5,00 
Eigen initiatieven 121 3,32 0,948 1,00 5,00 
Extrinsieke motivatie 121 2,54 0,900 1,00 5,00 
Intrinsieke motivatie 121 3,95 0,676 1,00 5,00 
      
Rechterkant conceptueel model      
      
Aanbod van trainingen 125 3,39 0,705 1,00 4,83 
Motivatie om een formele training te volgen 121 3,73 0,628 1,00 5,00 

 

Linkerkant conceptueel model  

Houding ten opzichte van leren 
 
De gemiddelde score op houding ten opzichte van leren is 3,87 (hypothese vijf). De laagste score is 
1,33 en de hoogste score is 5,00. De standaarddeviatie op dit concept is ,689. De normaalverdeling 
wordt redelijk gevolgd. Er is echter een uitschieter te zien bij de modus 4,17 (N=18). Deze staat niet 
gelijk met het hoogste punt van de normaalverdeling. 
 
De scores op dit concept zijn voornamelijk hoog. 99 respondenten, 75,0 procent van alle 
respondenten, scoren een score die hoger is dan 3,50. 22,7 procent, dit zijn 30 respondenten, scoren 
een gemiddelde score. Slechts 2,3 procent, 3 respondenten, hebben gemiddeld een lage score op het 
concept houding ten opzichte van leren. 
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Obsoletie 
 
Technische obsoletie 
 
De gemiddelde score op technische obsoletie is 2,34. De laagste score is 1,00 en de hoogst gemeten 
score is 5,00. In vergelijking met de andere concepten is de spreiding vrij hoog. De standaarddeviatie 
is namelijk 1,090. De normaalverdeling is bij dit concept niet terug te zien. De score 1,00 is sterk 
vertegenwoordigd en is de modus. 
 
Bijna zestig procent van de gemiddelde scores, 59,4 procent (dit zijn 76 respondenten), is laag. 22,6 
procent van de scores (29 respondenten) ligt tussen de 2,50 en 3,49 en 23 respondenten (18,0 
procent) scoort een hoge score op technische obsoletie. 
 
Economische obsoletie  
 
De gemiddelde score op economische obsoletie is 2,39. De laagste score is 1,00 en de hoogst 
gemeten score is 5,00. De spreiding in dit concept is ,825. De normaalverdeling is hier goed terug te 
zien. De modus, 2,33 (N=22) ligt ook bij de top van de normaalverdeling.  
 
De resultaten op economische obsoletie laten het volgende beeld zien. 80 respondenten (62,5 
procent) scoren gemiddeld tussen de 1,00 en 2,49. De gemiddelde score wordt gescoord door 32,8 
procent (42 respondenten). Een hoge gemiddelde score wordt gescoord door 6 respondenten (4,7 
procent). 
 
Perspectivische obsoletie 
 
De gemiddelde score op perspectivische obsoletie is 2,39. De laagste score is 1,00 en de hoogst 
gemeten score is 4,67. De spreiding van perspectivische obsoletie is ,709. Ook hier wordt de 
normaalverdeling redelijk gevolgd. De modus, 2,00 (N=28), ligt echter aan de linkerkant van de top. 
 
Op dit concept scoren 75 respondenten (dit is 58,6 procent van alle respondenten) een lage score. 42 
respondenten (32,8 procent) scoren gemiddeld met een score tussen de 2,50 en 3,49. 8,6 procent 
van de respondenten (11 stuks) scoort een hoge score op het concept perspectivische obsoletie. 
 
Totaalscore obsoletie 
 
De gemiddelde totaalscore op obsoletie is 2,33. De laagste score is 1,00 en de hoogst gemeten score 
is 3,78. De spreiding in dit concept is relatief laag, namelijk 0,640. De gemiddelde obsoletie heeft 
verscheidene uitschieters en dalen waardoor de normaalverdeling niet goed terug te zien is. De 
modus, 2,44 (N=12), ligt echter wel bijna op de top van de normaalverdeling. 
 
Op het totale concept obsoletie scoort een meerderheid een lage gemiddelde score. 79 
respondenten (61,7 procent) scoort tussen de 1,00 en 2,49. Een gemiddelde score, scores tussen de 
2,50 en 3,49, wordt door 45 respondenten (35,2 procent) gescoord. Slechts 4 respondenten (3,1 
procent van alle respondenten) scoren een hoge score. 
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Stereotypen 
 
De gemiddelde score die wordt gegeven aan de mate waarin stereotypen aanwezig zijn in de 
gemeente is 3,00. De laagste score op dit concept is 1,58 en de hoogste score is 5,00. De spreiding op 
dit concept is de laagste van alle concepten. De standaarddeviatie is in dit geval ,612. De 
normaalverdeling wordt redelijk gevolgd. De modus, 3,00 (N=10), ligt op de top. De hoogste 
uitschieter is een samengestelde score dus is niet de modus. 
 
De meerderheid van de respondenten, 63,7 procent (79 respondenten) scoort op dit concept een 
gemiddelde score. Een lage score wordt gescoord door 20 respondenten (16,1 procent). Een hoge 
score, een score tussen de 3,50 en de 5,00, is de gemiddelde score van 20,2 procent (25 
respondenten). 
 
Betrokkenheid van de leidinggevende  
 
De gemiddelde score die de respondenten gaven is 3,00. De laagst gemeten score is 1,00 en de 
hoogste score is 5,00. De spreiding in de scores is ,996. De normaalverdeling is bij dit concept totaal 
niet terug te zien. Er zijn uitschieters en dalen en dit is ook terug te zien in de grote spreiding. Eén 
van de modussen, 3,00 (N=10), ligt echter wel op de top.  
 
31 respondenten (25,6 procent) scoren op het concept betrokkenheid van de leidinggevende een 
score tussen de 1,00 en 2,49. Een gemiddelde score wordt door 47 respondenten (38,8 procent) 
gescoord. 35,6 procent van de respondenten (43 respondenten) scoort op dit concept een hoge 
score.   
 
Eigen initiatieven 
 
De gemiddelde score is 3,32 met als laagste score 1,00 en als hoogste score 5,00. De 
standaarddeviatie is ,948. De normaalverdeling is niet goed terug te zien. De spreiding is ook vrij 
hoog. De modus, 3,50 (N=18) ligt net aan de rechterkant van de top. 
 
Op eigen initiatieven scoren 22,3 procent van de respondenten, 27 stuks, een lage score. Een 
gemiddelde score tussen de 2,50 en 3,49 is de score van 25 respondenten (20,7 procent). De 
meerderheid van de respondenten, 57,0 procent (69 respondenten) scoren een hoge score.  
 
Extrinsieke en intrinsieke motivatie 
 
Extrinsieke motivatie 
 
De respondenten scoren op dit concept gemiddeld een 2,54. De laagst gemeten extrinsieke 
motivatiescore is 1,00 en de hoogst gemeten score is 5,00. De spreiding op dit concept is ,900. 
Ondanks de grote spreiding is de normaalverdeling redelijk goed terug te zien. De hoogste scores 
liggen ook vrijwel op de hoogste punten in de normaalverdeling. 
 
54 respondenten, 44,6 procent, scoren op dit concept een lage score. Iets minder respondenten, 49 
stuks (40,5 procent), scoren een gemiddelde score. Een hoge score op het concept extrinsieke 
motivatie wordt door 14,9 procent (18 respondenten) gescoord. 
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Intrinsieke motivatie 
 
De respondenten die op deze vragen geantwoord hebben scoren een gemiddelde score van 3,95. Dit 
is de hoogste van alle gemeten concepten. De laagste gemeten score is 1,00 en de hoogste score is 
5,00. De standaarddeviatie  voor dit concept is ,676. Er is één grote uitschieter te zien. Dit is de 
modus 4,00 (N=32). De scores liggen vrij dicht bij elkaar maar de normaalverdeling is niet goed terug 
te zien. Dit is vooral aan de linkerkant te zien. 
 
Een grote meerderheid van de respondenten, 87,6 procent (dit zijn 106 respondenten) scoren 
gemiddeld een hoge score tussen de 3,50 en 5,00. Een gemiddelde score op dit concept wordt door 
9,1 procent (11 respondenten) gescoord. Een lage score wordt gescoord door 3,3 procent van de 
respondenten (4 stuks).   
 

Rechterkant conceptueel model  

Aanbod van trainingen 
 
De 125 respondenten die op deze vragen hebben geantwoord scoren gemiddeld een 3,39 (hypothese 
acht) met als laagste score een 1,00 en als hoogste score een 4,83. De spreiding bij deze gemiddelden 
is ,705. Hier zijn verschillende uitschieters en dalen te zien die de normaalverdeling niet volgen. De 
modus, 3,33 (N=15) ligt wel op de punt van de normaalverdeling.  
 
Op dit concept wordt door 10 respondenten (8,0 procent) een lage score tussen de 1,00 en de 2,49 
gescoord. Iets meer dan veertig procent, 40,8 (51 respondenten), scoort een gemiddelde score. Net 
iets meer dan de helft, 64 respondenten (51,2 procent), scoren op het concept aanbod van 
trainingen een hoge score. 
 
Motivatie om een formele training te volgen 
 
De gemiddelde score van de respondenten is 3,73. De laagst gemeten score is 1,00 en de hoogst 
gemeten score 5,00. De standaarddeviatie is ,628. De scores liggen voor het grootste gedeelte tussen 
de 3,00 en 5,00 waardoor de spreiding lager dan eerdergenoemde spreidingen is. Er zijn drie 
uitschieters die buiten de normaalverdeling, maar wel bij het gemiddelde, liggen. De modus, 4,00 
(N=21), ligt aan de rechterkant van top.  
 
Een meerderheid van de respondenten, 70,2 procent (dit zijn 85 respondenten), scoren een hoge 
score op dit concept. Een gemiddelde score tussen de 2,50 en 3,49 wordt door 33 respondenten 
(27,3 procent) gescoord. Slechts drie respondenten (2,5 procent) scoren op het concept motivatie 
om een formele training te volgen een lage score. 
 

Leerstijlen 

Uiteindelijk hebben 49 respondenten de vragen over de leerstijlen (hypothese zeven) goed ingevuld. 
Hieronder zullen per leerstijl de belangrijkste uitkomsten worden gepresenteerd. 
 
Doener 
 
De gemiddelde score op de leerstijl ‘doener’ in dit onderzoek is 28,08. De laagst gemeten score voor 
deze leerstijl is 16 (N=1) en de hoogst gemeten score is 44 (N=2). De standaarddeviatie voor dit 
concept is 7,51. De leerstijl ‘doener’ is voor elf respondenten de meest preferente leerstijl (de 
hoogste score op de vier leerstijlen) en voor zestien respondenten de minst preferente leerstijl (de 
laagste score op de vier leerstijlen).  
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Denker 
 
De 49 respondenten scoren op de leerstijl ‘denker’ gemiddeld een score van 29,84. De laagste en 
hoogste scores waren respectievelijk 16 (N=1) en 43 (N=1) en de spreiding voor deze leerstijl is 6,28. 
Voor zes respondenten is ‘denker’ de meest preferente leerstijl en voor dertien respondenten de 
minst preferente leerstijl. 
 
Bezinner 
 
De gemiddelde score op de leerstijl bezinner’’ is 32,55. De laagst gemeten score is 17 (N=1) en de 
hoogst gemeten score is 46 (N=1). De spreiding in de scores van dit concept is 6,90. ‘Bezinner’ is voor 
twintig respondenten de meest preferente leerstijl tegenover zeven respondenten die ‘bezinner’ als 
minst preferente leerstijl hebben.   
 
Beslisser 
 
De ‘beslisser’ leerstijl scoort met de 49 respondenten gemiddeld een score van 29,53. De laagste 
score is 13 (N=1) en de hoogste score op de leerstijl ‘beslisser’ is 45 (N=1). De standaarddeviatie komt 
uit op 8,29. De leerstijl ‘beslisser’ is voor zestien respondenten de meest preferente leerstijl en voor 
vijftien de minst preferente leerstijl. 
 

Persoonlijke ontwikkeling 

De vraag over belangrijkheid van persoonlijke ontwikkeling in een training is door 132 respondenten 
beantwoord. Bijna de helft, 64 respondenten (48,50 %), gaven de score 4,00. Dit is daarmee ook de 
modus. Het gemiddelde is 4,05 met een spreiding van 0,855 (hypothese veertien). De laagste score is 
een 1,00 (N=2) en de hoogste score een 5,00 (N=41).   
 
In de normaalverdeling is te zien dat de top overeenkomt en dat de rechterkant 
oververtegenwoordigd is en de linkerkant ondervertegenwoordigd als de normaalverdeling wordt 
gevolgd. 
 

Trainings- en werkvormen 

In de vragenlijst is gevraagd naar de mate van voorkeur voor bepaalde trainings- en werkvormen. 
Hieronder zullen resultaten van beide onderwerpen besproken worden. 
 
Trainingsvormen 
 
De hoogste gemiddelde score is 3,67 met een standaarddeviatie van 1,17. Deze hoogste score is de 
voorkeur voor groepstraining. Leren op de werkplek scoort een gemiddelde van 3,15 met een 
spreiding van 1,21. Klassikale training waarbij de ervaringen van de student centraal staan scoort een 
gemiddelde van 3,07 met een spreiding op deze scores van 1,10. De klassikale training waarbij de 
trainer vertelt en de student enkel luistert scoort een gemiddelde van 2,98 met een 
standaarddeviatie van 1,34. De laagste gemiddelde score is met een 2,91 voor de trainingsvorm 
waarbij de lerende in zijn eigen tempo en in zijn eigen tijd leert. De spreiding bij deze gemiddelde 
scores is 1,24. 
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Werkvormen 
 
Intervisie scoort in dit onderzoek het hoogste gemiddelde met 3,68. De spreiding hierbij is 1,22. De 
eendaagse workshop scoort net iets lager met een 3,66 en een standaarddeviatie van 1,17. De 
voorkeur case studie scoort een gemiddelde van 3,32. De spreiding voor deze werkvorm is 1,08 en 
heeft daarmee de laagste standaarddeviatie van de onderzochte werkvormen. Het hoorcollege of de 
presentatie scoort als werkvorm een gemiddelde van 3,22. De standaarddeviatie hierbij is 1,14. De 
voorlaatste gemiddelde score is de score voor e-learning. E-learning scoort een gemiddelde van 2,71 
met een spreiding van 1,24. De laagste gemiddelde score is voor de werkvorm rolspelen. De 116 
respondenten hebben de minste voorkeur voor deze werkvorm. De score is 2,66 met een 
standaarddeviatie van 1,35. Dit is tevens de grootste spreiding.  

