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Samenvatting 
In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: “In hoeverre zijn 45 plussers werkend bij UWV 
divisie Uitkeren extern mobiel en welke factoren beïnvloeden volgens hen de externe mobiliteit?”  

Bovenstaande vraag is geformuleerd naar aanleiding van verschillende maatschappelijke 
ontwikkelingen die van invloed zijn op UWV. De organisatie wordt geconfronteerd met invloeden van 
buitenaf. Ontwikkelingen als de economische crisis en de vergrijzing zijn van invloed op het beleid en 
de strategie van UWV. UWV wil als gevolg van bezuinigingen en efficiënter werken haar eigen 
werknemers in beweging krijgen. UWV wil gedwongen ontslagen voorkomen en er uiteindelijk voor 
zorgen dat werknemers op een goede manier uitstromen.  

Naar aanleiding van het theoretisch kader blijkt dat het niet makkelijk is om oudere 
werknemers in beweging te krijgen. Mobiliteit bestaat uit mobiliteitsbereidheid en 
mobiliteitsvermogen. De mobiliteitsbereidheid van werknemers kan worden omschreven als de 
bereidheid van werknemers om van functie of van fysieke werklocatie te veranderen, zowel intern 
als extern. Het mobiliteitsvermogen van werknemers is op te vatten als de mate waarin werknemers 
daadwerkelijk in staat zijn van functie of werklocatie te veranderen. Verschillende factoren zijn van 
invloed op de externe mobiliteitsbereidheid en op het externe mobiliteitsvermogen. De meeste 
factoren, zoals leeftijd, gezondheid, gezin, loopbaanbetrokkenheid, baan- en inkomenszekerheid en 
de economische crisis zijn van invloed op zowel het kunnen als het willen veranderen van positie. 
Daarnaast kan gesteld worden dat mobiliteitsbereidheid bevorderd kan worden door middel van het 
inzetten van financiële middelen, het aanbieden van een terugkeergarantie en het doorvoeren van 
stages en detachering. Bovendien is het zinvol een arbeidsmarktscan te maken zodat werknemers 
weten wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. Om het mobiliteitsvermogen te bevorderen 
kunnen trainingen worden gegeven. Voor het bevorderen van externe mobiliteit zijn trainingen voor 
algemene vaardigheden van belang. Ook is het zinvol tijd vrij te geven aan werknemers om cursussen 
te volgen. De groep werknemers die niet wil en niet kan mobiliseren, heeft vooral ondersteuning en 
loopbaanbegeleiding nodig. Voor de werknemer zelf is het noodzakelijk open te staan voor 
veranderingen en zelfvertrouwen op te bouwen. Door middel van genoemde instrumenten, kunnen 
werknemers volgens wetenschappelijk onderzoek in beweging worden gebracht. 

Genoemde resultaten die naar voren zijn gekomen in het theoretisch kader dienden als input 
voor het empirische onderzoek. Tijdens de diepte-interviews met vijftien werknemers werkzaam bij 
UWV divisie Uitkeren Uitvoering is gevraagd naar de belangrijkste factoren van invloed op externe 
mobiliteit volgens wetenschappelijke literatuur. De factoren zijn aangevuld met eigen inbreng van de 
respondenten. Uit het empirische onderzoek is gebleken dat 45 plussers werkzaam bij UWV divisie 
Uitkeren niet bereid zijn tot mobiliteit en weinig in staat zijn tot mobiliteit. Veel factoren in het 
empirische onderzoek komen overeen met de factoren gevonden in de wetenschappelijke literatuur. 
Daarnaast zijn er nieuwe inzichten ontstaan met betrekking tot de factoren dienstverband, 
arbeidsvoorwaarden en overige regelingen en reistijd van invloed op externe mobiliteitsbereidheid 
en mobiliteitsvermogen. 

Naar aanleiding van de verzamelde onderzoeksgegevens, is een advies gegeven aan UWV 
divisie Uitkeren over hoe om te gaan met oudere werknemers in een periode van bezuinigingen en 
efficiënter werken. Om personeel in beweging te krijgen is het noodzakelijk dat UWV aandacht 
besteed aan communicatie, informatie en transparantie. Respondenten hebben behoefte aan 
duidelijkheid omtrent boventalligheid, zodat ze hun baan- en inkomenszekerheid kunnen bepalen. 
Een terugkeergarantie, netwerken met vergelijkbare organisaties zoals de Belastingdienst, 
taakroulatie en detachering zijn instrumenten die de baan- en inkomenszekerheid van werknemers 
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kunnen bevorderen. Het gaat om zekerheid bieden door onzekerheid op een nieuwe baan weg te 
nemen. Ook is het van belang dat UWV het individu centraal stelt en passend loopbaanadvies geeft 
door de juiste trainingen en cursussen aan te bieden. Uiteindelijk zal een mobiliteitscultuur 
gecreëerd moeten worden om werknemers in beweging te krijgen. Het is belangrijk een 
cultuurverandering te bewerkstelligen, ondanks dat dit proces tijd en moeite kost. Belangrijk is het 
om werknemers bewust te maken dat je tegenwoordig geen baan meer hebt voor het leven. 
Bewustwording zou het nieuwe kernwoord kunnen zijn tijdens bijeenkomsten, loopbaangesprekken, 
werkoverleggen en tijdens het schrijven van nieuw beleid. Het is van belang dat werknemers uit hun 
comfortzone worden gehaald, anders zullen ze niet bereid zijn tot externe mobiliteit. 

 
  



 

 

5 Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave 

 
Arbeidsmobiliteit in goede banen .......................................................................................................1 

Voorwoord .........................................................................................................................................2 

Samenvatting ......................................................................................................................................3 

Inhoudsopgave ...................................................................................................................................5 

1. Probleemformulering ..................................................................................................................8 

1.1 Inleiding ....................................................................................................................................8 

1.2 Aanleiding .................................................................................................................................8 

1.3 Probleemstelling .......................................................................................................................9 

Doelstelling .................................................................................................................................9 

Vraagstelling ............................................................................................................................. 10 

1.4 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie ................................................................. 11 

2. Organisatiebeschrijving ............................................................................................................. 12 

2.1 Inleiding .................................................................................................................................. 12 

2.2 Geschiedenis van de organisatie .............................................................................................. 12 

2.3 Businessstrategie .................................................................................................................... 12 

2.4 Arbeidskrachten ...................................................................................................................... 13 

2.5 HR-strategie ............................................................................................................................ 13 

2.6 Boventalligheid ....................................................................................................................... 14 

3. Theoretisch kader ..................................................................................................................... 17 

3.1 Inleiding .................................................................................................................................. 17 

3.2 Inzicht in mobiliteit.................................................................................................................. 17 

3.2.1 Inleiding ........................................................................................................................... 17 

3.2.2 Definitie van mobiliteit ..................................................................................................... 17 

3.2.3 Intern versus extern ......................................................................................................... 17 

3.2.4 Richting van mobiliteit ...................................................................................................... 18 

3.2.5 Reden van mobiliteit ........................................................................................................ 18 

3.2.6 Vastzittend of goudzoeker? .............................................................................................. 19 

3.2.7 Optimale mobiliteit .......................................................................................................... 20 

3.3 Factoren van invloed op externe mobiliteit ............................................................................. 22 

3.3.1 Inleiding ........................................................................................................................... 22 

3.3.2 Bereidheid en vermogen .................................................................................................. 22 



 

 

6 Inhoudsopgave 

3.3.3 Factoren ........................................................................................................................... 22 

Persoonlijke en familie karakteristieken .................................................................................... 22 

Werkhistorie en organisatiekenmerken ..................................................................................... 25 

Houding van de werknemer ten aanzien van werk .................................................................... 26 

3.4 HR-instrumenten van invloed op externe mobiliteit ................................................................ 28 

3.4.1 Inleiding ........................................................................................................................... 28 

3.4.2 Wie is verantwoordelijk? .................................................................................................. 29 

Werknemer versus werkgever ................................................................................................... 29 

Employabilityparadox ................................................................................................................ 30 

3.4.3 HR-instrumenten .............................................................................................................. 30 

3.5 Betekenis van het theoretisch kader........................................................................................ 34 

3.5.1 Inleiding ........................................................................................................................... 34 

3.5.2 Conclusie .......................................................................................................................... 34 

3.5.3 Verwachtingen scheppen en topics opstellen ................................................................... 35 

4. Methode van dataverzameling .................................................................................................. 37 

4.1 Inleiding .................................................................................................................................. 37 

4.2 Onderzoeksstrategie ............................................................................................................... 37 

4.3 Methode en instrument van dataverzameling ......................................................................... 37 

4.4 Onderzoekseenheden en onderzoekslocatie ........................................................................... 37 

4.5 Respons en non-respons ......................................................................................................... 38 

4.6 Analyse van het materiaal ....................................................................................................... 38 

4.7 Betrouwbaarheid en validiteit ................................................................................................. 39 

Betrouwbaarheid ...................................................................................................................... 39 

Validiteit ................................................................................................................................... 40 

5. Resultaten en analyse ............................................................................................................... 41 

5.1 Inleiding .................................................................................................................................. 41 

5.2 Respondenten en externe mobiliteit ....................................................................................... 41 

5.3 Belangrijkste factoren van invloed op externe mobiliteit ......................................................... 44 

5.3.1. Inleiding .......................................................................................................................... 44 

5.3.2 Persoonlijke en familie karakteristieken............................................................................ 44 

5.3.2 Werkhistorie en organisatie/baankenmerken ................................................................... 50 

5.3.3 Houding ten aanzien van werk .......................................................................................... 55 

5.4 Verantwoordelijkheid en het bevorderen van mobiliteit .......................................................... 60 

5.4.1 Inleiding ........................................................................................................................... 60 



 

 

7 Inhoudsopgave 

5.4.2 Wie? ................................................................................................................................. 61 

5.4.3 HR-instrumenten van invloed op externe mobiliteit .......................................................... 62 

6. Conclusie .................................................................................................................................. 71 

6.1 Inleiding .................................................................................................................................. 71 

6.2 Antwoord op de hoofdvraag .................................................................................................... 71 

7. Discussie, reflectie en aanbevelingen ........................................................................................ 76 

7.1 Inleiding .................................................................................................................................. 76 

7.2 Koppeling naar de theorie ....................................................................................................... 76 

7.2.1 Inleiding ........................................................................................................................... 76 

7.2.2 Typologie .......................................................................................................................... 76 

7.2.3 Factoren van invloed op externe mobiliteit ....................................................................... 76 

7.4.4 HR-instrumenten .............................................................................................................. 81 

7.3 Voor- en nadelen van dit onderzoek ........................................................................................ 83 

7.3.1 Inleiding ........................................................................................................................... 83 

7.3.2 Voordelen ........................................................................................................................ 83 

7.3.3 Nadelen ............................................................................................................................ 83 

7.3.4 Vervolgonderzoek ............................................................................................................ 83 

7.4 Aanbevelingen ........................................................................................................................ 84 

7.4.1 Inleiding ........................................................................................................................... 84 

7.4.2 HR-instrumenten .............................................................................................................. 84 

Referenties ....................................................................................................................................... 87 

Bijlage 1: Uitnodiging respondenten diepte-interview ....................................................................... 91 

Bijlage 2: Topiclijst interview ............................................................................................................. 92 

Bijlage 3: Publiek versus privaat ........................................................................................................ 95 

 

  



 

 

8 Probleemformulering 

1. Probleemformulering 
1.1 Inleiding 
Afgelopen jaren zijn organisaties sterk veranderd als gevolg van de wereldwijde economische crisis 
(Van Dam, 2006). Organisaties zijn gedwongen hun structuur aan te passen en het beleid te 
veranderen. Daarnaast is de invloed van verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
ontgroening, vergrijzing en een toenemende krapte op de arbeidsmarkt op organisaties groot. Ook 
heeft de politiek een grote invloed op met name publieke organisaties. Wanneer veranderingen 
optreden in de politiek, is dit merkbaar binnen publieke organisaties. Pijnloos bezuinigen kent 
Nederland niet meer. Wat betreft de burgers en de bedrijven zullen de keuzes vooral een groter 
beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid. De overheid zal de dienstverlening terugbrengen tot 
dat wat zij noodzakelijk acht. Een kleine en krachtige overheid heeft gevolgen voor het werkproces 
van ambtenaren. Het aantal arbeidsplaatsen zal flink teruglopen. Om het hoofd te kunnen bieden 
aan een snel veranderende wereld, dienen organisaties hun aanpassingsvermogen en flexibiliteit te 
vergroten (Van Dam, 2006). Organisaties worden genoodzaakt aandacht te besteden aan de in- door- 
en uitstroom van het personeel. Dit onderzoek gaat over de arbeidsmobiliteit van oudere 
werknemers. 