 
Hypothesen 

Om onderscheid te kunnen maken in de sterkte van gevonden samenhangen is er voor dit onderzoek 
gekozen voor de benamingen zeer zwak, zwak, redelijk sterk, sterk, zeer sterk en perfect. Het 
onderscheid is gemaakt op basis van de sterkte van de correlatie. De benamingen zijn hetzelfde voor 
positieve en negatieve samenhangen. De correlatie 0 tot 0,10 wordt zeer zwak genoemd, 0,10 tot 
0,25 is zwak, 0,25 tot 0,50 is redelijk sterk, 0,50 tot 0,80 is sterk, 0,8 tot 1,0 is zeer sterk en een 
correlatie van 1,0 is perfect. 
 
Hypothese één  Vijftigplussers hebben een voorkeur voor hands-on werkvormen. 
 
Zie resultaten bij ‘Trainings- en werkvormen’ op pagina 48 en 49 
 
Hypothese twee Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe hoger de motivatie van een vijftigplusser 

om een formele training te volgen. 
 
H0: Er is geen samenhang tussen het opleidingsniveau en de motivatie van een vijftigplusser om een 
formele training te volgen. 
H1: Er is een positieve samenhang tussen het opleidingsniveau en de motivatie om een formele 
training te volgen. 
 
Er blijkt een zwakke negatieve samenhang (r = -0,163; p < 0,05; n = 121) te zijn tussen het 
opleidingsniveau en de motivatie om een training te volgen. Dit resultaat is significant dus de H0 
hypothese kan verworpen worden. De H1 hypothese veronderstelde een positieve samenhang, maar 
er blijkt een relatief zwakke negatieve samenhang te zijn waardoor de H1 hypothese niet kan worden 
aangenomen. 
 
Hypothese drie Hoe hoger de vijftigplusser scoort op obsoletie, hoe geringer de motivatie om 

een formele training te volgen. 
 
H0: Er is geen samenhang tussen de mate van obsoletie en de motivatie om een formele training te 
volgen. 
H1: Er is een negatieve samenhang tussen de mate van obsoletie en de motivatie om een formele 
training te volgen. 
 
Er blijkt een zeer zwakke negatieve samenhang (r = -0,094; p > 0,05; n = 121) te zijn tussen de mate 
van obsoletie en de motivatie om een formele training te volgen. Deze uitkomst is niet significant 
waardoor de H0 hypothese niet verworpen kan worden en de H1 hypothese niet aangenomen kan 
worden. Dit ondanks het gegeven dat er een negatieve samenhang bestaat. 
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Ook blijkt er een zeer zwakke negatieve samenhang  te zijn tussen de mate van technische obsoletie 
(r = -0,068; p > 0,05; n = 121), economische obsoletie (r = -0,092; p > 0,05; n = 121) en 
perspectivische obsoletie (r = -0,015; p > 0,05; n = 121) en de motivatie om een formele training te 
volgen. Ook deze uitkomsten zijn niet significant waardoor de H0 hypothese niet verworpen kan 
worden en de H1 hypothese niet aangenomen kan worden ondanks dat er negatieve samenhangen 
bestaan. 
 
Wel blijkt er een redelijk sterke negatieve samenhang (r = -0,291; p < 0,01; n = 125) te zijn tussen de 
mate van obsoletie en het aanbod van trainingen. Deze negatieve samenhang lijkt te worden 
veroorzaakt door de relatief sterke negatieve samenhang (r = -0,372; p < 0,001; n = 125) van 
perspectivische obsoletie en het aanbod van trainingen. Deze uitkomst is significant. De 
samenhangen tussen technische (r = - 0,093; p > 0,05; n = 125) en economische obsoletie (r = -0,073; 
p > 0,05; n = 125) met het aanbod van trainingen zijn niet significant.  
 
Hypothese vier  Vijftigplussers hebben een negatieve houding ten opzichte van training. 
 
Zie resultaten bij concept ‘Houding ten opzichte van leren’ op pagina 44 
 
Hypothese vijf Hoe negatiever de houding ten opzichte van training, hoe geringer de 

motivatie om een formele training te volgen. 
 
H0: Er is geen samenhang tussen de houding ten opzichte van training en de motivatie om een 
formele training te volgen. 
H1: Er is een positieve samenhang tussen de houding ten opzichte van training en de motivatie om 
een formele training te volgen. 
 
Er blijkt een redelijk sterke positieve samenhang (r = 0,441; p < 0,001; n = 121) te zijn tussen de 
houding ten opzichte van training en de motivatie om een formele training te volgen. Dit resultaat is 
significant waardoor de H0 hypothese voor dit onderzoek worden verworpen. De H1 hypothese kan 
hiermee worden aangenomen. 
 
Deze redelijk sterke positieve samenhang bestaat er ook tussen de houding ten opzichte van een 
training en het aanbod dat vijftigplussers hiervoor krijgen (r = 0,289; p < 0,01; n = 125).  
 
Hypothese zes Hoe langer het dienstverband, hoe geringer de motivatie om een formele 

training te volgen. 
 
H0: Er is geen samenhang tussen de lengte van het dienstverband en de motivatie om een formele 
training te volgen. 
H1: Er is een negatieve samenhang tussen de lengte van het dienstverband en de motivatie om een 
formele training te volgen. 
 
Er blijkt een zeer zwakke negatieve samenhang (r = -0,020; p > 0,05; n =121) te zijn tussen de lengte 
van het dienstverband en de motivatie om een formele training te volgen. Deze uitkomst is niet 
significant waardoor de H0 hypothese voor dit onderzoek niet verworpen kan worden. De H1 
hypothese kan dus ook niet worden aangenomen. 
 
Hypothese zeven Vijftigplussers hebben geen uitgesproken voorkeur voor een leerstijl.  
  
Zie resultaten bij ‘Leerstijlen’ op pagina 47 en 48 
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Hypothese acht  Vijftigplussers ervaren een gering aanbod van trainingsmogelijkheden.  
 
Zie resultaten bij concept ‘Aanbod van trainingen’ op pagina 47 
 
Hypothese negen Hoe meer stereotypen er in de gemeente aanwezig zijn, hoe lager het aanbod 

van trainingen aan vijftigplussers.  
 
H0: Er is geen samenhang tussen de aanwezigheid van stereotypen en het aanbod van trainingen. 
H1: Er is een negatieve samenhang tussen de aanwezigheid van stereotypen en het aanbod van 
trainingen. 
 
Er blijkt een zwakke negatieve samenhang (r = -0,214; p < 0,01; n = 121) te zijn tussen de 
aanwezigheid van stereotypen in de gemeente en het aanbod van trainingen aan vijftigplussers. Deze 
uitkomst is significant waardoor de H0 hypothese verworpen kan worden. De samenhang is negatief 
waardoor de H1 hypothese aangenomen kan worden. 
 
Hypothese tien Hoe ouder de vijftigplusser is, hoe lager het aanbod van trainingen dat deze 

aangeboden krijgt.  
 
H0: Er is geen samenhang tussen de leeftijd van een vijftigplusser en het aanbod van trainingen.  
H1: Er is een negatieve samenhang tussen de leeftijd van een vijftigplusser en het aanbod van 
trainingen. 
 
Er blijkt een zeer zwakke negatieve samenhang (r = -0,035; p > 0,05; n = 121) te zijn tussen de leeftijd 
van de vijftigplusser en het aanbod van trainingen. Dit resultaat is niet significant waardoor de H0 
hypothese niet verworpen kan worden en de H1 hypothese dus ook niet aangenomen kan worden 
ondanks dat er wel een negatieve samenhang bestaat. 
 
Wel blijkt er in dit onderzoek een zwakke negatieve samenhang (r = - 0,232; p < 0,01; n = 121) te zijn 
tussen de tijd dat een vijftigplusser in zijn of haar huidige functie werkt en het aanbod van trainingen 
dat deze vijftigplusser ervaart.  
 
Hypothese elf Hoe groter de betrokkenheid van een lijnmanager, hoe groter het aanbod van 

trainingen aan vijftigplussers. 
 
H0: Er is geen samenhang tussen de betrokkenheid van een lijnmanager en het aanbod van 
trainingen. 
H1: Er is een positieve samenhang tussen de betrokkenheid van een lijnmanager en het aanbod van 
trainingen. 
 
Er blijkt een relatief sterke positieve samenhang (r = 0,547; p < 0,001; n = 121) te zijn tussen de 
betrokkenheid van de lijnmanager en het aanbod van trainingen aan vijftigplussers. Deze uitkomst is 
significant waardoor de H0 hypothese verworpen kan worden. De H1 hypothese veronderstelt een 
positieve samenhang en dit blijkt ook zo te zijn. De H1 hypothese kan daarmee aangenomen worden. 
 
Er is ook een samenhang waar te nemen tussen de betrokkenheid van de lijnmanager en de 
motivatie van een vijftigplusser om een formele training te volgen. Deze samenhang is zwakker (r = 
0,208; p < 0,05; n = 121) dan de samenhang tussen de betrokkenheid van de leidinggevende en het 
aanbod van trainingen, maar is wel significant bij p = 0,05.  
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Hypothese twaalf Hoe meer eigen initiatief van vijftigplussers, hoe groter het aanbod van 
trainingen aan vijftigplussers.   

 
H0: Er is geen samenhang tussen het eigen initiatief van vijftigplussers en het aanbod van trainingen.  
H1: Er is een positieve samenhang tussen het eigen initiatief van vijftigplussers en het aanbod van 
trainingen. 
 
Er blijkt een zwakke positieve samenhang (r = 0,247; p < 0,01; n = 121) te zijn tussen het eigen 
initiatief tot ontwikkeling van vijftigplussers en het aanbod van trainingen aan vijftigplussers. Dit 
resultaat is significant waardoor de H0 hypothese verworpen kan worden. De samenhang is positief 
waardoor de H1 hypothese aangenomen kan worden. 
 
Hypothese dertien Intrinsieke motivatiefactoren voor een training zijn belangrijker voor de 

motivatie van vijftigplussers om een formele training te volgen dan 
extrinsieke motivatiefactoren voor een training. 

 
H0: Er is geen samenhang tussen extrinsieke en intrinsieke motivatiefactoren en de motivatie voor 
een training. 
H1: Er is een positieve samenhang tussen intrinsieke en extrinsieke motivatiefactoren en de 
motivatie om een formele training te volgen.  
 
Er blijkt een zwakke positieve samenhang (r = 0,181; p < 0,05; n = 121) te zijn tussen extrinsieke 
motivatiefactoren en de motivatie om een formele training te volgen.  
Er blijkt een redelijk sterke positieve samenhang (r = 0,463;  p < 0,001; n = 121) te zijn tussen 
intrinsieke motivatiefactoren en de motivatie om een formele training te volgen.  
 
Beide resultaten zijn significant waardoor de H0 hypothese verworpen kan worden. Beide toetsen 
laten een positieve samenhang zien waardoor de H1 hypothese aangenomen kan worden. De 
samenhang tussen intrinsieke motivatiefactoren en de motivatie om een formele training te volgen is 
groter. 
 
Hypothese veertien Persoonlijke ontwikkeling is voor vijftigplussers in een training van groot 

belang. 
 
Zie resultaten bij ‘Persoonlijke ontwikkeling’ op pagina 48 
 
Hypothese vijftien Hoe meer eigen initiatieven tot ontwikkeling de vijftigplusser heeft genomen, 

hoe hoger de motivatie om een formele training te volgen. 
 
H0: Er is geen samenhang tussen het eigen initiatief tot ontwikkeling van vijftigplussers en de 
motivatie om een formele training te volgen.  
H1: Er is een positieve samenhang tussen het eigen initiatief tot ontwikkeling van vijftigplussers en de 
motivatie om een formele training te volgen. 
 
Er blijkt een redelijk sterke positieve samenhang (r = 0,312; p < 0,001; n = 121) te zijn tussen het 
eigen initiatief tot ontwikkeling van vijftigplussers en de motivatie om een formele training te volgen. 
Dit resultaat is significant waardoor de H0 hypothese verworpen kan worden. De samenhang is 
positief, dus de H1 hypothese aangenomen kan worden. 
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Hypothese zestien Hoe ouder de vijftigplusser, hoe minder gemotiveerd om een formele training 
te volgen. 

 
H0: Er is geen samenhang tussen leeftijd en de motivatie om een training te volgen. 
H1: Er is een negatieve samenhang tussen leeftijd en de motivatie om een training te volgen. 
 
Er blijkt een zwakke negatieve samenhang (r = -0,144; p > 0,05; n = 121) te zijn tussen de leeftijd van 
de vijftigplusser en de motivatie om een formele training te volgen. Deze uitkomst is niet significant 
waardoor de H0 hypotheses niet verworpen kan worden. Ondanks dat er een zeer zwakke negatieve 
samenhang bestaat kan de H1 hypotheses niet aangenomen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
54 

Conclusie en discussie 

De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat, is ‘Welke factoren hangen samen met het 
kunnen en willen leren van vijftigplussers, werkzaam bij een lokale overheid?’. In het theoretisch 
kader is een onderscheid gemaakt tussen het willen en kunnen leren van vijftigplussers. Dit 
onderscheid zal ook in deze conclusie de leidraad zijn. Na het kunnen en willen zal kort worden 
ingegaan op de conclusies met betrekking tot leerstijlen, persoonlijke ontwikkeling en de voorkeuren 
voor trainingsvormen en werkvormen. Vervolgens zal in de discussie worden gereflecteerd op het 
onderzoeksproces en zal kritisch worden besproken wat een volgende keer voor verbetering vatbaar 
is en waar volgens de onderzoeker verder onderzoek naar gedaan zou kunnen worden.  
 

Het kunnen leren van vijftigplussers  

Het kunnen leren is in dit onderzoek gemeten met een instrument dat het aanbod van trainingen dat 
de vijftigplussers aangeboden krijgen meet. De vijftigplussers in dit onderzoek geven het aanbod van 
trainingen een gemiddelde score van 3,39. Dit betekent dat volgens de onderzochte groep hen niet 
een groot aanbod aan trainingen wordt gedaan maar dat het aanbod aan trainingen ook niet 
ontbreekt want de score ligt niet onder maar boven de drie.  Er worden wel trainingen aangeboden 
aan vijftigplussers maar niet in grote mate. Bij het onderscheid in lage, gemiddelde en hoge scores 
blijkt dat meer dan de helft van de respondenten het aanbod van trainingen beoordelen met een 
hoge score. Met daarbij de ruim veertig procent die een gemiddelde score hebben en een zeer kleine 
groep met een lage score kan worden geconcludeerd dat vijftigplussers door hun gemeente 
trainingen krijgen aangeboden. Dit spreekt eerdere onderzoeken, besproken in paragraaf 5.3.1, 
tegen die zeggen dat vijftigplussers vaak geen trainingen krijgen aangeboden.  
 
Uit dit onderzoek blijkt dat het aanbod van trainingen significant samenhangt met de mate waarin 
stereotypen aanwezig zijn in de gemeente (hypothese negen). Het gaat hier om de gepercipieerde 
aanwezigheid van stereotypen. De vijftigplussers geven een gemiddelde score van 3,00 voor de 
aanwezigheid van stereotypen met daarbij een kleine spreiding. De vijftigplussers doen daarmee in 
principe geen uitspraak over de mate waarin stereotypen volgens hen aanwezig zijn in de gemeente. 
Met het bestuderen van de verdeling in lage, gemiddelde en hoge scores wordt dit beeld bevestigd. 
Een meerderheid van de scores is gemiddeld en daarbij vertegenwoordigen de lage en hoge scores 
ongeveer dezelfde percentages. Of er negatieve stereotypen bestaan in gemeenten, zoals in 
paragraaf 5.3.3 naar voren komt, is in dit onderzoek met deze resultaten onduidelijk.  
De zwakke samenhang tussen het aanbod van trainingen en de gepercipieerde aanwezigheid van 
stereotypen is negatief. Dit betekent dat hoe meer gepercipieerde stereotypen er in de organisatie 
aanwezig zijn over oudere medewerkers, hoe lager het aanbod van trainingen aan de groep 
vijftigplussers is. Stereotypen is daarmee een factor die samenhangt met het kunnen leren van 
vijftigplussers. 
 
Een ander factor die met het kunnen leren samenhangt is de betrokkenheid van de leidinggevende. 
In dit onderzoek geven de vijftigplussers gemiddeld een 3,00 voor de betrokkenheid van de 
leidinggevende bij de ontwikkeling van vijftigplussers. De leidinggevenden zijn wel betrokken maar 
niet in grote mate. De resultaten geven geen duidelijk beeld. Wel is er sprake van een vrij grote 
spreiding (0,996). De gemiddelde scores liggen dus uiteen. Er zijn leidinggevenden die niet betrokken 
zijn bij de ontwikkeling van de vijftigplusser, maar er zijn ook leidinggevenden die hier wel erg bij 
betrokken zijn. Als naar de verdeling in lage, gemiddelde en hoge scores wordt gekeken blijken er 
meer betrokken dan niet betrokken leidinggevenden bij de gemeenten te zijn. Het aandeel lage 
scores is het laagst en het aandeel gemiddelde en hoge scores ontloopt elkaar niet veel. 
Lijnmanagers bij gemeenten blijken betrokken bij het leren van oudere medewerkers en laten 
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daarmee eventuele stereotypen in de meeste gevallen niet van invloed zijn op hun houding ten 
opzichte van oudere medewerkers.    
Dit onderzoek laat wel een sterke positieve samenhang zien tussen de betrokkenheid van de 
leidinggevende en het aanbod van trainingen (hypothese elf). Hoe meer betrokken een 
leidinggevende bij de ontwikkeling van een vijftigplusser is, hoe groter het aanbod aan trainingen dat 
door de vijftigplusser wordt ervaren.     
 
Ook een positieve, echter minder sterke, samenhang van het aanbod van trainingen is gemeten met 
het ondernemen van eigen initiatieven tot ontwikkeling door een vijftigplusser (hypothese twaalf). 
De mate waarin de vijftigplussers in dit onderzoek eigen initiatieven tot ontwikkeling ondernemen 
kan worden weergegeven met een gemiddelde score van 3,32. De respondenten scoren dus vrij 
neutraal als wordt gevraagd naar de eigen initiatieven van de afgelopen twee jaar. Gemiddeld gezien 
is er vaker wel initiatief ondernomen dan niet. Uit de standaarddeviatie (0,948) blijkt ook dat hier 
ook een grote spreiding in antwoorden is en dat er dus vijftigplussers zijn die veel eigen initiatieven 
nemen en vijftigplussers die geen eigen initiatief ondernemen. De verdeling in de categorieën laag, 
gemiddeld en hoog laten een meerderheid van hoge scores zien. Meer dan de helft van de 
respondenten scoort een hoge score. Lage en gemiddelde scores hebben een nagenoeg gelijk 
aandeel. Vijftigplussers nemen dus zeker eigen initiatief tot ontwikkeling. Dit spreekt Van der Heijden 
(2006) tegen die in paragraaf 5.3.1 stelt dat oudere medewerkers zelf weinig initiatief tot training 
nemen.  
Er bestaat dus een significante en positieve samenhang tussen de eigen initiatieven van 
vijftigplussers en het aanbod van trainingen dat zij ervaren. Hoe meer eigen initiatief de vijftigplusser 
dus neemt, hoe groter het aanbod van trainingen dat deze vijftigplusser ervaart.  
 
De gepercipieerde aanwezigheid van stereotypen, de betrokkenheid van een leidinggevende en het 
ondernemen van eigen initiatieven tot ontwikkeling hangen volgens dit onderzoek dus samen met 
het aanbod van trainingen aan vijftigplussers. Dit zijn daarmee factoren die samenhangen met het 
kunnen leren van vijftigplussers. Uit dit onderzoek blijkt de leeftijd van de vijftigplusser niet 
significant samen te hangen met het aanbod van trainingen dat deze vijftigplusser ervaart 
(hypothese tien). Wel blijkt de tijd dat een vijftigplusser in zijn huidige functie werkt negatief samen 
te hangen met het aanbod van trainingen dat wordt ervaren. Hoe langer de vijftigplusser in zijn of 
haar huidige functie werkt, hoe minder het aanbod van trainingen dat deze vijftigplusser ervaart.  
Ook komt uit de resultaten naar voren dat er een redelijk sterke negatieve samenhang is tussen 
perspectivische obsoletie en het aanbod van trainingen aan vijftigplussers. Dit betekent dat hoe 
negatiever vijftigplussers kijken naar verandering en ontwikkelingen in het werk, een hogere score op 
perspectivische obsoletie, hoe geringer het aanbod aan trainingen dat ervaren wordt. De 
vijftigplussers in dit onderzoek scoren gemiddeld laag op de drie vormen van obsoletie. Dit betekent 
dat zij hun lichamelijke en geestelijk functioneren, hun manier van werken en kijk op ontwikkeling en 
verandering niet verouderd vinden. Ook de verdeling in lage, gemiddelde en hoge scores laat een 
meerderheid bij alle drie de concepten aan lage scores zien.  
 

Het willen leren van vijftigplussers  

Het willen leren is in dit onderzoek gemeten met een instrument dat de motivatie om een formele 
training te volgen meet. Op de motivatie om een formele training te volgen scoren de vijftigplussers 
in dit onderzoek gemiddeld 3,73. Dit betekent dat vijftigplussers gemiddeld genomen (redelijk) 
gemotiveerd zijn om een formele training te volgen. De score 4,00 als modus bevestigt dit beeld, 
evenals de relatief kleine spreiding van 0,628. Ook het aandeel hoge scores, 70,2 %, laat dit zien. 
Slechts 2,5 % van de respondenten scoort een lage score.  
 
De motivatie om een formele training te volgen hangt volgens de resultaten van dit onderzoek 
samen met verschillende factoren. Zo bestaat er een (zwakke) negatieve samenhang tussen het 
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opleidingsniveau van een vijftigplusser en de motivatie om een formele training te volgen (hypothese 
twee). Dit betekent dat in dit onderzoek een hoger opleidingsniveau samenhangt met een lagere 
motivatie om een formele training te volgen. In dit onderzoek hebben de lageropgeleiden een 
grotere motivatie om een formele training te volgen dan de motivatie van hoger opgeleiden.  Dit in 
tegenstelling tot de hypothese waarmee werd veronderstelt dat een hoger opleidingsniveau ook zou 
samenhangen met een hogere motivatie. Er is dus in dit onderzoek een samenhang tussen beide 
concepten maar dit is niet de samenhang die eerdere onderzoeken, paragraaf 5.2.2.1, hebben 
gevonden. 
 
Een andere samenhang die in dit onderzoek is gevonden is de sterke en positieve samenhang tussen 
de houding van een vijftigplusser om te trainen en de motivatie om een formele training te volgen 
(hypothese 5). In dit onderzoek scoren de vijftigplussers gemiddeld een 3,87 op houding ten opzichte 
van leren. Met een modus van 4,17 en een relatief kleine spreiding van 0,689 zijn de respondenten 
het vaak eens met de (positieve) vragen over hun houding. De houding ten opzichte van leren is 
daarmee niet negatief, maar positief (hypothese vier). Met 75 % hebben de hoge scores ook een 
grote meerderheid en dit bevestigt dus de positieve houding van vijftigplussers. 
Ook hebben vijftigplussers een redelijke motivatie om een formele training te volgen en vandaar dat 
er een sterke positieve samenhang tussen beide bestaat. Hoe positiever de houding van 
vijftigplussers ten opzichte van leren, hoe hoger de motivatie van deze vijftigplussers is om een 
formele training te volgen. De houding van de vijftigplusser is dus een factor die samenhangt met het 
willen leren. 
 
Een andere, significante, factor die volgens dit onderzoek met het willen leren samenhangt is de 
betrokkenheid van de leidinggevende. Net zoals bij de samenhang met het aanbod van trainingen is 
de samenhang met de motivatie om een formele training te volgen positief. Wel is deze samenhang 
zwakker. Zoals gezegd loopt de betrokkenheid van de leidinggevende uiteen. Het gemiddelde van 
3,00 is niet duidelijk te typeren. Er zijn leidinggevenden die niet betrokken zijn maar er zijn ook 
leidinggevenden die erg betrokken zijn. Door de indeling in lage, gemiddelde en hoge scores blijken 
de lijnmanagers vaker wel dan niet betrokken te zijn bij de ontwikkeling van oudere medewerkers. 
De samenhang met de motivatie om een formele training te volgen is positief. Dit betekent voor dit 
onderzoek dat hoe groter de betrokkenheid van de leidinggevende met de ontwikkeling van de 
vijftigplusser is hoe hoger de motivatie van deze vijftigplusser is om een formele training te volgen 
(hypothese elf). De ‘perceived HR practices’ (Boselie, 2010, paragraaf 5.3.2), in dit geval de 
gepercipieerde betrokkenheid van de leidinggevende, blijken daarmee van invloed te zijn op de ‘HR 
outcomes’, in dit geval de motivatie om een formele training te volgen. Als de leidinggevende wil dat 
zijn of haar oudere medewerkers zich ontwikkelen door middel van een training dan is betrokken zijn 
bij de ontwikkeling van de oudere medewerker een instrument om de motivatie om een formele 
training te volgen te vergroten.     
 
Ook intrinsieke en extrinsieke motivatiefactoren hangen beiden positief samen met de motivatie van 
een vijftigplusser om een formele training te volgen (hypothese dertien). De vijftigplussers scoren 
een gemiddelde van 3,95 op de vragen over intrinsieke motivatiefactoren en 2,54 op extrinsieke 
motivatiefactoren. In een training worden vijftigplussers die werkzaam zijn bij een gemeente dus 
meer intrinsiek dan extrinsiek gemotiveerd. Zij vinden nieuwsgierigheid en uitdagende opdrachten 
daarmee belangrijker dan een goede beoordeling in een training. Waar de meerderheid van scores 
bij extrinsieke motivatiefactoren laag is (44,6 %), scoren de vijftigplussers bij de gemeenten op 
intrinsieke motivatiefactoren in grote meerderheid (87,6 %) een hoge score. Resultaten uit eerder 
onderzoek naar motivatiefactoren, paragraaf 5.4.2, worden hiermee dus bevestigd. Vijftigplussers bij 
de gemeente zijn nieuwsgierig en willen graag uitgedaagd worden. 
Intrinsieke motivatiefactoren hangen sterker samen met de motivatie om een formele training te 
volgen dan extrinsieke factoren. Waar de positieve samenhang tussen extrinsieke factoren en 
motivatie zwak is, is de positieve samenhang tussen intrinsieke motivatiefactoren en de motivatie 
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om een formele training te volgen redelijk sterk. Hoe hoger de intrinsieke motivatie voor een 
training, hoe hoger de motivatie om een formele training te volgen is. Dit zelfde geldt ook voor de 
samenhang tussen extrinsieke motivatiefactoren en de motivatie, alleen is de samenhang hier 
kleiner.  
 