Jaarlijks wisselen veel mensen in Nederland van positie op de arbeidsmarkt. Jongeren die 
klaar zijn met studeren stromen in, oudere werknemers stromen uit (onder andere vanwege hun 
pensioen), werknemers raken werkeloos vanwege bijvoorbeeld reorganisaties of 
arbeidsongeschiktheid of werknemers vinden een passende plek bij een andere organisatie. Veel van 
deze positiewisselingen worden veroorzaakt door het ontstaan en verdwijnen van oude en nieuwe 
banen. Soms is het ook zo dat banen blijven bestaan, maar dat juist de mensen veranderen van 
positie. Arbeidsmobiliteit zou eraan kunnen bijdragen dat de totstandkoming en het verdwijnen van 
banen een continu en onbelemmerd proces is. Ook wordt verondersteld dat meer mobiliteit de 
werkgelegenheidsgraad stuwt, de langdurige werkeloosheid tempert en de productiviteit ten goede 
komt door een betere allocatie van arbeidskrachten (De Winne et al., 2008).  

In de wetenschappelijke literatuur wordt veel aandacht besteed aan mobiliteit, vooral van 
oudere werknemers. De discussie met betrekking tot de arbeidsmarktpositie van oudere 
werknemers wordt steeds belangrijker door de vergrijzing en demografische ontwikkelingen. De 
gemiddelde leeftijd van de bevolking stijgt structureel sinds 1995 en de verwachting is dat deze trend 
tot ongeveer 2025 door zal zetten (Van Dam, 2006). Het bevorderen van mobiliteit van oudere 
werknemers is een belangrijk onderwerp in de discussies over de positie van deze groep. Daarnaast 
komen vraagstukken aan de orde of meer personeel in beweging beter is, hoe oudere werknemers 
aankijken tegen externe mobiliteit, welke factoren van invloed zijn op externe mobiliteit en door 
middel van welke HR-instrumenten mobiliteit bevorderd kan worden. Binnen dit onderzoek naar de 
externe mobiliteit van oudere werknemers zijn bovengenoemde vraagstukken interessant. 
 
1.2 Aanleiding 
Organisatie UWV wordt geconfronteerd met invloeden van buitenaf. Ontwikkelingen als de 
economische crisis en de vergrijzing zijn van invloed op het beleid en de strategie van UWV. De 
invloed vanuit de politiek op UWV is groot. Sinds het aantreden van het nieuwe kabinet Rutte, staat 
UWV onder druk (Samen sterk, 2011). Het huidige regeerakkoord slaat onder andere het SZW-
domein aan. In het jaar 2015 zal de reductie van taken en bezuinigingen bij UWV, SVB en het 
kerndepartement SZW €288 miljoen moeten opleveren. Er verdwijnen honderden arbeidsplaatsen bij 
het kerndepartement en de SVB en duizenden bij het UWV (UWV Kennisverslag, 2011).  
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Voor wat betreft organisatie UWV zijn vier pijlers met maatregelen opgesteld door de 
minister van Sociale zaken en werkgelegenheid. Allereerst worden maatregelen in beeld gebracht die 
de efficiency verhogen. Door lagere kosten voor ICT, huisvesting en staf denkt UWV in het jaar 2015 
€100 miljoen te kunnen besparen. Ten tweede wil de minister van SZW geld besparen door 
aanpassingen in wet- en regelgeving door te voeren die de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen minder complex en goedkoper uitvoerbaar maken. Daarmee worden ook 
administratieve lasten voor werkzoekenden en werkgevers verlicht. Deze maatregel zal een 
besparing opleveren van €50 miljoen. Ten derde zal worden voortgebouwd op de keuzes in het 
regeerakkoord over bemiddeling en re-integratie van werklozen en zal het dienstverleningsconcept 
van het UWV Werkbedrijf worden versoberd en gemoderniseerd. Hiermee wordt ongeveer €22 
miljoen bespaard. Ten vierde zal voor de zomer 2011 het resterende bedrag van €127 miljoen aan 
ombuigingen bij het UWV, dat taakstellend wordt ingeboekt, nader worden ingevuld (SZW: Kamp, 
2011). Tot slot stelt de minister van Sociale zaken en werkgelegenheid in een brief aan de Tweede 
Kamer dat de taakstelling op het personele budget niet alleen te realiseren is via natuurlijk verloop 
van werknemers (SZW: Kamp, 2011). De taakstelling vraagt om extra inspanningen in het 
personeelsbeleid. Het is onder andere van belang dat een goede strategische personeelsplanning 
wordt ontwikkeld. Ook in financieel opzicht worden voorbereidingen getroffen, omdat sociaal 
flankerend beleid incidentele kosten met zich mee brengt. De omvang van de incidentele kosten is 
nu echter nog niet aan te geven.  

UWV wil als gevolg van bezuinigingen en efficiënter werken haar eigen werknemers in 
beweging krijgen. De gemiddelde leeftijd van de werknemers bij UWV is 49 jaar. De 
arbeidsparticipatie van ouderen wordt gekenmerkt door een zeer geringe mobiliteit (Riepma, 
2011).  Van de werknemers van 55 jaar en ouder, werkt meer dan 70 procent al tien jaar of langer bij 
dezelfde werkgever (Riepma, 2011). UWV wil gedwongen ontslagen voorkomen door oudere 
werknemers breder inzetbaar te maken, zodat werknemers zich zowel intern als extern kunnen 
ontwikkelen. Uiteindelijk wil de organisatie zich inspannen om werknemers op een goede manier te 
laten uitstromen. Hoe kijken werknemers zelf aan tegen hun eigen mobiliteit? Hoe gaan zij om met 
politieke veranderingen van invloed op hun functie en hoe denken zij dat UWV hen kan helpen bij 
het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden?  

Naar aanleiding van deze vragen wordt een kwalitatief onderzoek opgezet waarin 
onderwerpen als mobiliteitsvermogen en mobiliteitsbereidheid van oudere werknemers werkend bij 
UWV centraal staan. Binnen dit onderzoek staat externe mobiliteit centraal en ook komen zowel 
vrijwillige als gedwongen mobiliteit naar voren. UWV is genoodzaakt te bezuinigen en efficiënter te 
gaan werken. Er zal een personeelskrimp plaatsvinden. Om gedwongen ontslagen te voorkomen, wil 
UWV zich richten op factoren van invloed op vrijwillige externe mobiliteit. De vraag kan gesteld 
worden in hoeverre er sprake is van vrijwillige externe mobiliteit wanneer deze mobiliteit 
noodzakelijk is om een personeelskrimp te verwezenlijken. In dit onderzoek kan dan ook niet 
gesproken worden over volledige vrijwillige externe mobiliteit. Dit neemt echter niet weg dat UWV 
vrijwillige mobiliteit wil stimuleren. De organisatie wil dus dat de werknemer de beslissing neemt, 
maar deze beslissing wordt wel beïnvloed door de organisatie. 

 
1.3 Probleemstelling 
Doelstelling 
Met dit onderzoek worden twee doelen nagestreefd. Het eerste doel is kennis vergaren met 
betrekking tot mobiliteit van oudere werknemers. Veranderende omstandigheden zoals de 
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economische crisis, de vergrijzende samenleving en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt zijn 
van invloed op veel werknemers. Om het hoofd te bieden aan de genoemde omstandigheden is het 
van belang dat iedereen in de Nederlandse samenleving optimaal wordt ingezet. In dit onderzoek 
staan oudere werknemers centraal. In de literatuurstudie wordt beschreven wat mobiliteit betekent, 
waarom mobiliteit wel of niet belangrijk is voor organisaties en voor de samenleving en welke 
factoren bijdragen aan de bereidheid en het vermogen van oudere werknemers tot mobiliteit. Ook 
de keerzijden van mobiliteit komen ter sprake. Niet alle werknemers zijn even positief over 
mobiliteit. Interessant te weten is wat hierover in de literatuur naar voren komt en wat hierover 
gezegd kan worden naar aanleiding van het empirische onderzoek. Dit onderzoek kan nieuwe 
inzichten bieden in het perspectief van de oudere werknemer ten aanzien van externe mobiliteit. 
Bovendien kunnen de gevonden factoren die volgens oudere werknemers van invloed zijn op externe 
mobiliteit bijdragen aan de bestaande wetenschappelijke kennis met betrekking tot mobiliteit. 

Het bovenstaande kennisdoel is van belang om het praktische doel van dit onderzoek te 
behalen. Het praktische doel is een bijdrage leveren aan een probleem binnen UWV. Het probleem 
betreft in dit geval het omgaan met oudere werknemers in een periode van bezuinigingen en 
efficiënter werken. UWV wil weten welke houding zij volgens de oudere werknemers het beste kan 
aannemen bij het begeleiden van uitstroom en het bevorderen van externe mobiliteit. UWV is 
geïnteresseerd in hoe oudere werknemers zelf denken over externe mobiliteit. Hoe krijgt UWV 
oudere werknemers in beweging? Wat is er volgens oudere werknemers voor nodig om extern 
mobiel te zijn en welke rol is daarin voor UWV weggelegd?  

Bovengenoemde vragen zijn interessant om te bekijken vanuit het perspectief van de oudere 
werknemers, aangezien de arbeidsmarkt voor deze groep uit balans is (Dalen et al., 2007). In 2006 is 
maar liefst 58 procent van de mensen tussen 55 en 64 jaar niet aan het werk. Onder de groep 
mensen met een leeftijd van 60 tot 64 jaar ligt dit percentage beduidend hoger, namelijk op 80 
procent (Dalen et al., 2007). Uit cijfers van het UWV blijkt dat 8 procent van de beroepsbevolking van 
45 jaar en ouder werkzoekend is. Voor 55 plussers ligt dit percentage hoger, namelijk op 10 procent. 
Bovendien is ruim 60 procent van deze werkzoekende oudere werknemers (45-65 jaar) langer dan 
een jaar op zoek naar werk en is de helft laagopgeleid (UWV.nl). Hoe kan UWV omgaan met oudere 
werknemers wanneer de arbeidsmarkt voor deze groep uit balans is? Is de arbeidsmarkt volgens 
oudere werknemers zelf uit balans en hoe zien zij hun eigen positie? Hoe kijken zij aan tegen hun 
eigen arbeidsmarktkansen en vinden ze zichzelf mobiel en breed inzetbaar? UWV denkt enkel als 
goede werkgever op te kunnen treden wanneer het vraagstuk rondom mobiliteit van oudere 
werknemers vanuit het perspectief van de werknemer wordt bekeken. Wanneer de kant van de 
werknemer wordt belicht, verwacht UWV te kunnen inspelen op de behoeften van de oudere 
werknemers.  