Het ondernemen van eigen initiatieven tot ontwikkeling hangt, net zoals met het aanbod van 
trainingen, samen met de motivatie van vijftigplussers om een formele training te volgen (hypothese 
vijftien). De gemiddelde score, 3,00, laat geen duidelijkheid zien met betrekking tot het ondernemen 
van eigen initiatieven maar de spreiding geeft weer dat er vijftigplussers zijn die weinig en 
vijftigplussers die veel eigen initiatief nemen. Uit de indeling in lage, gemiddelde en hoge scores blijkt 
de vijftigplusser in meerderheid een hoge score te geven aan eigen initiatieven dus kan worden 
geconcludeerd dat vijftigplussers vaker wel dan geen eigen initiatieven tot ontwikkeling nemen. 
De samenhang tussen het ondernemen van eigen initiatieven en de motivatie om een formele 
training te volgen is redelijk sterk. Voor dit onderzoek betekent dit dat hoe meer eigen initiatief de 
vijftigplusser neemt tot ontwikkeling, hoe hoger de motivatie van vijftigplussers bij een gemeente is 
om een formele training te volgen.        
 
Het opleidingsniveau, de houding van een vijftigplusser ten opzichte van leren, de betrokkenheid van 
de leidinggevende, intrinsieke en extrinsieke motivatiefactoren en het ondernemen van eigen 
initiatieven blijken in dit onderzoek factoren te zijn die samenhangen met de motivatie van een 
vijftigplusser, die werkzaam is bij een gemeente, om een formele training te volgen. In de theorie 
komen ook andere factoren en samenhangen naar voren die met dit onderzoek niet kunnen worden 
bevestigd. Zo is er geen (significante) samenhang tussen de lengte van het dienstverband van een 
vijftigplusser en de motivatie (hypothese zes) en hangt de motivatie om een formele training te 
volgen ook niet significant (negatief) samen met de leeftijd van de vijftigplusser (hypothese zestien).   
Ook is de vooronderstelde negatieve samenhang tussen obsoletie en het willen leren niet significant 
(hypothese drie).    
 

Leerstijl  

In de literatuur wordt gesteld dat naarmate mensen ouder worden de voorkeur voor één bepaalde 
leerstijl ook minder duidelijk wordt (hypothese zeven). In dit onderzoek verschillen de 
scoregemiddelden, op de hoogste gemiddelde score na, niet veel van elkaar. De ‘bezinner’ leerstijl 
scoort het hoogste gemiddelde. Deze leerstijl is ook het vaakst de meest preferente leerstijl van de 
49 respondenten. Daarbij is deze leerstijl het minst vaak de minst geprefereerde leerstijl. De leerstijl 
‘denker’ scoort gemiddeld de tweede hoogste score maar is wel het minst vaak de meest 
geprefereerde leerstijl. De ‘denker’ is daarbij wel de derde minst geprefereerde leerstijl. Na de 
‘denker’ leerstijl scoort de ‘beslisser’ leerstijl de derde gemiddelde score. Deze leerstijl is de derde 
meest geprefereerde leerstijl maar ook tweede minst geprefereerde leerstijl. Het laagste gemiddelde 
is voor de leerstijl ‘doener’. Deze leerstijl is de derde meest geprefereerde leerstijl en de meest minst 
geprefereerde leerstijl.  
De ‘bezinner’ leerstijl is met het hoogste gemiddelde, als meest geprefereerde leerstijl en ook als 
leerstijl die het minst vaak als minst geprefereerde leerstijl wordt aangemerkt de voorkeurleerstijl 
van vijftigplussers die bij een gemeente werken.   
 
Persoonlijke ontwikkeling 
 
In de literatuur wordt aandacht besteed aan de waarde die oudere medewerkers hechten aan 
persoonlijke ontwikkeling in een training. Oudere medewerkers krijgen weinig trainingen 
aangeboden die persoonlijke ontwikkeling tot gevolg kunnen hebben, maar oudere medewerkers 
vinden dit wel belangrijk (hypothese 14). Dit blijkt ook in dit onderzoek. Persoonlijke ontwikkeling is 
voor vijftigplussers die werkzaam zijn bij een gemeente van redelijk groot belang. Op de enkele vraag 
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wordt een gemiddelde gescoord van  4,05. De modus is 4,00 dus een groot gedeelte van de 
respondenten is het eens met de stelling dat zij persoonlijke ontwikkeling in een training belangrijk 
vinden.   
 
Werk- en trainingsvormen 
 
In dit onderzoek geven de vijftigplussers de voorkeur aan het trainen met de eigen collega’s. Dit uit 
zich in de sterkste voorkeur voor de werkvorm intervisie en de sterkste voorkeur voor de 
trainingsvorm groepstraining. Ook de eendaagse workshop heeft als werkvorm een grote voorkeur 
onder de populatie. De vijftigplussers bij de gemeente hebben een grotere voorkeur voor het leren 
met anderen dan het leren alleen. Zo scoort de trainingsvorm individueel leren in de eigen tijd en op 
eigen tempo het laagste en scoort de werkvorm e-learning met een gemiddelde score van 2,71 ook 
niet hoog bij de werkvormen. 
 

Discussie 

Dit onderzoek laat verrassende resultaten zien. Zo werd een positieve samenhang verwacht tussen 
opleidingsniveau en de motivatie om een formele training te volgen, maar vond dit onderzoek een 
negatieve samenhang tussen beide concepten. Dit leidt tot tegenstrijdige stellingen tussen dit 
onderzoek en eerdere onderzoeken. Verder onderzoek naar deze samenhang kan hier duidelijkheid 
over geven. Dat er een samenhang is, is bekend, maar welke richting deze samenhang heeft of wat 
de oorzaken zijn van dit verschil zal onderzocht moeten worden.  
Een ander verrassend resultaat is de negatieve samenhang tussen perspectivische obsoletie en het 
aanbod van trainingen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt een samenhang tussen enkel deze 
vorm van obsoletie en het aanbod van trainingen. Technische en economische obsoletie blijken niet 
samen te hangen met het aanbod van trainingen. Enkel de manier waarop een vijftigplusser naar 
ontwikkelingen en veranderingen kijkt hangt, redelijk sterk, negatief samen met het aanbod. De 
feitelijke obsoletie in vaardigheden en werkwijze hangen hier, volgens dit onderzoek, niet mee 
samen. Dit is de perceptie van de vijftigplusser. Verder onderzoek naar deze samenhang is 
interessant. Belangrijk daarbij is ook de lijnmanager of organisatie. Deze verstrekt immers dit 
aanbod.  
Over dit aanbod is in het theoretisch kader gesteld dat vijftigplussers weinig trainingen aangeboden 
kregen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dit bij gemeenten vaak niet zo te zijn. Vijftigplussers 
ervaren hier zeker een aanbod van trainingen. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 
ontgroening en vergrijzing veelal terug te zien is in gemeenten. Er werken weinig jongeren en door 
bezuinigingen zijn er weinig mogelijkheden om jongeren aan te nemen. Er werken voornamelijk 
oudere medewerkers bij de gemeente en hun kennis wordt bijgehouden omdat gemeenten dit 
noodzakelijk achten om de burger optimaal te woord te kunnen staan. Een onderzoek in gemeenten 
onder ambtenaren, maar ook leidinggevenden, naar aanbod van training zou dit kunnen verklaren of 
weerleggen.  
Na de analyse van de concepten blijkt er over de aanwezigheid van stereotypen geen duidelijk beeld 
te kunnen worden gegeven. Het kan zijn dat dit te maken heeft met de mate waarin medewerkers 
hier zicht op hebben of de mate waarin vijftigplussers deze uitspraken over de eigen doelgroep als 
onjuist beschouwen. Met beide redenaties is de middelste antwoordmogelijkheid misschien de 
meest veilige optie om te kiezen. Dit zou de uiteindelijke resultaten kunnen verklaren. Of dit zo is, is 
met dit onderzoek niet duidelijk geworden.  
 
De wetenschappelijke relevantie voor dit onderzoek was onder andere gelegen in het gegeven dat er 
in verschillende onderzoeken verschillende uitkomsten betreffende de houding van vijftigplussers 
ten opzichte van leren bestonden. Zo zijn er auteurs die stellen dat vijftigplussers een zogenaamde 
‘fear of failure’ bezitten, maar zeggen andere auteurs dat oudere medewerkers een proactieve 
houding ten opzichte van training hebben. In de resultaten van dit onderzoek is vooral de proactieve 
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houding terug te zien. De vijftigplussers bij de gemeente in dit onderzoek hebben een positieve 
houding ten opzichte van training en ondernemen eigen initiatieven tot ontwikkeling. Daarmee laten 
ze zien niet bang te zijn om te falen. Ze zoeken ontwikkeling en leren op. Daarbij versterkt de hogere 
score op intrinsieke motivatiefactoren dit beeld. Vijftigplussers gaan niet voor de goede beoordeling 
maar vinden uitdaging en interessante stof belangrijker. Ook als dit niet per definitie leidt tot een 
goede beoordeling.  
Een andere uitleg voor deze positieve houding zou de lage score op obsoletie kunnen zijn. 
Vijftigplussers die werkzaam zijn bij een gemeente vinden zichzelf niet obsoleet. Zij geloven in de 
eigen vaardigheden en de eigen zienswijze op bijvoorbeeld veranderingen of ontwikkelingen. Zij 
achten zichzelf in staat om te veranderen en ontwikkelen en hebben daarmee geen ‘fear of failure’. 
Ze zijn bereid om te leren en dit is terug te zien in de houding van deze vijftigplussers ten opzichte 
van leren.  
De meerderheid aan hoge scores op het nemen van eigen initiatieven zou ook door obsoletie en de 
positieve houding verklaard kunnen worden. Van der Heijden (2006) stelt dat vijftigplussers weinig 
eigen initiatief nemen, maar in dit onderzoek blijkt het tegendeel. Vijftigplussers vinden zichzelf niet 
obsoleet en staan positief tegenover training. Vijftigplussers willen zich graag ontwikkelen en zoeken 
daarom mogelijkheden tot ontwikkeling op. Dit doen zij door eigen initiatief tot ontwikkeling te 
nemen. Of deze samenhangen en relaties bestaan is in dit onderzoek niet onderzocht. Daar zou 
verder onderzoek van toepassing kunnen zijn.  
 
Deze conclusies zijn gebaseerd op dit onderzoek naar het kunnen en willen leren van vijftigplussers, 
werkzaam bij de gemeente. De keuzes die in het onderzoeksproces gemaakt zijn, zijn van invloed 
geweest op deze resultaten. Ook zijn bepaalde uitkomsten, zoals de gemiddelde scores op 
stereotypen en betrokkenheid van de leidinggevende, moeilijk te verklaren. Dit kan komen doordat 
de context van waaruit de respondenten antwoorden bij de onderzoeker onbekend zijn. De 
respondenten, werkzaam bij een groot aantal verschillende gemeenten, werken niet bij de 
opdrachtgever van dit onderzoek. Deze verschillende gemeenten hebben bijvoorbeeld verschillende 
culturen, een verschillend HR beleid en een verschillende leeftijdsopbouw. Deze factoren, en wellicht 
nog vele andere factoren, zijn van invloed op hoe de respondent oordeelt over de vragen in de 
vragenlijst. Deze verschillende contexten worden bij de resultaten van dit onderzoek niet 
onderscheiden waardoor het zo zou kunnen zijn dat de onderzoeker niet in staat is de resultaten op 
een goede manier uit te kunnen leggen. Eén van de gemeenten heeft met 29 respondenten een 
groot aandeel in de totale onderzoekspopulatie. Het kan zijn dat de vijftigplussers in deze gemeente 
op een bepaalde manier worden benaderd waardoor ze erg tevreden of ontevreden zijn. Door een 
dergelijk aandeel in de onderzoekspopulatie kunnen de uiteindelijke resultaten anders zijn dan als 
deze gemeente een kleiner aandeel in het onderzoek had gehad of alle gemeenten die aan dit 
onderzoek hebben meegewerkt een gelijk aandeel zouden hebben. 
 
Achteraf gezien hebben sommige keuzes goed uitgepakt, maar zouden andere keuzes bij het 
herhalen van dit onderzoek anders gemaakt moeten worden. Zo was de wijze en het tijdstip van 
benadering van de contactpersonen niet optimaal. De eerste aankondiging, met de link naar de 
vragenlijst, is door een contactpersoon van de opdrachtgever in de week voor hemelvaart verstuurd 
naar de contactpersonen van de gemeenten. Deze contactpersonen werd gevraagd een bijgevoegd 
verhaaltje met de link door te sturen naar de mogelijke respondenten. De herinnering is anderhalve 
week later, vlak voor het pinksterweekend, door de onderzoeker zelf naar de zelfde contactpersonen 
bij de gemeenten verstuurd. Op deze herinnering kreeg de onderzoeker meer reacties van 
contactpersonen, ook als de gemeenten niet mee wilden of konden werken. Dit maakte het voor de 
onderzoeker ook duidelijker.  
Een persoonlijke aanpak, in dit geval door de onderzoeker zelf, werkt beter. Vooral voor de 
duidelijkheid van de onderzoeker. Door vlak voor hemelvaart de eerste aankondiging te doen kan het 
zijn dat gemeenten in de drukte en door de vrije dagen geen tijd hebben gehad om de vragenlijst 
door te sturen. Na de tweede herinnering was er ook een langer (pinkster)weekend waardoor de tijd 
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na dit weekend om de vragenlijst door te sturen en in te vullen ook kort werd. Enkele gemeenten 
hebben de link naar de vragenlijst niet doorgestuurd omdat de deadline te kort dag was. De deadline 
is in de eerste aankondiging ook niet bekend gemaakt.  
Een persoonlijke aanpak blijkt beter te zijn. Ook het eerder aankondigen of vragen voor 
medewerking aan een vragenlijst, zonder daarbij een link mee te sturen, en het persoonlijk 
aanspreken of contact leggen met de contactpersonen zou kunnen helpen meer medewerking van 
gemeenten te kunnen krijgen. Bij de eerste aankondiging was gelijk de link bijgevoegd en deze 
aankondiging was onpersoonlijk omdat deze naar alle 78 gemeenten tegelijk verstuurd werd. In de 
herinnering heeft de onderzoeker de contactpersonen persoonlijk aangeschreven. 
 