Kortom, aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht gegeven in het perspectief van de 
oudere werknemers werkzaam bij UWV divisie Uitkeren met betrekking tot het probleem omtrent 
externe mobiliteit en vervolgens worden aanbevelingen gedaan.  
 
Vraagstelling 
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende vraagstelling: 

“In hoeverre zijn 45 plussers werkend bij UWV divisie Uitkeren extern mobiel en welke 
factoren beïnvloeden volgens hen de externe mobiliteit?”  
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Aan de hand van een literatuurstudie en empirisch onderzoek wordt getracht deze vraag te 
beantwoorden. Naar aanleiding van de verzamelde onderzoeksgegevens, wordt een advies gegeven 
aan UWV divisie Uitkeren over hoe om te gaan met oudere werknemers in een periode van 
bezuinigingen en efficiënter werken. 
 
1.4 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 
Er bestaat een onmiskenbare maatschappelijke relevantie als het gaat om onderzoek naar oudere 
werknemers in een vergrijzende samenleving. Het vraagstuk mobiliteit van oudere werknemers raakt 
het huidige politieke en publieke debat over de inzetbaarheid en mobiliteit van de arbeidspopulatie. 
Vele organisaties die te maken hebben met de invloed van de economische crisis en een 
verouderend personeelsbestand kunnen de uitkomsten van dit onderzoek in ogenschouw nemen. 
Daarnaast kunnen de uitkomsten van dit onderzoek van belang zijn voor nieuw te ontwikkelen beleid 
met betrekking tot het omgaan met mobiliteit van oudere werknemers. Tot slot wordt met dit 
onderzoek een bijdrage geleverd aan de verbetering en de continuïteit van UWV divisie Uitkeren.  
 Naast een vooral maatschappelijke relevantie heeft dit onderzoek ook een 
wetenschappelijke relevantie. Na het lezen van verschillende wetenschappelijke artikelen blijkt dat 
er al veel bekend is over factoren van invloed op externe mobiliteit. In dit kwalitatieve onderzoek 
bestaat de mogelijkheid dat nieuwe factoren van invloed op externe mobiliteit aan het licht komen 
aangezien werknemers zelf ondervraagd worden. Gevonden factoren kunnen in vervolgonderzoek 
kwantitatief getoetst worden.   
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2. Organisatiebeschrijving 
2.1 Inleiding 
Hoofdstuk 2 betreft een organisatiebeschrijving van UWV. Allereerst komt de geschiedenis van de 
organisatie aan de orde en wordt inzicht verschaft in de businessstrategie van UWV. Vervolgens 
wordt gekeken naar het personeelsbestand van UWV en naar de HR-strategie. De laatste paragraaf 
van dit hoofdstuk betreft boventalligheid. Beschreven wordt hoe UWV omgaat met boventallige 
werknemers en welke rechten boventallige werknemers hebben. 
 
2.2 Geschiedenis van de organisatie 
De afkorting van UWV staat voor ‘Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen’. UWV is een 
mensenbedrijf. De organisatie werkt met mensen en voor mensen. UWV is in 2002 ontstaan uit een 
fusie van de uitvoeringsinstellingen Cadans, Gak, GUO, SFB en USZO en opdrachtgever Lisv. Op 1 
januari 2009 zijn UWV en CWI gefuseerd, alle op werk gerichte activiteiten zijn sindsdien 
ondergebracht in de nieuwe divisie UWV WERKbedrijf, met vestigingen in het hele land (Jaarverslag, 
2009). Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) verzorgt UWV de uitvoering van 
werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet), 
arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening (UWV.nl, 2011). UWV is opgebouwd uit divisies, 
lijndirecties en stafdirecties. Deze divisies en directies zijn opgebouwd uit (staf-)afdelingen, districten 
en teams. De vraag voor een onderzoek komt vanuit de divisie Uitkeren.  

UWV heeft kerntaken op vier gebieden, namelijk werk, sociaal medische zaken, uitkeren en 
gegevensbeheer. Ten eerste spant UWV zich in om klanten aan het werk te houden of te helpen, in 
nauwe samenwerking met de gemeenten. Ten tweede beoordeelt UWV ziekte en 
arbeidsongeschiktheid volgens eenduidige criteria. Ten derde verzorgt UWV uitkeringen wanneer 
werk niet of niet direct mogelijk is. Tot slot zorgt UWV ervoor dat de klant nog maar één keer 
gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven.  
 
2.3 Businessstrategie 
UWV is bij uitstek een organisatie die midden in de samenleving staat. Meer dan een miljoen mensen 
zijn voor hun werk of inkomen afhankelijk van de inspanningen van UWV. De organisatie heeft als 
centrale doelstelling mensen een nieuw perspectief bieden om aan werk en maatschappij deel te 
nemen. Haar ambitie is om te excelleren als publieke dienstverlener door klanten persoonlijke 
aandacht te geven. UWV streeft naar integrale dienstverlening. Ook staat gemak voor de klant 
centraal. Dat betekent één aanspreekpunt, steeds meer service via internet en administratief gemak 
(klanten hoeven één keer gegevens aan te leveren). UWV is naar eigen zeggen een sterke, flexibele 
organisatie, die anticipeert op veranderingen in de samenleving. Bovendien heeft de organisatie 
aandacht voor integriteit, klant- en resultaatgerichtheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid, tijdigheid, 
duidelijkheid en maatwerk (door extra te investeren in goede relatie met werkgevers) (Jaarverslag, 
2009; UWV.nl) 

Tot slot wil UWV een aantrekkelijke werkgever zijn. UWV wil gemotiveerde werknemers 
binden en boeien. UWV vindt het belangrijk dat ze als werkgever goed voor haar werknemers zorgt. 
Dit doet de organisatie onder andere door het motto ‘Gezond werk, is beter werk’ te hanteren. UWV 
wil bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van werknemers door fitnesscentra op te 
richten, bedrijfsfysiotherapie te ontwikkelen, cursussen (stoppen met roken) en sportdagen te 
organiseren en actie te voeren voor bijvoorbeeld ‘vaker de trap nemen’. Bovendien doet UWV mee 
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aan evenementen als Roparun, Zevenheuvelenloop en dam tot damloop. Dit houdt werknemers 
actief maar levert ook een bijdrage aan zichtbaarheid van de organisatie (Jaarverslag, 2009). 
 
2.4 Arbeidskrachten 
Niet alleen de doelen van de organisatie zijn divers, ook het personeelbestand van het UWV is divers. 
De organisatie vindt dat het personeelbestand een afspiegeling moet zijn van de samenleving. Zowel 
jongeren als ouderen, mannen als vrouwen, allochtonen en mensen met een handicap zijn in dienst 
bij UWV. In het Jaarverslag 2009 valt te lezen dat het aantal werknemers van UWV sinds 2003 ieder 
jaar afgenomen is, tot eind 2008 met in totaal 8.016 werknemers (6.813 fte’s). In 2009 fuseerde UWV 
met CWI en dat leverde een groei van het personeelbestand op. In 2010 en 2011 heeft UWV extra 
budget gekregen voor het aannemen van nieuw personeel om tijdens de crisis de dienstverlening 
aan het toegenomen aantal WW-klanten op peil te houden. Inmiddels hebben veel van deze 
werknemers weer afscheid moeten nemen. Begin mei 2011 had UWV in totaal UWV 20.360 
werknemers in dienst, waarvan 17.684 met een vast contract, 2.596 met een tijdelijk contract en 80 
die in een wachtgeldregeling zitten (Jaarverslag, 2010). 
 
2.5 HR-strategie 
In het Jaarverslag 2009 en Sociaal Plan 2008-2011 is geen specifiek HR-beleid uitgeschreven voor de 
genoemde 20.000 werknemers. De HR-activiteiten werving en selectie en opleiding en ontwikkeling 
komen echter veel terug in beide documenten. Hierop wordt dan ook nader ingegaan. 

UWV streeft naar een mobiel en breed inzetbaar personeelsbestand. Om werknemers 
mobieler en breder inzetbaar te maken biedt UWV verschillende opleidingen en cursussen aan. Ook 
worden studiekosten voor een opleiding die past bij de loopbaanontwikkeling binnen de organisatie, 
volledig vergoed. Daarnaast biedt UWV een Management Development programma aan, met als 
doel management creatief in te zetten. Het programma besteedt aandacht aan coachen, inspireren 
en leidinggeven. Bovendien krijgen werknemers de kans mee te doen aan een employabilitytraject 
waarin een scan wordt gemaakt die inzicht geeft in de kennis, persoonlijkheid, competenties en 
loopbaanwaarden, de mate waarin iemand past binnen de kernfuncties en eventueel ook in 
leidinggevend talent van de werknemer. Na afloop van het traject krijgt de werknemer een 
zogenoemd employability paspoort dat inzicht geeft in zijn sterke en zwakke punten. Sinds oktober 
2006 is UWV gestart met een pilot met het employability paspoort. Jaarlijks is er ruimte voor 
drieduizend deelnemers aan het traject (Intermediair.nl). UWV faciliteert in het bevorderen van 
employability en mobiliteit, maar stelt wel dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
loopbaan (Jaarverslag, 2009).  

Niet alleen het doel ‘mobiliteit en employability’ wordt in het achterhoofd gehouden 
wanneer UWV mensen werft en selecteert, ook diversiteit speelt een belangrijke rol. Volgens UWV 
betekent omgaan met diversiteit oog hebben voor de verschillen tussen mensen en de positieve 
kanten benutten: verschillen tussen mensen bieden veel kansen en mogelijkheden. “Het betekent 
ook: anticiperen op mogelijke knelpunten die het gevolg kunnen zijn van verschillen” (UWV.nl). 
Binnen UWV wordt gebruik gemaakt van selectietesten waarbij taal en culturele aspecten geen 
relevante invloed hebben op het testresultaat. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor een 
opleidingsprogramma ‘diversiteit’ voor management van werknemers. UWV zet zich in voor 
allochtonen, vrouwen en wajongers. Een voorbeeld hiervan is een intern project ‘Charter vrouwen 
naar de top’. Ook worden wajongers niet alleen begeleid naar werk, maar biedt UWV zelf 
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werkervaringsplekken aan voor wajongers (Jaarverslag, 2009). Gesteld kan worden dat UWV 
mobiliteit en employablility en diversiteit als kernwaarden van het HR-beleid ziet.  
 
2.6 Boventalligheid 

- Afspiegelingsbeginsel en zoektermijn 
Ondanks dat UWV geen specifiek HR-beleid heeft uitgeschreven, is de boventalligheidsregeling zeer 
helder. Naar aanleiding van bezuinigingen en efficiënter werken zijn veel werknemers bij UWV 
boventallig verklaard. UWV hanteert het afspiegelingsbeginsel in gevallen dat er tien of meer 
boventalligen moeten worden aangewezen per bedrijfsvestiging. Het afspiegelingsbeginsel houdt in 
dat bij het aanwijzen van boventalligen, rekening gehouden wordt met de leeftijdsopbouw. Daarbij 
wordt de cwi-methode gehanteerd. Dat betekent dat eerst wordt gekeken naar hoe de 
leeftijdsopbouw van de bedrijfsvestiging eruit ziet. Vervolgens wordt bepaald hoeveel werknemers 
er per groep uitwisselbare functies als boventallige moeten worden aangewezen. De leeftijdsopbouw 
van de aan te wijzen werknemers per groep uitwisselbare functies moet zoveel mogelijk 
overeenkomen met de leeftijdsopbouw van de totale bedrijfsvestiging. Alle werknemers tellen mee 
die op de peildatum in dienst zijn bij de betreffende bedrijfsvestiging. Dus ook tijdelijke werknemers 
tellen mee en werknemers die binnenkort met vut/prepensioen gaan, of die net opgezegd hebben 
maar nog in hun opzegtermijn zitten. Volgens het ontslagbesluit zijn er in totaal vijf 
leeftijdscategorieën: tot en met 24, van 25 tot en met 34, van 35 tot en met 44, van 45 tot en met 54, 
en, tot slot, 55 en ouder.  

Uit tabel 1 blijkt dat vanaf 2004 tot en met april 2011 aan 3.066 werknemers boventalligheid 
is aangezegd. Zodra een werknemer boventallig is, kan hij een aantal maanden met behoud van 
salaris op zoek gaan naar ander werk. Afhankelijk van de leeftijd varieert de zoektermijn van zes tot 
zevenentwintig maanden. Voor de groep tot en met 34 jaar geldt een zoektermijn van zes maanden, 
de groep van 35 tot en met 44 jaar krijgt negen maanden. Er geldt een zoektermijn van twaalf 
maanden voor de leeftijdsgroep van 45 tot en met 49 jaar. Werknemers van 50 tot en met 54 jaar 
krijgen een zoektermijn van eenentwintig maanden en tot slot krijgt de categorie 55 jaar en ouder 
zevenentwintig maanden de tijd om ander werk te zoeken. Wanneer de werknemer geen werk heeft 
kunnen vinden tijdens de zoektermijn, raakt hij het vaste inkomen kwijt. Een WW-uitkering kan dan 
helpen om de gevolgen op te vangen. Naast het krijgen van een zoektermijn krijgt een boventallige 
werknemer voorrang als herplaatsingskandidaat bij het vervullen van interne vacatures. 

Het is de bedoeling dat de boventallige werknemer zelf verantwoordelijk is voor het vinden 
van een nieuwe baan. Hier wordt hij echter geholpen door UWV. De boventallige werknemer komt 
bij het mobiliteitscentrum van UWV terecht. Binnen dit centrum kan een outplacementtraject 
gevolgd worden waarin een zelfanalyse wordt gedaan en een arbeidsmarktanalyse. Ook worden 
sollicitatietrainingen gegeven en leren boventallige werknemers hoe ze werkgevers kunnen 
benaderen. 

 
- Financiële vertrekregeling 

Wanneer de boventallige werknemer voor het einde van de zoektermijn een nieuwe functie vindt en 
vertrekt, geldt een financiële vertrekregeling. De boventallige werknemer krijgt dan een percentage 
van het bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) over de rest van de 
zoektermijn en opzegtermijn. Wanneer de werknemer is aangewezen als herplaatsingskandidaat, kan 
het zijn dat deze werknemer een andere baan heeft gevonden voordat de zoektermijn is ingegaan. In 
dit geval kan de werknemer toch al gedeeltelijk gebruikmaken van de vertrekregeling. Stel dat de 
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werknemer pas over negen maanden boventallig wordt, dan geldt de volgende regeling: UWV 
verdeelt deze periode in drie gelijke delen. In de eerste drie maanden kan de werknemer nog geen 
gebruik maken van de vertrekregeling. In de tweede drie maanden krijgt de werknemer een kwart 
van het bedrag en in de laatste drie maanden krijgt de werknemer de helft van het bedrag. De 
genoemde regeling geldt ook voor boventallige werknemers die een uitwisselbare of passende 
functie accepteren tijdens de zoektermijn. Op dat moment wordt de zoektermijn opgeschort. 

In een aantal situaties kan de werknemer geen gebruikmaken van de vertrekregeling. 
Bijvoorbeeld als UWV ervoor zorgt dat hij aan het werk kan gaan bij andere publieke organisaties, 
zoals de Belastingdienst of Douane. Als de werknemer daar minder gaat verdienen, kan de 
werknemer een suppletie krijgen van UWV van maximaal 15 procent per maand. De werknemer 
krijgt de suppletie voor de duur van de rest van de zoektermijn plus opzegtermijn.  

Na boventalligheid zal de werknemer zowel intern als extern op zoek moeten gaan naar een 
andere functie. Krijgt de werknemer een interne functie aangeboden, dan is het de bedoeling dat hij 
de baan aanneemt. Accepteert de werknemer de functie niet, dan heeft hij geen recht meer op de 
regelingen uit het Sociaal Plan. Wanneer de interne vacature niet wordt aangenomen omdat de 
werknemer binnen drie maanden met een andere baan buiten UWV kan beginnen, krijgt hij wel de 
vertrekregeling. 

 
- Vertrekstimulering en ouderenregeling 

Om werknemers vrijwillig te laten mobiliseren, hanteert UWV een vertrekstimulering voor niet-
boventallige werknemers. Voor een niet-boventallige werknemer die vrijwillig wil vertrekken geldt 
een speciale regeling. Voorwaarde om daarvoor in aanmerking te komen, is dat hij deel uitmaakt van 
een groep werknemers waar boventalligheid aan de orde is én dat hij een uitwisselbare functie 
achterlaat voor een boventallige werknemer in hetzelfde leeftijdscohort. De regeling is dan dat de 
werknemer in aanmerking komt voor loopbaanfaciliteiten en bij vrijwillig vertrek binnen drie 
maanden nadat de boventalligheid in de groep is ontstaan, heeft hij recht op een vertrekpremie van 
1,5 maal het bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (Sociaal Plan, 2005). 

Bovendien kunnen oudere boventallige werknemers er voor kiezen om gebruik te maken van 
de ouderenregeling. Hieraan is een aantal voorwaarden verbonden. De boventallige werknemer 
moet op 31 december 2004 55 jaar of ouder zijn en is op het moment dat hij gebruik gaat maken van 
de regeling tenminste tien jaar in dienst en heeft recht op respectievelijk een VUT garantie, FPU-
garantie dan wel een OBU (flexpensioen) (De Unie, 2005). “In aanvulling op de uitkering 
prepensioen/VUT garantie ontvangt een werknemer van 57 jaar en ouder een aanvulling tot 70 
procent van het laatst verdiende salaris. Vaststelling van de omvang van de suppletie vindt plaats op 
basis van het VUT-reglement” (Sociaal Plan, 2008: 70). Werknemers jonger dan 57 jaar (en ouder dan 
55 jaar) ontvangen een evenredig lagere suppletie, naar rato van het aantal maanden dat men 
eerder dan 57 jaar uittreedt. “Voor de werknemer van 57 jaar en ouder die gebruik maakt van de 
vervroegde uittreedregeling geldt een halve pensioenopbouw tot 65 jaar. Werknemers jonger dan 57 
jaar ontvangen een evenredig lagere pensioenopbouw, naar rato van het aantal maanden dat men 
eerder dan 57 jaar uittreedt” (Sociaal Plan, 2008: 70). Een laatste voorwaarde is dat de werknemer 
die boventalligheid wordt aangezegd uiterlijk een maand na de aanzegging van boventalligheid de 
keuze maakt gebruik te willen maken van de regeling (De Unie, 2005). 

Nu bekend is van welke regelingen boventallige werknemers gebruik kunnen maken is het 
interessant te weten hoeveel werknemers bijvoorbeeld intern doorstromen of gebruik maken van de 
ouderenregeling. Zoals eerder vermeld zijn 3.066 werknemers tot en met april 2011 boventallig 
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verklaard. Van hen zijn 299 werknemers overgedragen aan de interne loopbaancentra. De overige 
boventallige werknemers zijn veelal intern doorgestroomd (1449). Ook extern mobiliseren (369) of 
gebruik maken van de ouderenregelingen (341) zijn veel gekozen opties zoals in onderstaande tabel 
is te zien (UWV.nl).  
 
Tabel 1: Oplossingen voor boventallig verklaarde medewerkers (UWV.nl). 
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3. Theoretisch kader 
3.1 Inleiding 
Het theoretisch kader bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt inzicht verschaft rondom het 
thema mobiliteit. Allereerst komt de definitie van mobiliteit naar voren. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen interne en externe mobiliteit en tussen vrijwillige en gedwongen mobiliteit. 
Vervolgens worden verschillende redenen voor mobiliteit geschetst en komt de term zoekgedrag aan 
de orde. Bovendien wordt een typering geschetst van werknemers met betrekking tot ervaren 
discrepanties en zoekgedrag. Het eerste deel eindigt met de vraag of meer personeel in beweging 
beter is. Het tweede deel van het theoretisch kader gaat over de invloed van verschillende factoren 
op externe mobiliteitsbereidheid en extern mobiliteitsvermogen van werknemers. De factoren 
worden onderverdeeld in hoofdthema’s, te weten persoonlijke en familie karakteristieken, 
werkhistorie en organisatiekenmerken en houding ten aanzien van werk. Het laatste deel betreft een 
hoofdstuk over verschillende HR-instrumenten die externe mobiliteit mogelijk kunnen bevorderen. 
Instrumenten als financiële prikkels, trainingen en loopbaanbegeleiding komen aan de orde. 

 
3.2 Inzicht in mobiliteit 
3.2.1 Inleiding 
In deze paragraaf komt de definitie van mobiliteit naar voren. Het blijkt dat mobiliteit onder te 
verdelen is in een interne en externe variant. Daarnaast hebben mensen verschillende motieven om 
van positie te veranderen. In de literatuur wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen 
gedwongen en vrijwillige mobiliteit. Ook worden in deze paragraaf de verschillende richtingen en 
redenen van mobiliteit beschreven en de daarbij behorende type werknemers. Tot slot volgt een 
paragraaf over optimale mobiliteit. 
 
3.2.2 Definitie van mobiliteit 
De term mobiliteit wordt in wetenschappelijke artikelen op verschillende manieren omschreven. 
Sommige auteurs hanteren een algemene definitie van mobiliteit, anderen maken een onderscheid 
tussen veranderingen van baan en veranderingen van organisatie. Duidelijk blijkt wel dat alle brede 
definities uitgaan van een bepaalde ‘verandering’ op de arbeidsmarkt. Mekkenholt beschrijft 
mobiliteit als een “verandering in de arbeidsmarktpositie van een individu” (Mekkenholt, 1993:1). In 
het artikel geschreven door Dijkstra (1997:10-11) wordt ook een algemene definitie van mobiliteit 
gebruikt, namelijk: “mobiliteit is de direct waarneembare in-, door- en uitstroom van werknemers”. 
Tot slot suggereren ook Zwinkels, Ooms en Sanders (2009: 5) dat mobiliteit te maken heeft met een 
verandering: “mobiliteit zijn transities van de ene baan naar de andere baan al dan niet met een 
tussenliggende periode”. 
 