In de vragenlijst is ook een leerstijlentest verwerkt. Na bestudering van de data is gebleken dat meer 
dan de helft, 72, van het uiteindelijke aantal respondenten, 121, de vragen hierover niet goed 
begrepen hebben waardoor bij het analyseren een groot deel van de data niet gebruikt kon worden. 
Uiteindelijk is de analyse gedaan met de data van 49 respondenten. Voor een volgende keer zal er 
beter op duidelijkheid en begrijpelijkheid getest moeten worden. Bij de open vraag aan het einde van 
de vragenlijst kwam deze opmerking ook een aantal keer terug. Om de duidelijkheid te vergroten zal 
een test van de vragenlijst onder de mensen die onderdeel uitmaken van de eigenlijke populatie 
kunnen helpen.  
Ook de uitkomsten van deze leerstijlentest zijn moeilijk in perspectief te plaatsen omdat er geen 
onderzoek is gedaan naar de voorkeuren voor bepaalde leerstijlen van jongere ambtenaren. Er is 
geen vergelijkingsmateriaal en dus is er geen uitspraak te doen over of de voorkeur voor een 
bepaalde leerstijl in de loop der jaren minder sterk wordt. Dit kan het beste worden gemeten met 
onderzoek naar leerstijlen waarin ambtenaren op verschillende momenten in hun leven een 
leerstijlentest doen. Dat is in dit geval niet mogelijk geweest. Een onderzoek onder jongere 
ambtenaren was wel mogelijk geweest maar dan kan de aanwezigheid van generatiekenmerken van 
invloed zijn op de uiteindelijke resultaten. 
 
Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van verschillende meetinstrumenten. Het was lastig om 
geschikte en volledige instrumenten te vinden. Zo is er voor de concepten ‘houding ten opzichte van 
training’ en ‘motivatie om een formele training te volgen’ gebruik gemaakt van respectievelijk de 
‘attitude-scale’ en ‘motivation-scale’ van de START van Weinstein & Palmer (1994). Hier zijn 
uiteindelijk respectievelijk zes en vijf items van gebruikt terwijl de schalen uit zeven items bestaan. 
Dit kan van invloed zijn geweest op de uiteindelijke resultaten omdat er één en twee items missen. 
De betrouwbaarheid van de instrumenten is uiteindelijk hoog genoeg gebleken in dit onderzoek. 
Daarnaast is het onmogelijk gebleken om een instrument te vinden die de overeenkomsten van het 
leren van vijftigplussers met het andragogische model meet. Volgens Holton III, Wilson & Bates 
(2009) bestaat er ook geen instrument om dit te goed te kunnen meten. Het gebruik van het 
andragogische model  is daarmee slechts theoretisch gebleven op het meten van intrinsieke en 
extrinsieke motivatiefactoren na. Het uitgangspunt over motivatiefactoren in het andragogische 
model komt overeen met de resultaten uit dit onderzoek. Het zou daarom interessant zijn ook de 
overige uitgangspunten te testen en daarmee te onderzoeken in welke mate de groep vijftigplussers 
anders ten opzichte van leren staat dan jongere volwassenen. In dit onderzoek is slechts de groep 
vijftigplussers betrokken. Er is geen vergelijking gemaakt met jongere medewerkers waardoor ook 
niet inzichtelijk is gemaakt waarin de groep vijftigplussers verschilt van andere groepen 
medewerkers.  De onderzoeker heeft daardoor ook niet kunnen afgeleiden of deze groep 
medewerkers op een andere manier benaderd dient te worden.    
 
De factoren die in dit onderzoek genoemd worden zijn óf persoonlijk van aard, bijvoorbeeld de 
houding van de vijftigplusser, óf organisatiespecifiek, bijvoorbeeld de betrokkenheid van een 
leidinggevende. Voor de opdrachtgever van dit onderzoek is het lastig, dan wel niet onmogelijk, om 
hier als buitenstaander goed op in te kunnen spelen met betrekking tot hun aanbod van trainingen. 
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Persoonlijke factoren worden ook vaak gevormd in een organisatie. Het is hierdoor lastig voor de 
opdrachtgever om iets met deze resultaten te kunnen.  
Dit wordt ook veroorzaakt door het gegeven dat de resultaten van dit onderzoek geen duidelijk beeld 
laten zien met betrekking tot bijvoorbeeld de aanwezigheid van stereotypen en de betrokkenheid 
van leidinggevenden. De gemiddelde scores liggen in het midden en de spreiding is groot. Er zijn 
vijftigplussers die laag en hoog scoren op deze concepten maar waar dit door wordt veroorzaakt is 
met dit onderzoek niet te verklaren. Met daarbij het gegeven dat vijftigplussers geen negatieve 
houding ten opzichte van training hebben, redelijk gemotiveerd zijn om trainingen te volgen en 
zichzelf niet obsoleet vinden is het lastig om uitspraken te doen waar de opdrachtgever mee verder 
kan. Voor de opdrachtgever zou een marktonderzoek over de eigen bekendheid een uitkomst 
kunnen zijn want het lijkt met deze resultaten niet aan de ambtenaren zelf te liggen.    
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Logboek  

Datum/Periode Taak  Waar/Wie 

7 februari Start leerkring USBO 

7 februari tot 7 
maart 

Onderzoeksopzet schrijven 
+ colleges + literatuur onderzoek  

USBO 

28 februari Onderzoeksopzet inleveren Elyse/Eva/medestudenten 

2 maart Bespreken voorlopige opzet Bestuursacademie/Maarten 

7 maart Presentatie onderzoeksopzet USBO 

14 maart Bijeenkomst leerkringgroep Elyse USBO 

21 maart Definitieve onderzoeksopzet inleveren USBO 

Half maart –
tweede week 
mei 

Literatuuronderzoek Thuis 

31 maart Workshop kwantitatieve methoden I  USBO/Eva Knies 

6 april Eerste deel theoretisch kader inleveren Elyse 

11 april Bespreken eerste theoretisch kader USBO/Elyse 

13 april Bijeenkomst leerkringgroep Elyse USBO 

11 mei Theoretisch kader bespreken USBO/Elyse 

Tweede week 
mei - eind mei 

Meetinstrumenten zoeken en vragenlijst maken -
Onderzoeksmethoden (her)schrijven 

Thuis 

16 mei Bijeenkomst leerkringgroep Elyse USBO 

19 mei Workshop kwantitatieve methoden II (data-
analyse) 

UBSO/Eva Knies 

26 mei Workshop kwantitatieve methoden III USBO/Eva Knies 

30 mei Vragenlijst uitgezet contactpersonen gemeenten Internet (NetQ) 

 Rondsturen eerste versie rapportage Elyse/Eva/medestudenten 

6 juni Presentatie voorlopige eindrapportage USBO 

8 juni Herinnering vragenlijst uitgestuurd Internet/Thuis 

17 juni Offline zetten vragenlijst Internet/Thuis 

6 juni – 17 juni SPSS voorwerk (analyseschema, welke 
bewerkingen ga ik maken?, enz.) 

Thuis 

17 juni -29 juni Analyse data en schrijven voorlopige 
eindrapportage 

Thuis 

29 juni Inleveren eerste concept eindrapportage USBO 

4 juli Bespreken eerste concept eindrapportage USBO/Elyse  

4 juli – 8 juli Aanpassen eindrapportage Thuis 

8 juli Inleveren definitieve eindrapportage Elyse/Eva 
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 Bijlage A - Vragenlijst 

Onderzoek naar het leren van oudere medewerkers bij de gemeente 
 
Algemene gegevens 
1. Wat is uw geslacht?    ◊ Man ◊Vrouw 

2. Wat is uw geboortejaar?   19….. 
3. Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

◊ lagere school / basisonderwijs 
 ◊ LBO, lager beroepsonderwijs 
 ◊ mulo / ulo / mavo 
 ◊ havo / vwo / hbs 
 ◊ MBO 
 ◊ HBO 
 ◊ Universiteit 
 ◊ anders, namelijk ………………… 
4. Bij welke gemeente werkt u?    ………………….. 
5. Vanaf welk jaar werkt u bij deze gemeente? Vanaf ……  
6. Hoe lang werkt u in uw huidige functie? …… jaar 
7. Op welke afdeling werkt u?   …………………... 

 
De volgende vragen gaan over trainingen. 
In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken?  

[1] helemaal niet mee eens [2] niet mee eens [3] niet mee oneens, niet mee eens [4] mee eens [5] helemaal mee eens 

8. Ik vind dat leren belangrijk is voor professionele ontwikkeling.   ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

9. Ik vind dat trainingsprogramma’s belangrijk zijn voor professionele ontwikkeling. ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

10. Ik bied mij vrijwillig aan om deel te nemen aan trainingsprogramma’s.  ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

11. Ik vind trainingsprogramma’s die mij helpen kennis en bekwaamheden te  

ontwikkelen voor mijn werk plezierig.      ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5  

12. Ik neem liever niet deel aan een training.     ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

13. Naar mijn mening is wat je leert in de meeste trainingsprogramma’s niet de  

moeite waard.         ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 
14. Ik vind trainingsprogramma’s die mij helpen mijn persoonlijke kennis en  

Bekwaamheden te ontwikkelen belangrijk.     ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

 
De volgende vragen gaan over uw  werk. 
In welke mate bent u het eens met onderstaande uitspraken?  

[1] helemaal niet mee eens [2] niet mee eens [3] niet mee oneens, niet mee eens [4] mee eens [5] helemaal mee eens 

15. Op belangrijke punten kan ik lichamelijk gezien in mijn werk minder aan dan ik  

vijf jaar geleden nog aankon.        ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

16. Op belangrijke punten kan ik geestelijk gezien in mijn werk minder aan dan ik  

vijf jaar geleden nog aankon.       ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

17. De mogelijkheid om bepaalde fysiek belastende taken in mijn werk te verrichten  

is behoorlijk achteruit gegaan.       ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

18. Veel vaardigheden die ik bezit worden niet meer op prijs gesteld.   ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

19. Mijn manier van werken wordt door collega’s als up-to-date beschouwd.  ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

20. Ik ben goed thuis in moderne werkwijzen die in mijn beroep gangbaar zijn. ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 
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21. De nieuwe ontwikkelingen die zich in mijn beroep voordoen, zie ik echt als een  

vooruitgang.         ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5  

22. Ik vind het verfrissend van gedachten te wisselen met collega’s die veranderingen  

anders beoordelen dan ik.       ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

23. Mijn kijk op veranderingen in het werk geniet bij mijn leidinggevenden veel  

waardering.         ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

De volgende vragen gaan over het aanbod van trainingen. 
In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken?  
 
[1] helemaal niet mee eens [2] niet mee eens [3] niet mee oneens, niet mee eens [4] mee eens [5] helemaal mee eens 
 
24. De gemeente waar ik werk, biedt mij trainingsmogelijkheden die zijn aangepast  

aan mijn behoeften.        ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

25. De gemeente waar ik werk, biedt mij trainingsmogelijkheden die mij voortdurend  

in staat stellen mijn bekwaamheden up-to-date te houden.   ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

26. In de functies die ik heb vervuld bij mijn gemeente werden mij vaak projecten  

toegewezen die mij in staat stelden nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en te  

versterken.         ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

27. In de functies die ik heb vervuld bij mijn gemeente werden mij vaak extra  

uitdagende opdrachten gegeven.      ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

[1]helemaal niet [2] bijna niet [3] min of meer [4] veel [5] heel veel  
 
28. In hoeverre hebben uw managers in u geïnvesteerd door formele trainings- en 

ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden, afgezien van het beleid van uw  

gemeente met betrekking tot training en ontwikkeling?    ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

29. In hoeverre hebben uw managers u geholpen bij het ontwikkelen van uw  

vaardigheden door u uitdagende werkopdrachten te geven, naast formele 

 trainings- en ontwikkelingskansen die u zijn geboden?    ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

De volgende uitspraken gaan over uw gemeente. 
In welke mate zijn onderstaande denkbeelden volgens u aanwezig in uw gemeente? 
 
[1] helemaal niet aanwezig [2] niet aanwezig *3+ …… *4+ aanwezig [5] erg aanwezig 
 

30. Oudere werknemers werken langzamer dan jongeren.    ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

31. Jongere werknemers kunnen een hogere werkdruk aan dan oudere werknemers.  ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

32. De kwaliteit van de arbeidsprestaties verbetert met de leeftijd.   ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

33. Oudere medewerkers kunnen zich moeilijker aanpassen aan nieuwe technologie  

dan jongeren.         ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 
34. Jongere werknemers passen zich makkelijker aan nieuwe manieren van werken  

aan dan ouderen.         ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 
35. Het leervermogen van jongeren is beter dan van ouderen.   ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

36. Oudere werknemers hebben meer weerstand tegen veranderingen in het werk  

dan jongeren.        ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 
37. Oudere werknemers hebben weinig behoefte om training en opleiding te volgen. ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

38. Oudere werknemers hebben een hekel aan het leren van nieuwe werkwijzen. ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

39. Flexibiliteit is een zwak punt van oudere werknemers.    ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

40. Oudere medewerkers zijn minder productief dan jongere medewerkers.  ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

41. Jongere medewerkers behalen hogere arbeidsprestaties dan oudere  

medewerkers.        ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 
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De volgende vragen gaan over uw leidinggevende. 
In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? 

[1] helemaal niet mee eens [2] niet mee eens [3] niet mee oneens, niet mee eens [4] mee eens [5] helemaal mee eens 

42. Mijn leidinggevende maakt me geregeld attent op mogelijkheden voor opleiding  

en scholing.                                                                                                                    ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

43. Mijn leidinggevende helpt mij doorgroeimogelijkheden binnen mijn organisatie te  

benutten.                                                                                                                                   ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

44. Mijn leidinggevende  wijst mij er geregeld op dat ik zelf verantwoordelijk ben voor  

mijn loopbaankeuzes.                                                                                                              ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

45. Mijn leidinggevende biedt mij steun en aanmoediging als ik met goede plannen  

voor mijn loopbaan kom.                                                                                                        ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

De volgende vragen gaan over uw eigen initiatieven tot professionele ontwikkeling. 
In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? 