3.2.3 Intern versus extern 
In de bovenstaande definities wordt geen onderscheid gemaakt in het niveau en de vorm van 
mobiliteit. Voor wat betreft het niveau van mobiliteit spreken De Winne, Steyn, Gilbert en Sels (2008) 
over een verschil in benoeming van mobiliteit op macro, meso en microniveau. Op macro niveau 
doelt de term arbeidsmobiliteit op vrijwillige werk-werk-transities. Op meso niveau noemen De 
Winne et al. (2008) arbeidsmobiliteit het definitieve vrijwillige vertrek van een individu (vrijwillig 
personeelsverloop) uit de organisatie. “Op microniveau wordt hieraan gerefereerd met de term 
vrijwillige externe mobiliteit (vanuit een vast dienstverband)” (De Winne et al., 2008: 2). Bij dit 
onderscheid in niveaus wordt enkel ingegaan op de externe vorm van mobiliteit. In de meeste 
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wetenschappelijke literatuur wordt het onderscheid tussen interne en externe mobiliteit gemaakt. 
Volgens Erdem, Bos en Hoeben (2006) vindt interne mobiliteit plaats wanneer een werknemer in 
hetzelfde bedrijf van baan verandert. Van externe mobiliteit is sprake als een werknemer een bedrijf 
in- of uitstroomt (Erdem et al., 2006). Vermeulen (2004) maakt ditzelfde onderscheid naar baan- of 
externe mobiliteit (verandering van werkgever) en functie- of interne mobiliteit (verandering van 
positie bij dezelfde werkgever). Ook Feldman en Ng (2008) stellen dat er verschillen bestaan in 
mobiliteit. Zij maken een onderscheid in ‘Job change’, ‘Organisational change’ en ‘Occupational 
change’. Met job change bedoelen Feldman en Ng de veranderingen in baan. Het gaat om 
veranderingen in werkverantwoordelijkheden, hiërarchie of titels binnen een organisatie. Kortom, 
interne promoties, overplaatsingen en demotie vallen onder job change. Onder organisational 
change valt de overstap naar een andere werkgever/organisatie. Het gaat om de in- en uitstroom van 
personeel. Bij occupational change gaat het om verandering van beroep. Nieuwe vaardigheden 
worden ontwikkeld door middel van het volgen van trainingen en cursussen. Gesteld kan worden dat 
op verschillende niveaus verschillende begrippen voor mobiliteit worden gehanteerd en dat hier 
nogal eens verwarring over zou kunnen ontstaan. 

Ook wordt verschillend gedacht over interne en externe mobiliteit. Nelissen en de Vos (2007) 
hebben in hun onderzoek de vergelijking gemaakt tussen hoe arbeidsmarktprofessionals denken 
over mobiliteit en hoe de Nederlandse bevolking denkt over mobiliteit. Uit dat onderzoek komt naar 
voren dat bijna de helft van de arbeidsmarktprofessionals van mening is dat de externe mobiliteit te 
gering is, 38 procent vindt deze voldoende en 5 procent vindt de externe mobiliteit te groot. De 
Nederlandse bevolking heeft een duidelijk andere mening: van hen vindt slechts 26 procent dat er 
sprake is van te weinig externe mobiliteit en 40 procent stelt dat er genoeg externe mobiliteit is 
(Nelissen & de Vos, 2007: 31). Over de interne mobiliteit (functiewisseling) zijn de 
arbeidsmarktprofessionals negatiever in vergelijking met de externe mobiliteit. Hier vindt 65 procent 
dat deze vorm van mobiliteit te gering is, terwijl 24 procent aangeeft dat de interne mobiliteit 
voldoende groot is. Van de Nederlandse bevolking is 39 respectievelijk 29 procent deze meningen 
toegedaan (Nelissen & de Vos, 2007: 34).  

 
3.2.4 Richting van mobiliteit 
Nu duidelijk is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen interne en externe mobiliteit, blijkt ook 
de richting van mobiliteit te verschillen. Volgens Gesthuizen en Dagevos (2005) kan een werknemer 
opwaarts maar ook neerwaarts mobiel zijn. Ook kan het zijn dat een werknemer er niets op vooruit 
of achteruit gaat wanneer diegene van positie is veranderd. Voor 60 procent van de werknemers 
leidt een positieverandering niet tot een stijging of daling van de beroepsstatus. In 23 procent van de 
gevallen komt het voor dat werknemers een betere positie bemachtigen en voor 17 procent geldt 
dat zij een lagere beroepsstatus verkrijgen na het veranderen van positie (Gesthuizen & Dagevos, 
2005). Gesteld kan worden dat opwaartse mobiliteit vaker voorkomt dan neerwaartse mobiliteit, 
maar dat de meeste werknemers geen verandering doormaken wat betreft beroepsstatus. Naar 
aanleiding van bovenstaande gegevens rijst de vraag waarom werknemers niet meermalen van 
positie veranderen als ze er vaak op vooruit gaan of er niet slechter van worden? Kortom, welke 
redenen hebben werknemers om van positie te veranderen? 
 
3.2.5 Reden van mobiliteit 
Mensen hebben verschillende redenen om mobiel te zijn. Zo kunnen mensen vrijwillig van functie of 
van baan willen veranderen, maar soms worden ze hiertoe gedwongen. In de wetenschappelijke 
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literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen vrijwillige en gedwongen mobiliteit. Volgens 
Gesthuizen en Dagevos (2005) gaat het bij vrijwillige mobiliteit om personen die op eigen initiatief de 
stap tot mobiliteit zetten. Vrijwillige redenen om van positie te veranderen zijn bijvoorbeeld 
interessanter werk, meer zekerheid, werksfeer bevalt niet, promotie, wens voor extra inkomen of de 
gezinssituatie laat het behouden van de functie niet toe (Gesthuizen & Dagevos, 2005; Vermeulen, 
2004). Opvallend is dat de genoemde voorbeelden niet altijd vormen zijn van positief gemotiveerde 
mobiliteit (bijvoorbeeld de slechte werksfeer). Gedwongen mobiliteit betekent volgens Gesthuizen 
en Dagevos (2005) een wisseling van positie op basis van dwang waarop de baan-of functiewisselaar 
geen invloed had op het verlaten van de functie of de arbeidsorganisatie. Redenen waarom mensen 
gedwongen van positie veranderen zijn bijvoorbeeld een reorganisatie of sluiting van het 
bedrijf(sonderdeel), het aflopen van een tijdelijk contract, arbeidsongeschiktheid of minder gezond 
worden (Gesthuizen & Dagevos, 2005; Zwinkels et al., 2009).  
 Uit de wetenschappelijke literatuur komt naar voren dat vrijwillige mobiliteit vaker voorkomt 
dan gedwongen mobiliteit. Gemiddeld 18,8 procent van alle werkenden in loondienst is vrijwillig van 
positie veranderd in de twee jaar voorafgaande aan de peildatum van het onderzoek. Voor 
gedwongen mobiliteit gaat het om gemiddeld 7,6 procent van de werknemers in loondienst 
(Gesthuizen & Dagevos, 2005; Zwinkels et al., 2009). In de literatuur komt echter geen eenduidig 
beeld naar voren over de kenmerken van de personen die vaker gedwongen dan wel vrijwillig extern 
mobiel zijn. Zo blijkt uit het artikel geschreven door Zwinkels et al. (2009) dat vrouwen en hoog 
opgeleiden vaker vrijwillig mobiel zijn dan mannen en lager opgeleiden en dat ouderen geen grotere 
kans hebben op gedwongen mobiliteit dan jongeren. Gesthuizen en Dagevos (2005) beweren echter 
dat er geen verschil bestaat voor mannen of vrouwen wat betreft vrijwillige of gedwongen mobiliteit 
en dat ouderen (45-54 jaar) weldegelijk meer kans hebben op gedwongen mobiliteit. Ook voor wat 
betreft het hebben van kinderen bestaat er een verschil van mening. Volgens Gesthuizen en Dagevos 
(2005) worden personen van wie het jongste kind ouder is dan dertien jaar vaker geconfronteerd 
met gedwongen mobiliteit, terwijl Zwinkels et al. (2007) beweren dat het hebben van kinderen geen 
invloed heeft op welke vorm van mobiliteit dan ook. 
 
3.2.6 Vastzittend of goudzoeker? 
Uit het trendrapport “Aanbod van arbeid 2009” (Van der Stelt & De Voogd-Hamelink, 2010) blijkt dat 
de externe mobiliteit in Nederland met de jaren toeneemt. In het jaar 2004 is 17 procent van alle 
werkenden in Nederland van werkgever gewisseld. In 2006 was dit 20 procent en in 2008 zelfs 28 
procent. De vraag is om wie deze cijfers gaan. 

De toename van externe mobiliteit kan een gevolg zijn van toenemende tijdelijke contracten. 
Ook kan externe mobiliteit te maken hebben met het wel of niet ervaren van discrepanties tijdens de 
loopbaancarrière. Een typering kan gemaakt worden van de mensen die wel of geen discrepanties 
ervaren en wel of geen zoekgedrag vertonen. Discrepanties betreffen gevoelens van een werknemer 
over het wel of niet aansluiten van baankenmerken bij de eigen preferenties, kennis en 
vaardigheden. Het gaat om discrepanties in de arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhoud, het loon 
en de mate van waardering en autonomie. Allereerst bestaan er werkenden die geen discrepantie 
ervaren en ook geen nieuwe werkbetrekking zoeken. Deze groep worden door Gesthuizen en 
Dagevos (2005) de “gecommitteerden” genoemd. Ook zijn er werkenden die geen discrepanties 
ervaren, maar toch zoekgedrag vertonen. Deze groep heten de “goudzoekers”. De “vastzittenden” 
zijn werkenden die discrepanties ervaren, maar niet op zoek zijn naar een nieuwe werkbetrekking. 
Tot slot bestaat de groep die wel discrepanties ervaart en als gevolg daarvan op zoek is naar een 
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andere baan. Dit zijn de “verbeteringzoekenden”. De eerste en de laatste groep zijn twee logische 
groepen. Wanneer je geen discrepanties ervaart, ben je tevreden met je baan en vertoon je geen 
zoekgedrag. Ervaar je wel discrepanties, ben je ontevreden met je baan, dan ben je geneigd 
veranderingen aan te brengen door bijvoorbeeld op zoek te gaan naar een andere baan. De tweede 
en de derde groep zijn echter minder logisch en daarom bijzonder interessant. 

De tweede groep, de goudzoekers, bevat meer mannen dan vrouwen. Mannen zijn vaker op 
zoek naar een andere baan wanneer ze in een gunstige situatie zitten dan vrouwen. Gesthuizen en 
Dagevos (2005) geven het belang van carrière maken als reden voor het genoemde verschil. Naast 
mannen zijn het met name jongeren en hoogopgeleiden die tot de categorie goudzoekers behoren in 
tegenstelling tot ouderen en lager opgeleiden. Ook gescheiden personen zijn vaker op zoek naar een 
nieuwe functie of baan dan getrouwde personen. Gesteld kan worden dat de hoogopgeleide jonge 
vrouwen zonder partner en kinderen en de hoogopgeleide jonge mannen vaak op zoek zijn naar een 
andere baan terwijl ze in een gunstige situatie zitten (Gesthuizen & Dagevos, 2005: 45). 

In de derde groep, de vastzittenden, bevinden zich werknemers die in een ongunstige 
werksituatie zitten. Vooral mensen met een lage opleiding en ouderen behoren tot de groep 
vastzittenden (Gesthuizen & Dagevos, 2005). Ook personen met kinderen behoren in de meeste 
gevallen tot deze categorie. Het percentage mannen en vrouwen verschilt weinig van elkaar binnen 
deze groep. Wel is het opvallend dat personen met een partner vaker tot de groep vastzittenden 
behoren dan gescheiden personen (Gesthuizen & Dagevos, 2005: 43). Gesteld kan worden dat zowel 
kinderen als een partner restrictief werken bij arbeidsmarktgedrag. 

Een typering van werknemers kan organisaties inzicht geven in het arbeidsmarktgedrag van 
het eigen personeel. De typering moet wel met enig voorbehoud worden bekeken. Niet iedereen die 
oud is valt onder de groep vastzittenden en ook niet iedereen die jong is kan getypeerd worden als 
goudzoeker. Om vastzittenden iets meer in de richting van de verbeteringzoekenden te krijgen, is het 
volgens Gesthuizen en Dagevos (2005) zinvol om te investeren in opleidingen en cursussen voor 
werknemers, aangezien het volgen van cursussen het zoekgedrag van mensen bevordert. Cursussen 
worden vaak gevolgd met als doel om uit negatieve situaties te komen. 
 
3.2.7 Optimale mobiliteit 
Uit de wetenschappelijke literatuur komt naar voren dat werkgevers en werknemers baat hebben bij 
een bepaalde mate van arbeidsmobiliteit. Teveel of te weinig mobiliteit kan echter negatief 
uitpakken (De Winne, 2008). Externe mobiliteit heeft veel voordelen, maar mobiliteit bevorderen is 
niet altijd per definitie beter. “In het huidige arbeidsbestel is binding van werknemers en werkgevers 
ook van belang: arbeidsorganisaties zijn doorgaans niet gebaat bij een sterk vlottend 
personeelsbestand” (Gesthuizen en Dagevos, 2005: 4). Volgens Gesthuizen en Dagevos (2005) dient 
er een evenwicht te bestaan tussen mobiliteit en continuïteit van de arbeidsrelatie. In het geval van 
hooggekwalificeerde, complexe functies zijn zowel de werkgever als de werknemer gebaat bij weinig 
mobiliteit. Beiden hebben namelijk geïnvesteerd in inwerktijd, scholing en in de opbouw van 
bedrijfsspecifiek kapitaal. Wanneer een werknemer de organisatie verlaat, neemt diegene zijn 
kapitaal met zich mee. De organisatie zal opnieuw moeten investeren in een nieuwe, passende 
werknemer. Bovendien kan de in- en uitstroom van werknemers de dagelijkse werking in de 
organisatie verstoren. Wanneer werknemers uitstromen worden activiteiten onderbroken. Als er niet 
direct vervanging voorhanden is, worden werkprocessen ontregeld (De Winne et al., 2008). 
 Wat betreft negatieve gevolgen valt een onderscheid te maken tussen vrijwillige en 
gedwongen externe mobiliteit. Gedwongen externe mobiliteit kent meer negatieve gevolgen dan 
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vrijwillige externe mobiliteit. Werknemers die vrijwillig van werkgever veranderen ervaren weinig 
negatieve gevolgen, maar het belangrijkste negatieve gevolg is dat de arbeidszekerheid afneemt, 
waarschijnlijk doordat bij positieverandering meestal niet direct een vaste baan wordt aangeboden. 
Gedwongen externe mobiliteit kent meer negatieve gevolgen dan vrijwillige externe mobiliteit. 
Volgens verschillende auteurs brengt gedwongen mobiliteit een verslechtering van de situatie met 
zich mee. Een verslechtering van de situatie beschrijven Dewettinck en Buyens (2002) voornamelijk 
als een verslechtering in “individual wellbeing” van de werknemer. Gedwongen mobiliteit kan 
gepaard gaan met een verlies aan zelfvertrouwen, lichamelijke stress symptomen en sociale 
uitsluiting. Erdem et al. (2006) spreken van een daling in het inkomen, een verminderde 
inkomenstevredenheid en een afname van de ervaren aansluiting tussen werk en kennis en 
vaardigheden. Ook Schneer (1993) betoogt dat gedwongen mobiliteit een vermindering van het 
gevoel van eigenwaarde teweeg brengt, evenals een verslechtering van het welzijn en van de 
levensopvatting. Met een vermindering van de levensopvatting bedoelt Schneer (1993) pessimisme, 
sociale vervreemding en persoonlijke vervreemding. Gesteld kan worden dat het zinvol is om 
vrijwillige mobiliteit te stimuleren wanneer de werkgever haar personeel in beweging wil krijgen. 

Is meer personeel in beweging beter? Uit bovenstaande gegevens blijkt dat meer personeel 
in beweging niet altijd beter is. Weinig externe mobiliteit in het algemeen kent nadelen. Werkgevers 
kunnen moeilijk aan personeel komen en dat betekent dat een organisatie kennis en vaardigheden 
van buiten misloopt met een geringere dynamiek in de organisatie en kennisuitwisseling met de 
omgeving tot gevolg. Daarnaast heeft het personeel dat langere tijd op dezelfde plek zit, eerder de 
kans vast te lopen in een functie wanneer er geen sprake is van mobiliteit. Er kan 
ervaringsconcentratie optreden (Grip, Loo & Sanders, 1999). Dit betekent dat wanneer een 
werknemer te lang op dezelfde plek zit, hij teveel bedrijfsspecifieke kennis opdoet. Tot slot zijn op 
een immobiele arbeidsmarkt werkgelegenheidsverschuivingen lastig op te vangen (SER, 2011). 
Teveel externe mobiliteit is echter ook niet wenselijk in tijden dat de binding tussen werkgever en 
werknemer van belang is. 

Het is vooral belangrijk om te kijken naar de reden van externe mobiliteit. Bij gedwongen 
externe mobiliteit blijkt dat positieve en negatieve gevolgen elkaar afwisselen. Ook bestaan er nogal 
wat tegenstrijdige resultaten met betrekking tot de gevolgen van gedwongen externe mobiliteit in 
relatie tot inkomen en baantevredenheid. Uit het ene artikel komt naar voren dat gedwongen 
externe mobiliteit leidt tot onder andere een inkomensstijging en een toename in baantevredenheid, 
aangezien de ervaren werkdruk en burn-outklachten afnemen en de tevredenheid over de inhoud 
van het werk, de mate van ervaren waardering en de ervaren loopbaanperspectieven toenemen 
(Gesthuizen & Dagevos, 2005: 65). In een ander artikel valt te lezen dat er sprake is van een daling in 
het inkomen en inkomstenontevredenheid (Erdem et al., 2006). Wel is duidelijk dat het vrijwillig van 
positie veranderen positieve effecten heeft op zowel objectieve en subjectieve maatstaven van 
loopbaansucces en inzetbaarheid. “Ondanks dat vrijwillige externe mobiliteit kan leiden tot meer 
baanonzekerheid, blijkt dat er ook sprake is van een toenemende arbeidstevredenheid en een meer 
optimistische inschatting van het eigen loopbaanperspectief” (De Winne et al., 2008: 359). 

Het belangrijkste is dat de werknemer op de juiste plek zit. Wanneer de werknemer op de 
juiste plek zit, veronderstellen Gesthuizen en Dagevos (2007) dat er sprake is van een hoge mate van 
overeenstemming tussen de kenmerken die de werknemer wenst in een baan en de feitelijke 
kenmerken van de baan. Dit wordt ook wel een goede persoon-baanfit genoemd. Een goede 
persoon-baanfit bevordert de tevredenheid van de werknemer. Tevreden werknemers zijn 
productiever dan ontevreden werknemers en bovendien zal een hoge mate van tevredenheid het 
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ziekteverzuim inperken en arbeidsongeschiktheid voorkomen (Gesthuizen & Dagevos, 2007: 1). Hoe 
beter de fit, hoe beter de performance van een organisatie, zoals blijkt uit een citaat van Boon 
(2008): “The more fits, the better it is in terms of performance’’. 
  
3.3 Factoren van invloed op externe mobiliteit 
3.3.1 Inleiding 
In wetenschappelijke literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen het vermogen om extern 
mobiel te zijn en de bereidheid tot externe mobiliteit. Dit onderscheid wordt in de eerstvolgende 
paragraaf behandeld. Vervolgens komen verschillende hoofdthema’s met factoren aan bod die van 
invloed zijn op het vermogen ofwel de bereidheid tot externe mobiliteit. De volgende thema’s 
worden behandeld: ‘persoonlijke en familie karakteristieken’, ‘werkhistorie en 
organisatiekenmerken’ en ‘houding ten aanzien van werk’. 
 
3.3.2 Bereidheid en vermogen 
Mobiliteitsbereidheid en vermogen hangen samen met het begrip employability. Employability 
betreft de inzetbaarheid van werknemers zowel intern als extern. Inzetbaarheid heeft met mobiliteit 
te maken. Hoe breder inzetbaar, hoe beter de mogelijkheden voor het veranderen van positie op de 
arbeidsmarkt. Echter geldt ook dat regelmatige wisseling van positie tijdens de loopbaan zorgt voor 
meer ervaring, kennis en vaardigheden. Dit draagt bij aan de brede inzetbaarheid van een 
werknemer. Bereidheid en vermogen zijn van invloed op de inzetbaarheid en mobiliteit van 
werknemers (Gaspersz & Ott, 1996). Volgens Gaspersz en Ott (1996) kunnen bereidheid en 
vermogen worden vertaald als ‘willen’ en ‘kunnen’. De Grip, Loo en Sanders (1999) beschrijven 
mobiliteitsbereidheid en vermogen als volgt. De mobiliteitsbereidheid van werknemers kan worden 
omschreven als de bereidheid van werknemers om van functie of van fysieke werklocatie te 
veranderen, zowel intern als extern. Het mobiliteitsvermogen van werknemers is op te vatten als de 
mate waarin werknemers daadwerkelijk in staat zijn van functie of werklocatie te veranderen. Een 
groot verschil tussen beide aspecten is dat mobiliteitsbereidheid wordt gevormd door motivatie en 
dat mobiliteitsvermogen wordt bepaald door omstandigheden waar werknemers mee te maken 
hebben en waar zij slechts deels invloed op kunnen uitoefenen. Wanneer werknemers zowel kunnen 
als willen veranderen van positie op de arbeidsmarkt, is het nog maar de vraag of er ook 
daadwerkelijk externe mobiliteit plaatsvindt. Volgens Noe en Barber (1993) is er bewijs dat 
bereidheid en vermogen de daadwerkelijke externe mobiliteit van werknemers kunnen voorspellen. 
Volgens hen worden veel wensen van werknemers omgezet in daden en om die reden is het zinvol 
factoren te onderzoeken die van invloed zijn op zowel mobiliteitsbereidheid als mobiliteitsvermogen. 
Verschillende factoren van invloed op bereidheid en vermogen zijn onder te verdelen in 
hoofdthema’s. Deze thema’s komen in het vervolg van dit hoofdstuk stuk ter sprake. 
 
3.3.3 Factoren 
Persoonlijke en familie karakteristieken 
Binnen de categorie ‘persoonlijke en familie karakteristieken’ vallen factoren als leeftijd, burgerlijke 
staat, huishoudensamenstelling, ondersteuning van de partner, opleiding en inzetbaarheid.  
 

- Leeftijd, stereotypering en gezondheid 
Uit de meeste wetenschappelijke artikelen komt naar voren dat jonge werknemers eerder geneigd 
zijn te veranderen van werkgever dan oudere werknemers (Van der Stelt & Voogd-Hamelink, 2010; 
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Vermeulen, 2004; Coppin & Van der Brande, 2007). Van der Stelt en Voogd-Hamelink (2010) stellen 
dat twee derde van de jongste werknemers (16-24 jaar) extern mobiel zijn geweest in de twee jaar 
voorafgaand aan het onderzoek in vergelijking met 11 procent van de oudere werknemers (55-65 
jaar). Ook Vermeulen (2004) schrijft dat de kans op externe mobiliteit sterk afneemt naarmate 
mensen ouder worden. 