[1] helemaal niet mee eens [2] niet mee eens [3] niet mee oneens, niet mee eens [4] mee eens [5] helemaal mee eens 

De afgelopen twee jaar: 

46. Heb ik zelf initiatief genomen om te praten over mijn loopbaantoekomst.                  ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

47. Ben ik nagegaan welke loopbaankeuzes voor mij haalbaar zijn.                                     ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

48. Ben ik nagegaan welke opleidingen ik zou kunnen volgen.                                              ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

49. Heb ik overwogen wat de voordelen of nadelen zijn om nog een paar jaar mijn  

functie uit te oefenen.                                                                                                             ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

 
De volgende vragen gaan over uw motivatie voor een training. 
In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken?  

[1] helemaal niet mee eens [2] niet mee eens [3] niet mee oneens, niet mee eens [4] mee eens [5] helemaal mee eens 
 
50. Ik ga onvoorbereid naar trainingsbijeenkomsten.    ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

51. Ik kan gemakkelijk een excuus vinden om een trainingsopdracht niet af te  

maken.         ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

52. Ik werk hard om goed te presteren tijdens trainingsprogramma’s, ook als ik ze  

niet leuk vind.        ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

53. Zelfs als trainingsmateriaal saai en oninteressant is, slaag ik er in te blijven  

werken totdat ik training voltooid heb.      ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

54. Ik doe erg mijn best om tijdens een trainingsprogramma geen bijeenkomst te  

missen.         ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

 
De volgende vragen gaan over de factoren die voor u van belang zijn in een training.  
In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken?   

 
[1] helemaal niet mee eens [2] niet mee eens [3] niet mee oneens, niet mee eens [4] mee eens [5] helemaal mee eens  

55. In een training geef ik de voorkeur aan trainingsmateriaal dat mij echt uitdaagt  

zodat ik nieuwe dingen kan leren.      ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

56. Een goede beoordeling krijgen voor een training stelt mij het meest tevreden. ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

57. Het grootste belang van een training voor mij is het behalen van een goede  

beoordeling.         ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

58. Als het mogelijk is wil ik graag betere beoordelingen halen dan andere  

deelnemers in een training.       ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 
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59. In een training geef ik de voorkeur aan trainingsmateriaal dat mijn  

nieuwsgierigheid prikkelt, ook al is het moeilijk om te leren.   ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

60. Wat mij het meest tevreden stelt in een training is het zo goed mogelijk  

doorgronden van de inhoud.       ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

61. Als ik de mogelijkheid heb dan kies ik een trainingsopdracht waar ik van kan  

leren, ook al garandeert het me niet een goede beoordeling.   ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

62. Ik wil goed presteren in een training omdat ik het belangrijk vind is om mijn  

bekwaamheden te laten zien aan mijn familie, vrienden, werkgever of anderen. ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

 

De volgende vragen gaan over manieren van leren.  
Nummer van 1, is op mij het minst van toepassing, tot 4, is op mij het meest van toepassing. 

 
63. Als ik leer…    

(    ) wil ik op mijn gevoel afgaan  (    ) wil ik kijken en luisteren 
(    ) wil ik nadenken over ideeën  (    ) wil ik dingen doen 

64. Ik leer het beste wanneer ik …  
(    ) op mijn intuïtie afga   (    ) luister en oplet 
(    ) vertrouw op logisch nadenken  (    ) iets gedaan moet krijgen 

65. Wanneer ik bezig ben met leren …  
(    ) heb ik sterke emoties en reacties  (    ) ben ik rustig en gereserveerd 
(    ) wil ik dingen beredeneren  (    ) ben ik verantwoordelijk  

66. Ik leer door …     
(    ) te voelen    (    ) te kijken 
(    ) te denken    (    ) te doen 

67. Als ik leer …     
(    ) sta ik open voor nieuwe ervaringen (    ) bekijk ik alle kanten van de zaak 
(    ) wil ik dingen dieper analyseren  (    ) probeer ik dingen uit 

68. Wanneer ik leer …    
(    ) ben ik gevoelig    (    ) ben ik beschouwend 
(    ) denk ik logisch na   (    ) ben ik actief 

69. Ik leer het best van …    
(    ) persoonlijke relaties   (    ) observeren 
(    ) rationele theorieën   (    ) uitproberen en oefenen 

70. Als ik leer…     
(    ) voel ik me persoonlijk betrokken  (    ) denk ik goed na voor iets te doen 
(    ) houd ik van theoretiseren  (    ) wil ik resultaten zien 

71. Ik leer het beste wanneer ik …   
(    ) vertrouw op wat ik voel   (    ) vertrouw op wat ik zie en hoor 
(    ) vertrouw op mijn ideeën  (    ) ideeën zelf kan uitproberen 

72. Wanneer ik leer …    
(    ) gedraag ik mij zeer open  (    ) gedraag ik mij gereserveerd 
(    ) gedraag ik mij rationeel   (    ) voel ik me verantwoordelijk 

73. Als ik leer …     
(    ) ben ik zeer betrokken   (    ) houd ik ervan om te observeren 
(    ) houd ik ervan om te evalueren  (    ) wil ik actief bezig zijn 

74. Ik leer het beste wanneer ik …   
(    ) open sta voor nieuwe inzichten  (    ) voorzichtig ben 
(    ) ideeën kan analyseren   (    ) praktisch te werk ga 
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Tot slot  
75. In welke mate hebben de volgende trainingsvormen uw voorkeur ?  
 
[1] sterke afkeer [2] afkeur [3] geen mening [4] voorkeur [5] sterke voorkeur 
 

Klassikale training - trainer vertelt, student luistert     ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

Klassikale training - ervaringen student zijn de basis van training   ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

Individuele training - leren op eigen tempo en in eigen tijd   ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

Individuele training - leren op de werkplek      ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 
Groepstraining (training met het eigen team/collega’s)    ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

 
76. In welke mate hebben de volgende werkvormen uw voorkeur? 

E-learning         ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

Rolspelen         ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

Case studies         ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

Hoorcollege/Presentatie       ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 
Eendaagse workshop        ◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 
Intervisie (gesprek met mensen in hetzelfde vakgebied zonder hiërarchische leider)◊1    ◊2    ◊3    ◊4    ◊5 

 
77. Bent u bekend met het opleidingsaanbod van de Bestuursacademie Nederland (BAN)?  

◊ Ja (ga naar vraag 82) ◊ Nee (ga naar vraag 83) 

78. Heeft u ooit een training, cursus of opleiding bij de BAN gevolgd?  

◊ Ja (einde vragenlijst)  ◊ Nee (ga naar vraag 83) 

79. Waarom heeft u geen training, cursus of opleiding bij de BAN gevolgd?  
 

 
 
 
 
 
Wilt u nog iets kwijt dan kan dat hieronder! 
 

 

 

 

 

Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gesprek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vakgebied
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Bijlage B – Analyseschema hypothesen 

Hypothese één: Vijftigplussers hebben een voorkeur voor hands-on trainings- en werkvormen. 
 
Frequentievraag: welk aantal of percentage vijftigplussers kiest voor klassieke trainings(werk)vormen 
en welk aantal of percentage voor hands-on trainings(werk)vormen? 
 
Klassieke trainingsvorm: vraag 75, nummer 1 – Klassieke werkvorm: vraag 76, nummer 4 
Hands-on trainingsvormen: vraag 75, nummer 2/3/4 – Hands-on werkvormen: vraag 76, nummer 
1/2/3/5/6 
 
Analyse:  Per trainings- en werkvorm - gemiddelde, modus, normaalverdeling 
  Totaal (hands-on en traditioneel)- gemiddelden, normaalverdeling  
 
Hypothese twee: Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe hoger de motivatie van een vijftigplusser om 
een formele training te volgen. 
 
Samenhangvraag: de mate waarin een hoger opleidingsniveau samenhangt met een hogere 
gemiddelde score op motivatie om een training te volgen. 
 
Opleidingsniveau is een gegeven van ordinaal meetniveau. 
Motivatie om een training te volgen wordt gemeten met een gemiddelde score op de vragen 50 tot 
en met 54. Dit is een interval meetniveau. Vraag 50 en 51 zullen hergecodeerd worden. Hoe hoger de 
gemiddelde score hoe gemotiveerder de vijftigplusser is. 
 
Test:  Spearman’s rangcorrelatie 
 
Hypothese drie: Hoe hoger de vijftigplusser scoort op obsoletie, hoe geringer de motivatie om een 
formele training te volgen. 
 
Samenhangvraag: de mate waarin een hogere score op obsoletie samenhangt met een lagere score 
op motivatie om een training te volgen. 
 
Obsoletie wordt gemeten met een gemiddelde score op de vragen 15 tot en met 23. Dit is een 
interval meetniveau. Vraag 19 tot en met 23 moeten hergecodeerd worden. 
Motivatie om een training te volgen wordt gemeten met een gemiddelde score op de vragen 50 tot 
en met 54. Dit is een interval meetniveau. Vraag 50 en 51 zullen hergecodeerd worden. Hoe hoger de 
gemiddelde score hoe gemotiveerder de vijftigplusser is. 
 
Test:  Pearson’s productmoment-correlatie 
 
Hypothese vier: Hoe negatiever de houding ten opzichte van training, hoe geringer de motivatie 
om te trainen. 
 
Samenhangvraag: de mate waarin een lagere score op houding ten opzichte van trainingen 
samenhangt met een lagere score op motivatie om een training te volgen. 
 
De houding ten opzichte van training wordt gemeten met een gemiddelde score op de vragen 8 tot 
en met 13. Dit is een interval meetniveau. Vraag 12 en 13 moeten hergecodeerd worden. Hoe hoger 
de gemiddelde score hoe positiever de houding ten opzichte van training. 
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Motivatie om een training te volgen wordt gemeten met een gemiddelde score op de vragen 50 tot 
en met 54. Dit is een interval meetniveau. Vraag 50 en 51 zullen hergecodeerd worden. Hoe hoger de 
gemiddelde score hoe gemotiveerder de vijftigplusser is. 
 
Test:  Pearson’s productmoment-correlatie  
 
Hypothese vijf: Vijftigplussers hebben een negatieve houding ten opzichte van training. 
 
Frequentievraag: de gemiddelde score van vijftigplussers op de vragen over houding ten opzichte 
van training. 
 
De houding ten opzichte van training wordt gemeten met een gemiddelde score op de vragen 8 tot 
en met 13. Dit is een interval meetniveau. Vraag 12 en 13 moeten hergecodeerd worden. Hoe hoger 
de gemiddelde score hoe positiever de houding ten opzichte van training. 
 
Analyse:  gemiddelde, normaalverdeling 
 
Hypothese zes: Hoe langer het dienstverband, hoe geringer de motivatie om een formele training 
te volgen. 
 
Samenhangvraag: de mate waarin een langer dienstverband samenhangt met een lagere score op de 
motivatie om een training te volgen. 
 
Dienstverband is een gegeven van ratio meetniveau. Er is sprake van een natuurlijk nulpunt. 
Motivatie om een training te volgen wordt gemeten met een gemiddelde score op de vragen 50 tot 
en met 54. Dit is een interval meetniveau. Vraag 50 en 51 zullen hergecodeerd worden. Hoe hoger de 
gemiddelde score hoe gemotiveerder de vijftigplusser is. 
 
Test:  Pearson’s productmoment-correlatie 
 
Hypothese zeven: Vijftigplussers hebben geen uitgesproken voorkeur voor een leerstijl. 
 
Frequentievraag: de totaalscores op leerstijl worden met elkaar vergeleken. 
 
Analyse: totaalscores, gemiddelde totaalscores, normaalverdeling 
 
Hypothese acht: Vijftigplussers ervaren een gering aanbod van trainingsmogelijkheden. 
 
Frequentievraag: de mate waarin de gemiddelde score van vijftigplussers op de vragen naar aanbod 
van trainingen laag is. 
 
Aanbod van trainingen is een gemiddelde score van de vragen 24 tot en met 29. Dit is van interval 
meetniveau.  Hoe hoger de score hoe groter het aanbod aan trainingen die de vijftigplusser krijgt 
aangeboden. 
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Hypothese negen: Hoe meer stereotypen er in de gemeente aanwezig zijn, hoe lager het aanbod 
van trainingen aan vijftigplussers. 
 
Samenhangvraag: de mate waarin in een hogere gemiddelde score op stereotypen samenhangt met 
een lagere score op het aanbod van trainingen. 
 
De score op stereotypen is een gemiddelde score van de vragen 30 tot en met 41. Dit is van interval 
meetniveau. Hoe hoger de score hoe meer deze stereotypen volgens de vijftigplussers in de 
organisatie aanwezig zijn. Vraag 32 moet hergecodeerd worden. 
Aanbod van trainingen is een gemiddelde score van de vragen 24 tot en met 29. Dit is van interval 
meetniveau.  Hoe hoger de score hoe groter het aanbod aan trainingen die de vijftigplusser krijgt 
aangeboden. 
 
Test:  Pearson’s productmoment-correlatie 
 
Hypothese tien: Leeftijd heeft volgens vijftigplussers een negatieve invloed op het aanbod van 
trainingen. 
 
Samenhangvraag: de mate waarin een hogere leeftijd van een vijftigplusser samenhangt met een 
lagere score op aanbod van trainingen. 
 
Leeftijd is van ratio meetniveau. Er is sprake van een natuurlijk nulpunt. 
Aanbod van trainingen is een gemiddelde score van de vragen 24 tot en met 29. Dit is van interval 
meetniveau. Hoe hoger de score hoe groter het aanbod aan trainingen die de vijftigplusser krijgt 
aangeboden. 
 