Volgens Coppin en Van der Brande (2007) en volgens Gesthuizen en Dagevos (2005) hebben 
oudere werknemers verschillende redenen om niet bereid te zijn tot externe mobiliteit. Allereerst 
blijkt uit de job matching theory dat oudere werknemers een grote kans hebben om een goede 
match te hebben gevonden tussen werknemer en werkgever (Coppin & Van der Brande, 2007). 
Oudere werknemers hebben kennis en ervaring opgedaan en weten in veel gevallen waar ze wel en 
niet behoefte aan hebben. Op deze manier weten zij op een bepaald moment of ze de juiste functie 
bekleden. Wanneer oudere werknemers tevreden zijn en naar eigen zeggen op de goede plek zitten, 
zullen zij niet (gauw) veranderen van werkgever (Coppin & Van der Brande, 2007). Ten tweede 
blijven ouderen zitten waar ze zitten, vanwege de risico’s die verbonden zijn aan een wisseling van 
positie. “Onder risico’s vallen bijvoorbeeld financiële risico’s (pensioenbreuk, deelname aan 
prepensioenregelingen), vermindering van arbeidszekerheid (een overstap betekent meestal een 
proeftijd) en risico’s aangaande de passendheid van de nieuwe baan en aansluiting met nieuwe 
collega’s” (Gesthuizen & Dagevos, 2005: 80). Ten derde zijn oudere werknemers dichter bij hun 
pensioenleeftijd dan jongere werknemers en daarom hebben ze minder tijd om de mobiliteitskosten 
om te zetten in baten wanneer ze van werkgever veranderen (Coppin & Van der Brande, 2007). Ten 
slotte zijn oudere werknemers zich bewust van de geringe kansen op de externe arbeidsmarkt 
(Gesthuizen & Dagevos, 2005). Oudere werknemers hebben te maken met stereotypering en 
discriminatie op de arbeidsmarkt (Coppin & Van der Brande, 2007). Negatieve stereotypen over 
oudere werknemers zijn van invloed op de desbetreffende groep (Van Dalen et al., 2007). Oudere 
werknemers ervaren een drempel bij het betreden van de arbeidsmarkt en bij het behouden van hun 
baan. Over het algemeen bestaan veel stereotypen over veel soorten werknemers. Vooral 45 
plussers hebben te maken met negatieve stereotypen ofwel stereotype bedreigingen. Ondanks dat 
werkgevers positieve kanten erkennen van oudere werknemers (betrouwbaar, sociaal vaardig, goed 
in het overdragen van kennis), zijn het met name de negatieve beelden die overheersen 
(Gründemann, 2009). Werkgevers denken over het algemeen dat een veroudering van het 
personeelsbestand leidt tot hogere kosten en niet tot productiviteitsgroei. Bovendien zijn oudere 
werknemers in vergelijking met jongere werknemers minder productief, meer ziek en een 
belemmering voor de toepassing van technische vernieuwingen (Gründemann, 2009; Van Dalen et 
al., 2007). Uit de gelezen onderzoeken komt echter naar voren dat dit enkel stereotype beelden zijn. 
De fysieke gesteldheid van oudere werknemers neemt af, maar de sociale en mentale vaardigheden, 
zoals verantwoordelijkheid en leiderschap en creativiteit, worden juist beter (Buyens et al., 2009). 
Van Dam et al. (2006) stellen dat ouderen beter presteren dan jongeren aangezien ze een jarenlange 
ervaring hebben die tot meer inzicht, impliciete kennis en kennis over procedures heeft geleid. Door 
middel van de ervaring die ouderen hebben, zijn ze in het bezit van een probleemoplossend 
vermogen; oudere werknemers hebben daarom inzicht, ze herkennen de aard van het probleem snel 
en ze weten welke strategieën effectief zijn (Van Dam et al., 2006). Uit onderzoek van TNO blijkt dat 
het overgrote deel van de oudere werknemers lichamelijk en geestelijk gezond is en het werk tot aan 
de pensioenleeftijd goed aankunnen (Volgens Nauta, De Bruijn & Cremer, 2004 in Gründemann, 
2009). Kortom, er zou geen reden hoeven zijn dat oudere werknemers vrezen voor externe 
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mobiliteit. Bovenstaande redenen zijn van invloed op de mobiliteitsbereidheid van oudere 
werknemers.  

Gezondheid speelt een belangrijke rol in het kader van mobiliteitsvermogen. De fysieke en 
psychische gesteldheid van werknemers bepalen of iemand het vermogen heeft om bepaalde taken 
wel of niet uit te voeren. Zodra uit te voeren taken niet aansluiten bij de fysieke en/ of mentale 
mogelijkheden van de werknemer, wordt het voor hen moeilijk of zelfs onmogelijk het werk op de 
juiste manier te volbrengen. Gesteld kan worden dat leeftijd, bijbehorende stereotypen en 
gezondheid van directe invloed zijn op de mobiliteitsbereidheid van werknemers en op het 
mobiliteitsvermogen (Noe & Barber, 1993; Ostroff & Clark, 2001; Brett & Reilly, 1988).  

 
- Burgerlijke staat, huishoudensamenstelling, ondersteuning van partner 

Uit een artikel van Gesthuizen en Dagevos (2005) blijkt dat gehuwden en samenwonenden minder 
vaak extern mobiel zijn dan gescheiden personen, alleenstaanden of verweduwden. Zij geven 
hiervoor als reden dat de laatst genoemden meer bewegingsruimte hebben en minder rekening 
hoeven te houden met een persoon die dicht bij hen staat. Burgerlijke staat is onder andere van 
invloed op de mobiliteitsbereidheid van een werknemer (Brett & Reilly, 1988; Ostroff & Clark, 2001). 
Volgens Brett en Reilly (1988) zijn getrouwde mensen eerder bereid te wisselen van werkgever dan 
alleenstaanden, omdat zij ondersteuning krijgen van de partner of van familie. Dit betekent dus ook 
dat wanneer de partner niet wil meeverhuizen, de bereidheid van de werknemer die van werkgever 
wil veranderen negatief wordt beïnvloed. Dit komt overeen met dat wat Noe en Barber (1993) 
beweren, namelijk dat een partner een negatieve invloed kan hebben op de bereidheid van 
werknemers om te wisselen van positie, vooral als het gaat om een geografische positiewisseling. 
Bovendien is de factor burgerlijke staat van invloed op het mobiliteitsvermogen van een werknemer. 
Ostroff en Clark (2001) suggereren namelijk dat werknemers die nog niet het vermogen hebben om 
zich extern te mobiliseren, minder snel een opleiding zullen volgen wanneer een partner in het spel 
is. Het volgen van een opleiding vergroot de kansen op externe mobiliteit, maar het behalen van een 
diploma kost veel energie. Deze tijd en energie zou iemand ook in zijn of haar partner kunnen steken. 
Bovendien is ondersteuning van de partner/familie van invloed op het mobiliteitsvermogen van een 
werknemer. Wanneer de partner niet mee verhuist of niet achter een wisseling van positie staat, kan 
de werknemer beperkt worden in het vermogen om te wisselen van positie. Kortom, burgerlijke staat 
en ondersteuning zijn van invloed op de ‘capacity to move’ (Ostroff & Clark, 2001: 428). 

Ook de huishoudensamenstelling kan de mobiliteitsbereidheid en kansen op mobiliteit 
beïnvloeden. De geografische gebondenheid wordt vergroot en daarmee de bewegingsruimte op de 
arbeidsmarkt verkleind wanneer een werknemer een partner en/of kinderen heeft (volgens Felmlee 
1982 & Rosenfeld 1992 in Gesthuizen & Dagevos, 2005; Noe & Barber, 1993; Brett & Reilly, 1988; 
Zwinkels et al., 2009). Coppin en Van der Brande (2007) geven twee redenen waarom jonge kinderen 
van invloed zijn op de mobiliteitsbereid en mobiliteitsvermogen van werknemers (vooral vrouwen). 
Mensen met kinderen zijn minder gemotiveerd bij het zoeken van een nieuwe baan, vanwege de 
financiële voordelen (zoals betaalde zwangerschapsverlof) ingebed in het huidige contract. Daarnaast 
denken sommige werkgevers dat vrouwen met jonge kinderen meer kinderen zullen krijgen; zij 
ontvangt daardoor misschien minder aantrekkelijke baanaanbiedingen. Een andere reden die wordt 
gegeven door Coppin en Van der Brande (2007) is dat in veel landen de vrouw minder gaat werken 
en een stap terug neemt in haar carrière wanneer ze kinderen krijgt. Vrouwen trekken zich terug van 
de arbeidsmarkt of houden dezelfde positie bij dezelfde werkgever, maar ze maken over het 
algemeen geen carrièresprongen met jonge kinderen thuis. 
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- Opleiding en inzetbaarheid 
Werknemers met een wetenschappelijke opleiding zijn verhoudingsgewijs het meest op zoek naar 
ander werk (20 procent). Werknemers met een vmbo-opleiding zijn het minst op zoek naar ander 
werk (9 procent) (Van der Stelt & Voogd-Hamelink, 2010). Uit het multivariate model gepresenteerd 
door Vermeulen (2004) blijkt dat mensen met een hbo of academische achtergrond significant vaker 
extern mobiel zijn dan mensen met een mbo opleiding. Ook Zwinkels et al. (2009) stellen dat er een 
positieve relatie bestaat tussen mobiliteit en opleidingsniveau. Geconcludeerd wordt dat hoger 
opgeleiden mobieler zijn dan lager opgeleiden, aangezien personen met een hoger niveau aan 
menselijk kapitaal meer arbeidsmarktkansen krijgen en dus ook vaker extern mobiel zijn (Gesthuizen 
& Dagevos, 2005; Zwinkels et al., 2009). Hoger opgeleiden krijgen meer kansen en kansen zijn van 
invloed op het mobiliteitsvermogen van mensen (De Grip et al., 1998). Hoe meer kansen, hoe beter 
werknemers in staat zijn te mobiliseren. Bovendien is de factor opleiding van invloed op de 
mobiliteitsbereidheid van werknemers. Hoger opgeleiden zouden namelijk meer ambities hebben 
om zich te mobiliseren, waardoor de mobiliteitsbereidheid over het algemeen hoger ligt dan bij lager 
opgeleiden (De Grip et al., 1998; Gesthuizen & Dagevos, 2005; Wit et al., 1993). 
 Naast opleiding is de factor inzetbaarheid van invloed op het mobiliteitsvermogen van een 
werknemer. Het begrip inzetbaarheid wordt vaak samengenomen met mobiliteit, maar de begrippen 
verschillen van elkaar. Het begrip inzetbaarheid verwijst naar het verwerven van competenties om 
die vervolgens op meerdere plekken te kunnen inzetten (Gaspersz & Ott, 1999). Mobiliteit betreft de 
beweging van werknemers binnen en tussen organisaties (Gaspersz & Ott, 1999). Werknemers die 
breed inzetbaar zijn, hebben meer vermogen om te mobiliseren. Ze zijn breder inzetbaar en 
herkennen zich meer in de verschillende mogelijkheden op de arbeidsmarkt (Van Dam & Thierry, 
2000). Over de invloed van inzetbaarheid op mobiliteitsbereidheid wordt weinig tot niets 
geschreven. Aan de ene kant kan verwacht worden dat inzetbaarheid nauwelijks van invloed is op 
mobiliteitsbereidheid. Inzetbaarheid is onder andere nodig om te kunnen veranderen van positie, 
maar niet om te willen veranderen. Aan de andere kant kan verwacht worden dat wanneer mensen 
in staat zijn om een verandering door te maken, ze hier sneller voor open staan. Hoe breder 
inzetbaar, hoe meer kennis en vaardigheden een werknemer heeft, hoe meer mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt, hoe eerder bereid tot externe mobiliteit. 

 
Werkhistorie en organisatiekenmerken 
In veel artikelen valt te lezen dat werkhistorie en organisatiekenmerken van invloed zijn op de 
mobiliteitsbereidheid en op het mobiliteitsvermogen. Achtereenvolgend komen factoren als het 
aantal eerdere veranderingen van positie, verschil in sector en de grootte van de organisatie van 
invloed op beide vormen van mobiliteit aan bod. 