Test:  Pearson’s productmoment-correlatie 
 
Hypothese elf: Hoe groter de betrokkenheid van lijnmanagers, hoe groter het aanbod van 
trainingen aan vijftigplussers. 
 
Samenhangvraag: de mate waarin een hogere score op de betrokkenheid van lijnmanagers 
samenhangt met een hogere score op aanbod van trainingen. 
 
De score op betrokkenheid van lijnmanagers is een gemiddelde score van de vragen 42 tot en met 
45. Dit is van interval meetniveau. Hoe hoger de gemiddelde score is hoe hoger de betrokkenheid 
van de lijnmanager. 
Aanbod van trainingen is een gemiddelde score van de vragen 24 tot en met 29. Dit is van interval 
meetniveau. Hoe hoger de score hoe groter het aanbod aan trainingen die de vijftigplusser krijgt 
aangeboden. 
 
Test:  Pearson’s productmoment-correlatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
75 

Hypothese twaalf: Hoe meer eigen initiatief van vijftigplussers, hoe groter het aanbod van 
trainingen aan vijftigplussers. 
 
Samenhangvraag: de mate waarin een hogere score op eigen initiatief van vijftigplussers 
samenhangt met een hogere score op aanbod van trainingen. 
 
Eigen initiatief is de gemiddelde score van de vragen 46 tot en met 49. Dit is van interval meetniveau. 
Hoe hoger de gemiddelde score van deze vragen hoe meer initiatief de vijftigplusser heeft genomen. 
Aanbod van trainingen is een gemiddelde score van de vragen 24 tot en met 29. Dit is van interval 
meetniveau. Hoe hoger de score hoe groter het aanbod aan trainingen die de vijftigplusser krijgt 
aangeboden. 
 
Test:  Pearson’s productmoment-correlatie 
 
Hypothese dertien: Intrinsieke motivatiefactoren voor een training zijn belangrijker voor 
vijftigplussers dan extrinsieke motivatiefactoren voor een training. 
 
Frequentievraag: de mate waarin de gemiddelden voor intrinsieke en extrinsieke motivatie van 
elkaar verschillen. De verwachting is dat intrinsieke motivatiefactoren een hogere gemiddelde score 
hebben. 
 
Intrinsieke motivatiefactoren is de gemiddelde score op de vragen 55 en 59 tot en met 61. Hoe hoger 
de gemiddelde score is hoe meer intrinsiek de vijftigplusser wordt gemotiveerd om een training te 
volgen. 
Extrinsieke motivatiefactoren is de gemiddelde score op de vragen 56 tot en met 58 en 62. Hoe hoger 
de gemiddelde score van deze vragen hoe meer extrinsiek de vijftigplusser gemotiveerd is om een 
training te volgen. 
 
Hypothese veertien: Persoonlijke ontwikkeling is voor vijftigplussers in een training van groot 
belang. 
 
Frequentievraag: de mate en gemiddelden waarin de vijftigplussers aangeven dat zij persoonlijke 
ontwikkeling belangrijk vinden in een training. 
 
Persoonlijke ontwikkeling wordt gemeten met vraag 14. 
 
Analyse: normaalverdeling, modus, gemiddelde 
 
Hypothese vijftien: Hoe meer eigen initiatieven tot ontwikkeling de vijftigplusser heeft genomen, 
hoe hoger de motivatie om een training te volgen. 
 
Samenhangvraag: de mate waarin een hogere score op het eigen initiatief van vijftigplussers 
samenhangt met een hogere score op de motivatie om een formele training te volgen.  
 
Eigen initiatief is de gemiddelde score van de vragen 46 tot en met 49. Hoe hoger de gemiddelde 
score van deze vragen hoe meer initiatief de vijftigplusser heeft genomen. 
Motivatie om een training te volgen wordt gemeten met een gemiddelde score op de vragen 50 tot 
en met 54. Dit is een interval meetniveau. Vraag 50 en 51 zullen hergecodeerd worden. Hoe hoger de 
gemiddelde score hoe gemotiveerder de vijftigplusser is. 
 
Test:  Pearson’s productmoment-correlatie 
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Hypothese zestien: Hoe ouder de vijftigplusser, hoe minder gemotiveerd om een formele training 
te volgen. 
 
Samenhangvraag: de mate waarin een hogere leeftijd van de vijftigplusser samenhangt met een 
lagere gemiddelde score op de motivatie om een formele training te volgen. 
 
Leeftijd is van ratio meetniveau. Er is sprake van een natuurlijk nulpunt. 
Motivatie om een training te volgen wordt gemeten met een gemiddelde score op de vragen 50 tot 
en met 54. Dit is een interval meetniveau. Vraag 50 en 51 zullen hergecodeerd worden. Hoe hoger de 
gemiddelde score hoe gemotiveerder de vijftigplusser is. 
 
Test:  Pearson’s productmoment-correlatie 
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Bijlage C – Normaalverdelingen  

Houding ten opzichte van leren    Technische obsoletie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Economische obsoletie      Perspectivische obsoletie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totaalscore obsoletie 
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Totale obsoletie     Stereotypen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrokkenheid van de leidinggevende    Eigen initiatieven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrinsieke motivatie     Intrinsieke motivatie 
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Aanbod van trainingen     Motivatie om een formele training te volgen 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Persoonlijke ontwikkeling 
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In dit paper zal ik proberen de publieke dimensie van mijn onderzoeksvraag weer te geven. Om dit te 
kunnen zal hieronder eerst in het kort de probleemstelling en onderzoeksvraag van mijn onderzoek 
worden weergegeven en uitgelegd. Vervolgens zal aan de hand van drie vragen de publieke dimensie 
van deze probleemstelling en onderzoeksvraag worden uiteengezet. 
 
 
Probleem- en vraagstelling  

 
Er is al veel geschreven over vergrijzing en ontgroening en de invloeden daarvan op de arbeidsmarkt 
en de samenleving in het algemeen.  Dit geeft voor nu maar ook voor de lange termijn uitdagingen 
voor organisaties en hun personeelsbeleid. Om hun werk voor de organisatie op een zo optimaal 
mogelijke manier te kunnen verrichten wordt er inzet verwacht van de medewerker en heeft de 
organisatie er baat bij dat medewerkers gemotiveerd blijven en de juiste competenties hebben en 
behouden. Hoe om te gaan met oudere medewerkers, waar door de ontgroening en afnemende  
potentiële beroepsbevolking toch steeds meer een beroep op zal worden gedaan, en hoe ervoor te 
zorgen dat deze groep medewerkers zich blijft ontwikkelen zal voor organisaties een belangrijk 
aandachtspunt zijn.  
De Bestuursacademie, een organisatie die cursussen en opleidingen verzorgt voor medewerkers van 
Nederlandse gemeenten, voorziet met deze cursussen en opleidingen in behoeften naar 
ontwikkeling van organisaties maar ook van de medewerkers zelf. De Bestuursacademie heeft het 
gevoel dat de groep medewerkers die ouder zijn dan vijftig jaar minder op hun aanbod afkomt dan 
andere groepen medewerkers. Zij vragen zich af wat hier de redenen van zijn.  
In mijn onderzoek zal ik onderzoek doen naar hoe vijftigplussers kijken naar de klassieke of formele 
manier van ontwikkeling, namelijk dat wat de Bestuursacademie aanbiedt: een groep medewerkers 
in een ruimte waar een docent voor staat die de stof uitlegt. Kennisoverdracht op de klassieke 
manier dus. Factoren die bepalen of een medewerker kan en wil deelnemen aan deze klassieke 
manier van leren zal worden onderzocht. Mogelijke factoren zouden bijvoorbeeld de leerstijl van de 
medewerker of bepaalde instrumenten uit het HR-beleid, bijvoorbeeld verplichte ‘klassieke’ 
trainingen die niet aansluiten op de wensen van de medewerker, kunnen zijn.  
 
De centrale onderzoeksvraag van mijn onderzoek is: 
 
Welke factoren zijn van invloed op de deelname van vijftigplussers aan formele trainingen/leren in 
onderwijssetting, zoals aangeboden door de Bestuursacademie? 
 
Mijn onderzoek zal zich richten op de oudere medewerker die werkzaam is bij een gemeente. Dit is 
ten eerste omdat de opdrachtgever van dit onderzoek, de Bestuursacademie, cursussen, opleidingen 
en trainingen aanbiedt aan medewerkers van gemeentelijke overheden. Ten tweede is het 
interessant om een onderzoek onder deze oudere medewerkers te doen omdat bij gemeenten de 
vergrijzing goed terug te zien is. Zeven procent van de medewerkers is zestig jaar of ouder, slechts 
1,7 % is jonger dan 25 jaar terwijl het landelijk gemiddelde elf procent is en 55,4 procent van alle 
medewerkers bij de gemeente is ouder dan 45 jaar.  
 
Voor de duidelijkheid is het goed om te vermelden dat ik onderzoek doe voor de Bestuursacademie 
maar dat mijn respondenten ambtenaren zijn die bij een gemeente werken, dus niet voor de 
Bestuursacademie. In dit paper zal de publieke dimensie van het vraagstuk, welke factoren bepalen 
of een gemeentelijke ambtenaar een formele training wilt volgen, centraal staan. Dit omdat de 
respondenten in mijn onderzoek dagelijks bezig zijn met gemeentelijke aangelegenheden en weinig 
tot niets te maken hebben met de Bestuursacademie en haar omgeving.  
 
 



 
82 

 Vraag Wat is er publiek aan mijn probleemstelling en onderzoeksvraag? 

 
Een gemeente is een publieke organisatie. De gemeente krijgt van de landelijke overheid taken en 
verantwoordelijkheden die zij op lokaal niveau zo goed mogelijk uit moet voeren. Na elke 
verkiezingen, landelijk, provinciaal of lokaal, komt er vaak een nieuwe regering of college van 
Burgemeester en Wethouders die anders denkt over de manier waarop kwesties moeten worden 
aangepakt dan de vorige beleidsbepalers. De gemeentelijke organisatie heeft vaak te maken met een 
wisselende aanpak en verschillend beleid en zal haar eigen handelen hier steeds op aan passen. 
Inhoudelijk betekent dit dat regels en wetgeving ook vaak veranderen. Ambtenaren werken met 
verschillend beleid en zullen zich hier inhoudelijk van op de hoogte moeten stellen om alle plannen 
naar de nieuwe ideeën uit te kunnen voeren. Zij doen dit met het geld van de belastingbetaler, dus 
van ons allemaal. De burger maakt het uitvoeren van beleid mogelijk zoals Rainey (2003) dat zegt: 
“Government agencies have high levels of authority to act for the community or country, and citizens 
are compelled to support their activities through taxes and other requirements.”(Rainey, p. 69). De 
gemeente heeft autoriteit in het uitgeven van belastinggeld. Toch is deze autoriteit aan veel controle 
onderhevig. Ten eerste aan controle van de gemeenteraad maar ook de burger zelf zal bij 
onduidelijkheden of als zij het ergens niet mee eens is proberen verandering in het beleid proberen 
aan te brengen. De plannen, uitgaven en uitvoering van het college van B&W worden constant door 
verscheidene partijen gevolgd. “*…+, government organizations operate under greater public scrutiny 
and are subject to unique public expectations for fairness, openness, accountability, and honesty.” 
(Rainey, 2003, p. 77). De gemeente opereert onder een grotere publieke controle dan private 
organisaties vanwege de grote reikwijdte die beleid dat gevoerd wordt door de gemeente heeft.   
 
In zijn artikel geeft Noordergraaf (2003) een ‘genuanceerde, meerledige definitie’ van het begrip 
publiek.  ‘Publiek’ bestaat volgens literatuur die Noordergraaf gebruikt uit drie dimensies, te weten 
de economische, de politieke en de juridische dimensie. In mijn vraagstuk scoort de gemeente hoog 
op alle punten omdat het een overheid is.  De gemeente scoort hoog op de economische dimensie 
omdat vrijwel alles uit de algemene middelen wordt betaald. ‘Lokale belastingen, heffingen en 
dergelijke vormen nog geen 20 procent van de totale inkomsten van de gemeente.’ (Neelen, Rutgers 
& Tuurenhout, 2003, p. 29). De politieke dimensie, de mate van landelijke politieke invloed is ook 
hoog. De gemeente kennen een ‘open huishouding’, dit betekent dat de gemeenten eigen 
bevoegdheden hebben op het eigen grondgebied. De landelijke (of centrale) overheid houdt echter 
wel toezicht en kan alle besluiten van lagere overheden vernietigen mocht daar aanleiding toe zijn. 
(Neelen et al., p. 27).   
In principe zal in de juridische dimensie de gemeente publiekrechtelijk aansprakelijk zijn. De 
gemeente heeft in het publiekrecht ook een hogere positie ten opzichte van de burger omdat de 
overheid “bijzondere bevoegdheden heeft en/of het alleenrecht heeft om bepaalde handelingen te 
verrichten.” (Neelen et al., p. 117). Het komt ook voor dat de gemeente privaatrechtelijk 
aansprakelijk wordt gesteld maar dit in beperktere mate. 
 
Naast de publieke dimensie van gemeenten heeft ook de leeftijdscategorie van de door mij 
onderzochte populatie een publieke kant. Zoals al aangegeven in de probleem- en vraagstelling 
hierboven speelt vergrijzing en ontgroening een belangrijke rol in onze huidige samenleving en de 
manier waarop organisaties na zullen denken over het te voeren HR-beleid. De vijftigplussers die 
centraal staan in mijn onderzoek, werkzaam bij een gemeente, zijn een onderdeel van dit 
vergrijzingvraagstuk. Niet alleen de gemeente maar ook de landelijke overheid denkt hierover na en 
heeft beleid gericht op dit vraagstuk. Een beleidsthema in dit vraagstuk is de AOW leeftijd. Deze 
wordt door de overheid verhoogd. “*…+ the need to work longer because of macro-social 
considerations related to the financial sustainability of the social security and healthcare 
systems.”(Leisink, p. 2). Om financiële redenen is het noodzakelijk dat ouderen aan het werk blijven. 
Mocht een medewerker langer blijven werken dan is het voor de organisatie zeer gunstig als deze 
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oudere medewerker zijn of haar kennis op een acceptabel niveau houdt om de organisatie, maar ook 
de burger, op een optimale manier te kunnen blijven informeren.   
 
In de huidige economische situatie kiest de regering ervoor om te bezuinigen. De overheid bezuinigt 
op veel gebieden en ook bij de centrale overheid zelf wordt bezuinigd. “Daarom snijden we in taken 
en subsidies en vermindert de bestuurlijke drukte door een heldere toedeling van 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hierdoor kan het aantal politici en ambtenaren fors 
dalen.” (Rijksoverheid, 2011a). Om te bezuinigen wordt niet alleen het aantal politici en ambtenaren 
verminderd. De ‘budgetten’ vanuit het Gemeentefonds  voor gemeenten groeien in de periode 2009-
2011 niet (Rijksoverheid, 2011b), terwijl het kabinet de gemeenten wel meer taken geeft. 
 De overheid streeft ernaar efficiënter en effectiever te werken. De overheid denkt op een zelfde of 
betere manier te kunnen presteren met bijvoorbeeld minder ambtenaren. Normalisatie, zoals 
Noordergraaf (2003) dat beschrijft komt bij de gemeente dus ook voor. Deze bezuinigingen en 
andere manieren van werken die daarbij worden gezocht hebben gevolgen voor de manier waarop 
oudere medewerkers binnen de organisatie zich gedragen maar ook voor de mogelijkheden van 
gemeenten om zich als een aantrekkelijke werkgever te (blijven) presenteren. Dit kan voor oudere 
medewerkers redenen verschaffen om zich niet te blijven trainen op wat voor manier dan ook. 
 
 
Op de vraag ‘wat is er publiek aan mijn probleemstelling en onderzoeksvraag?’ zijn er verschillende 
antwoorden. Ten eerste geeft de gemeente belastinggeld uit aan zaken die van belang zijn voor de 
burgers. Verschillende partijen, zoals de gemeenteraad en burgers zelf, controleren dit en stellen 
eventuele onduidelijkheden of verkeerde besluiten aan de kaak. Ten tweede scoort de gemeente 
hoog op de drie dimensies, de economische, politieke en juridische, van de definitie zoals 
Noordergraaf (2003) die in zijn artikel gebruikt. Ten derde is ook de vergrijzing, en daarmee de 
noodzaak tot het behouden van kwalitatief goede (en dus ook oudere) medewerkers van aanzienlijk 
belang voor de gemeente. Toch is er ook een private kant van de gemeente die wordt ingegeven 
door de bezuinigingen die zijn verbonden aan het regeringsbeleid. Bezuinigingen zorgen ervoor dat 
er besluiten zullen moeten worden genomen die van invloed kunnen zijn op keuzes van 
medewerkers om zich te blijven scholen. Negatieve keuzes ten opzichte van scholing kunnen ook 
negatieve effecten voor de organisatie hebben aangezien kennis veroudert en ouderen langer zullen 
blijven werken.   
 
 
Vraag In hoeverre is het ‘Contextually Based Human Resource Theory’ van Paauwe terug te vinden 
in dit vraagstuk? 

 
Het Contextually Based Human Resource Theory  van Paauwe (2004, p. 91) kent verschillende 
aspecten. In dit paper zullen twee dimensies centraal staan, namelijk de PMT en de SCL dimensie. De 
overige aspecten van het model komen voornamelijk terug in arbeidsorganisaties zelf en zoals ik 
hiervoor al besproken heb doe ik onderzoek voor een organisatie en niet in een organisatie. 
In zijn model maakt Paauwe (2004) onderscheid tussen ‘economic rationality’ en ‘relational 
rationality’, ook wel respectievelijk de PMT (Product/Market/Technology) en SCL 
(Social/Cultural/Legal) dimensie genoemd. Deze twee dimensies hebben invloed op de manier 
waarop en welk HR-beleid door de organisatie wordt ontwikkeld en uitgevoerd. De PMT dimensie  
“represents the tough economic rationality of national and international competition.” (Paauwe, 
2004, p. 90). Criteria bij deze dimensie zijn vaak efficiëntie, effectiviteit, flexibiliteit, kwaliteit en het 
innovatievermogen. De SCL-dimensie, of relational rationality, “refers to establishing sustainable and 
trustworthy relationships with both internal and external stakeholders.” (Paauwe, 2004, p. 91). In het 
genoemde vraagstuk kunnen beide dimensies een belangrijke rol spelen voor een organisatie om 
mee te nemen in het HR-beleid.  
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De PMT-dimensie is in het voorgaande minimaal aan bod geweest. De overheid bezuinigt op 
verschillende gebieden, zo ook op zichzelf. Dit kenmerkt zich door efficiënter en effectiever te willen 
werken en heeft gevolgen voor het aantal ambtenaren op de ministeries. Ook de gemeenten worden 
geconfronteerd met een zelfde budget voor meer taken. De gemeente is een organisatie die op veel 
terreinen autonoom kan handelen en daarbij geen concurrentie heeft van andere aanbieders. Zo 
worden bijvoorbeeld vergunningen enkel door de gemeente afgegeven, net als paspoorten, 
rijbewijzen, enzovoort. Een vorm van concurrentie kunnen andere gemeenten kunnen zijn omdat 
elke gemeente eigen beslissingsbevoegdheid heeft op een groot aantal terreinen, zoals de kosten 
van een rijbewijs, paspoort of gemeentelijke belastingen. De vraag is echter in welke mate burgers 
hun beslissing te verhuizen van deze onderwerpen af laten hangen.  
 
De SCL-dimensie is in mijn onderzoek duidelijker te herkennen. Zoals eerder al geformuleerd heeft 
een gemeente, en daarmee ook de ambtenaar, te maken met verschillende actoren die van invloed 
(willen) zijn op het te voeren beleid. Dit komt terug in de ontwikkeling en uitvoering van beleid maar 
ook in de manier waarop de ambtenaar zelf door de organisatie behandeld wordt. Dit is ook te 
onderscheiden in ‘social legitimacy’ aan de ene kant en ‘fairness’ aan de andere kant zoals Paauwe 
(2004, p. 90) dat doet. 
 
‘Social legitimacy’ in dit vraagstuk gaat in op de vraag in hoeverre de gemeente legitimiteit wordt 
verschaft voor het gevoerde beleid of in welke mate het gevoerde beleid wordt geaccepteerd door 
shareholders. Dit heeft in belangrijke mate te maken met de mate van interactieve beleidsvorming of 
de mate waarin de burger wordt gebruikt als coproducent van het beleid. (Neelen et al., 2003, p. 
107). Interactieve beleidsvorming vind plaats als de burgers of andere actoren (zoals de plaatselijke 
winkeliersvereniging of cultuurorganisaties) in een vroeg stadium worden betrokken bij de 
beleidsontwikkeling. Hierdoor kan de legitimiteit voor de het beleid vergroot worden. Daarnaast kan 
interactieve beleidsvorming leiden tot een grotere effectiviteit, een uitkomst van de PMT-dimensie, 
omdat de gemeente beter weet wat haar inwoners belangrijk vinden. Hier kan zij bij het ontwikkelen 
van beleid gebruik van maken. De sociale legitimiteit wordt verondersteld vergroot te worden als er 
gebruik wordt gemaakt van interactieve beleidsvorming.  
In de beleidsvorming spelen de gemeentelijke ambtenaren een belangrijke rol. Zij maken 
inhoudelijke keuzes op basis van de informatie die ze hebben. Om te vermijden dat op basis van 
onjuiste informatie over bijvoorbeeld landelijk beleid beslissingen worden genomen is het aan te 
bevelen voor ambtenaren om zich hiervan op de hoogte te laten stellen door bijvoorbeeld 
trainingen. Dit is echter op dit moment niet verplicht voor gemeentelijke ambtenaren. (Van Diggelen, 
2011). Als een ambtenaar of ambtenaren niet op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen kan dit, 
vooral in deze tijd waarin burgers steeds mondiger worden, zorgen voor een negatiever beeld van de 
gemeente en een verminderde sociale legitimiteit. Een burger verwacht immers dat de gemeente op 
de hoogte is van alle ontwikkelingen die de gemeente en burger aangaan. 
 
Stereotypen over oudere medewerkers spelen een rol in de manier waarop een organisatie, in dit 
geval de gemeente, zijn oudere medewerkers behandeld. ‘Fairness’ van de organisatie ten opzichte 
van de oudere medewerker kan van belang zijn bij de keuze van een gemeentelijke ambtenaar om 
zich door middel van formele training te ontwikkelen. Ook de mogelijkheden die de gemeente de 
oudere medewerker biedt spelen daar een rol in. Biedt de gemeente de medewerker geen training 
aan dan kan deze oudere medewerker er ook niet voor kiezen om de training wel of niet te volgen. In 
de literatuur spelen stereotypen ook een belangrijke rol bij de relatie tussen organisatie en 
medewerker. Leisink & Knies (2009, p. 9) stellen dat “*…+ most managers prefer to have a majority of 
younger employees working in their department and legitimize this through negative stereotypes of 
older workers lacking flexibility, creativity, ambition and performance.” Veel managers sturen liever 
geen oudere medewerkers aan door bepaalde stereotypen die er over deze groep medewerkers 
bestaan. ‘Deze stereotypen bepalen ook de mate waarin de organisatie, vertegenwoordigd door een 
lijnmanager, oudere medewerkers ondersteund in het blijven doorwerken en ze aandraagt voor 
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openstaande vacatures.’ Oudere medewerkers worden dus vaak niet dezelfde kansen geboden als 
andere groepen medewerkers terwijl, zoals eerder aangegeven, de organisatie de oudere 
medewerker nu maar ook in de toekomst hard nodig blijft hebben. ‘Fairness’ ten opzichte van 
oudere medewerkers is hier niet volledig het geval. Dit laatste wordt tegengesproken in hetzelfde 
artikel. Uit het onderzoek van Leisink en Knies (2009) komt als interessant resultaat naar voren dat  
“*…+ stereotypical attitudes about older workers do not seem to influence line managers’ support 
activities whereas earlier studies had demonstrated an influence of negative stereotypes.” (Leisink, 
p. 20). Het is moeilijk om een definitief antwoord te geven op de vraag in welke mate stereotypen op 
het gedrag van leidinggevende en medewerker beïnvloeden maar het bewustzijn van de 
mogelijkheid van stereotypering kan voor het bestaan van ‘fairness’ belangrijk zijn.   
 
 
 Vraag Wat is jouw oordeel over de publieke dimensie van het vraagstuk dat je onderzoekt? 
 
De publieke dimensie is (in grote mate) aanwezig, zo blijkt uit het voorgaande. Ook de PMT en SCL 
dimensie uit de Contextually Based Human Resource Theory zijn terug te vinden. Een gemeente 
heeft te maken met sociale legitimiteit en ‘fairness’ van het beleid en zit in een voortdurende 
veranderende omgeving wat het verkrijgen en behouden van sociale legitimiteit moeilijk maakt. 
‘Moral values’ zoals Paauwe (2004, p. 4) deze twee begrippen, ‘fairness’ en ‘social legitimacy’ noemt 
zijn dus aanwezig. Binnen de ‘fairness’ kan ook nog een ander belangrijk aspect worden toegevoegd 
namelijk discriminatie. Dit kan een gevolg zijn van stereotypering door organisatie of leidinggevende. 
Op basis van deze stereotypering kunnen oudere medewerkers gediscrimineerd worden wat 
uiteindelijk doorwerkt in de kansen die deze oudere medewerkers geboden wordt met betrekking 
tot bijvoorbeeld trainingsmogelijkheden of promotie. 
Tegenover ‘moral values’ staan de ‘added values’. De added value van oudere medewerkers is hier 
echter nog niet besproken. Deze bestaat echter wel.  Oudere medewerkers beschikken over een 
“*…+experientially gained intellectual capital*…+’ dat er voor zorgt dat deze medewerkers een 
“*…+valuable source of human capital*…+” zijn en dat het verlies van hun culturele en 
organisatiekennis  nadelig is voor werkgevers. (Porcellato,Carmichael, Hulme, Ingham & Prashar, 
2010, p.96). Oudere medewerkers doen naarmate ze langer werken ervaringen op die van belang zijn 
voor het functioneren van het individueel maar ook voor de organisatie. Deze raakt een organisatie 
kwijt als de oudere medewerker vertrekt. De ‘added value’ van oudere medewerkers zal ook 
behouden moet worden aangezien ouderen voor de organisatie steeds harder nodig zijn. Vandaar 
dat het goed en in zekere zin ook noodzakelijk is om de kennis van deze medewerkers bij te houden. 
Dit kan door middel van formele trainingen.   
Oudere medewerkers hebben een ‘added value’ en ‘moral values’ zijn belangrijk in de gaten te 
houden als er naar mijn probleemstelling gekeken wordt. Stereotypering speelt vaak onbewust een 
rol in het handelen van mensen en kan dus negatieve gevolgen hebben voor deze groep 
medewerkers. De publieke dimensie bestaat dus vooral uit het feit dat de gemeente van origine een 
overheidsinstantie is en hier zijn bestaansrechten aan ontleend. De gemeente heeft op een tal van 
gebieden een monopolie. Toch zal de private dimensie steeds belangrijker worden omdat de 
overheid zelf efficiënter en effectiever wil werken en de noodzaak tot bezuinigingen ziet. De PMT  
dimensie komt steeds sterker naar voren. 
Toch is de SCL-dimensie van groter belang omdat de gemeente afhankelijk is van de steun van 
shareholders bij het opstellen en uitvoeren van beleid. De gemeente wordt daarbij gecontroleerd 
door deze verschillende shareholders en kan onder druk komen te staan als zij zich niet aan 
afspraken houdt. Het publieke belang is dat wij zij moet dienen maar wat dit publieke belang precies 
is daar heeft ieder een ander antwoord op.     
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