Loopbaangeschiedenis is een belangrijke factor van invloed op mobiliteitsbereidheid. Noe en 
Barber (1993) stellen dat er een positieve relatie bestaat tussen eerdere veranderingen van positie 
en bereidheid tot mobiliteit. Werknemers die nooit eerder een wisseling van positie hebben 
meegemaakt, hebben lage verwachtingen van toekomstige vooruitgang en zullen zich aanpassen aan 
de omgeving waarin ze nu zitten door weinig interesse te tonen in mobiliteitsmogelijkheden (Noe & 
Barber, 1993). Ook Brett en Reilly (1988) beweren dat een groter aantal veranderingen van positie in 
het verleden kan bijdragen aan de bereidheid tot mobiliteit. Ervaren wisselaars kunnen minder 
waarde hechten aan de gemeenschap waaruit ze komen en zijn daardoor eerder bereid tot 
mobiliteit, maar Brett en Reilly (1988) stellen ook dat mensen op een gegeven moment een plafond 
hebben bereikt wat betreft aantal veranderingen van positie. De mobiliteitsbereidheid zal dan 
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afnemen. Het mobiliteitsvermogen van werknemers die eerdere veranderingen van positie hebben 
doorgemaakt is groter dan van werknemers die nooit mobiel zijn geweest, aangezien zij minder baan 
specifieke kennis bezitten en daarom breder inzetbaar zijn (Wolff et al., 2003). 
 Naast het aantal eerdere veranderingen van positie, is ook het soort sector waar iemand 
werkzaam is van invloed op de mobiliteitsbereidheid van een werknemer. Uit een artikel van Noe en 
Barber (1993) blijkt dat werknemers in de private sector meer bereid zijn tot mobiliteit dan 
werknemers in de publieke sector, omdat financiële middelen (bijvoorbeeld payment of relocation 
expenses) vaker in de private sector worden ingezet (Noe & Barber, 1993). Over de invloed van het 
soort sector op mobiliteitsvermogen is weinig tot niets te vinden in de wetenschappelijke literatuur. 
Wel kan gesteld worden dat genoemde financiële middelen van invloed zijn op het 
mobiliteitsvermogen van werknemers. 

Uit eerder onderzoek is al veelvuldig naar voren gekomen dat bedrijfsgrootte van invloed is 
op de externe mobiliteitsbereidheid van een werknemer. Binnen grote bedrijven is interne mobiliteit 
meer gangbaar dan binnen kleine bedrijven (Vermeulen, 2004; Van der Stelt & Voogd-Hamelink, 
2010; Gesthuizen & Dagevos, 2005). Dit duidt op de aanwezigheid van interne arbeidsmarkten 
binnen grote bedrijven die loopbaanpaden mogelijk maken (Gesthuizen & Dagevos, 2005: 16). 
Binnen kleine bedrijven hebben werknemers beperkte mogelijkheden tot interne mobiliteit. 
Wanneer werknemers zich willen ontwikkelen, zijn ze eerder bereid tot externe mobiliteit. Over de 
invloed van bedrijfsgrootte op mobiliteitsvermogen is in de literatuur weinig tot niets te vinden, 
terwijl de grootte van de organisatie van invloed is op de mate waarin een werknemer in staat is 
zichzelf te ontwikkelen. Te verwachten is dat mensen werkzaam in een grote organisatie meer 
mogelijkheden ter beschikking hebben om zichzelf te kunnen ontwikkelen, wat het vermogen tot 
externe mobiliteit vergroot. In de literatuur wordt hier echter niets over geschreven. Een mogelijke 
verklaring kan zijn dat werknemers in een grote organisatie meer interne mobiliteitskansen hebben 
en daarom minder snel extern zullen mobiliseren.  

 
Houding van de werknemer ten aanzien van werk 
Ondanks dat onderzoek met betrekking tot de invloed van ‘career attitudes’ op het gedrag van de 
werknemer nog in de kinderschoenen staat, wordt duidelijk dat baantevredenheid en prestatie, 
tevredenheid met het inkomen en identificatie met de organisatie van invloed zijn op vooral de 
mobiliteitsbereidheid van een werknemer. Genoemde factoren vallen in deze paragraaf onder het 
kopje baantevredenheid. Daarnaast zijn factoren als baanbetrokkenheid, zicht op de eigen loopbaan 
en afstand tot het loopbaandoel ook van invloed op de mobiliteitsbereidheid van een werknemer. 
Laatst genoemde factoren worden in deze paragraaf geschaard onder baanbetrokkenheid. Tot slot 
komt de factor baanzekerheid van invloed op bereidheid en vermogen ter sprake. 
 

- Baantevredenheid 
Baantevredenheid is van grote invloed op de bereidheid tot mobiliteit. Over de invloed op 
mobiliteitsvermogen is geen informatie gevonden. Werknemers die ontevreden zijn met 
arbeidsinhoudelijke en financiële kanten van hun huidige functie zijn eerder geneigd tot externe 
mobiliteit dan werknemers die wel tevreden zijn met hun baan (Zwinkels et al., 2009; Noe & Barber, 
1993; Brett & Reilly, 1988; Gesthuizen & Dagevos, 2005; Ostroff & Clark, 2001). Ontevredenheid met 
betrekking tot verschillende aspecten van een functie, zoals arbeidsinhoud, werkdruk, 
arbeidsomstandigheden, beloning, loopbaanperspectieven, werkuren, gebrek aan aansluiting 
vaardigheden en functie inhoud en het ontbreken van waardering bevorderen volgens Gesthuizen en 
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Dagevos (2005) de mobiliteitsbereidheid. Algemene baantevredenheid speelt een belangrijke rol als 
factor voor positieverandering (Gesthuizen & Dagevos, 2005). Volgens Allen en Griffeth (2000) zijn 
prestaties weer van invloed op baantevredenheid en daarmee op de behoefte om de organisatie te 
verlaten, afhankelijk van het beloningssysteem. Wanneer beloningen van invloed zijn op prestaties, 
bestaat er een positieve relatie tussen prestaties en baantevredenheid en daarom zullen goed 
presterende werknemers minder geneigd zijn tot externe mobiliteit (Allen & Griffeth, 2000). 

Naast baantevredenheid en prestatie is ook het inkomensaspect van een baan een 
belangrijke factor van invloed op mobiliteitsbereidheid en mobiliteitsvermogen. Iets minder dan 11 
procent van de respondenten uit een onderzoek van Stelt en Van der Voogd-Hamelink (2010) wil 
vertrekken vanwege de hoogte van het salaris. Dit speelt vooral bij mannen, jongeren en 
laagopgeleiden. Ook voor mensen ouder dan 54 jaar is dit het op één na belangrijkste motief om van 
baan te willen veranderen. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat de factor inkomen 
van invloed is op de mobiliteitsbereidheid van werknemers. Tevredenheid met het huidige salaris en 
met beloningen hebben concurrerende effecten op de bereidheid tot mobiliteit. Uit een artikel van 
Brett en Reilly (1988) blijkt enerzijds dat werknemers die ontevreden zijn met het huidige salaris 
eerder geneigd zijn mobiliteitsgedrag te vertonen, helemaal als de werknemer na een wisseling van 
positie meer salaris krijgt. Anderzijds kunnen positiewisselingen financiële lasten met zich mee 
brengen in termen van niet gecompenseerde verhuiskosten of hogere woonkosten (volgens 
Blomquist 1982 in Brett & Reilly, 1988: 616). Ook is inkomen van invloed op het mobiliteitsvermogen 
van een werknemer. Dit heeft met inkomenszekerheid te maken. Wanneer een werknemer 
zekerheid heeft met betrekking tot het inkomen, is hij sneller in staat om van positie te wisselen. Die 
inkomenszekerheid wordt verhoogd wanneer de werknemer een partner heeft met een inkomen 
(Brett & Reilly, 1988). Bovendien blijkt uit een artikel geschreven door Gerhart (1990) dat er een 
positieve relatie bestaat tussen financiële onzekerheid en zoekgedrag. Personen met grote financiële 
behoeften proberen de spanning te verlagen door een nieuwe baan te zoeken om de financiële 
bezorgdheden te elimineren. 

Tot slot is ook de identificatie van de werknemer met de organisatie een belangrijke factor 
van invloed op de mobiliteitsbereidheid. Werknemers die zich meer identificeren met de werkgever, 
zijn in de toekomst eerder geneigd tot mobiliteit. Werknemers willen loyaal zijn aan de werkgever 
waarmee zij zich kunnen identificeren, dus wanneer de werkgever aan de werknemer vraagt een 
overstap te maken, zullen werknemers dit sneller accepteren (Brett & Reilly, 1988: 616; Ostroff & 
Clark, 2001). Over de invloed van de factor ‘identificatie van de werknemer met de organisatie’ op 
mobiliteitsvermogen is geen informatie gevonden. Verwacht kan worden dat deze factor geen 
invloed heeft op het mobiliteitsvermogen van werknemers, omdat de werknemers niet meer kansen 
of vaardigheden hebben wanneer ze zich identificeren met de organisatie. 
 

- Loopbaanbetrokkenheid 
Werknemers met een grote loopbaanbetrokkenheid geloven dat carrièredoelen gerelateerd zijn aan 
gevoelens van eigenwaarde met als resultaat dat deze werknemers meer bereid zijn tot het 
accepteren van enige vorm van mobiliteit, omdat zij mobiliteit zien als vereiste om hun eigen 
loopbaandoelen te bereiken (volgens Blau 1988 in Noe & Barber, 1993: 163). Betrokkenheid betreft 
in dit geval ambities die werknemers hebben om een bepaalde loopbaan te realiseren. Werknemers 
die zich bewust zijn van hun ambities en interesses zijn meer geïnteresseerd in positieveranderingen 
en opdrachten die hun carrièremogelijkheden vergroten. Gesteld kan worden dat een beter inzicht in 
en gerichtheid op de eigen carrière de mobiliteitsbereidheid van werknemers kunnen bevorderen 
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(volgens London 1993 in Noe & Barber, 1993). Bovendien is loopbaanbetrokkenheid van invloed op 
het mobiliteitsvermogen van een werknemer, omdat hij zich waarschijnlijk veel heeft beziggehouden 
met het bevorderen en ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Hoe meer kennis en vaardigheden, 
hoe groter de kans en de mogelijkheid dat werknemers van positie wisselen (Van Dam & Thierry, 
2000). 

Naast inzicht in en gerichtheid op de eigen carrière is ook de afstand tot het loopbaandoel 
van een werknemer van invloed op de bereidheid tot mobiliteit. Hoe groter de kloof is tussen de 
huidige baan en de gewenste baan, hoe meer geneigd werknemers zijn tot mobiliteit, aangezien een 
positiewisseling nieuwe kennis verschaft en misschien eerder toegang geeft tot de gewenste positie 
(Noe & Barber, 1993). Over de invloed op mobiliteitsvermogen is niets te vinden in de 
wetenschappelijke literatuur. 
 

- Baan- en inkomenszekerheid 
De meest belangrijke factor in dit hoofdstuk is baan- en inkomenszekerheid. Baan- en 
inkomenszekerheid is vooral van invloed op de mobiliteitsbereidheid van werknemers. Volgens 
Kluytmans en Ott (1999) is baanzekerheid iets uit het verleden. Vroeger lag de nadruk op ‘lifetime 
employment’. Dit betekende dat je als werknemer het grootste gedeelte van je carrière werkzaam 
was bij dezelfde werkgever. Er was sprake van grote baanzekerheid. Tegenwoordig hebben 
organisaties behoefte aan flexibiliteit in een veranderende arbeidsmarkt en stijgen de 
mobiliteitscijfers. De nadruk ligt niet meer op ‘lifetime employment’ maar op ‘lifetime employability’ 
(Thijssen et al., 2008). Werknemers zullen zichzelf moeten blijven ontwikkelen om aantrekkelijk te 
blijven voor de werkgever, aangezien het niet gezegd is dat je als werknemer je hele leven bij 
dezelfde organisatie blijft werken. Kortom, werknemers hebben minder baanzekerheid dan vroeger. 
Werknemers kiezen in tijden van crisis vaker voor zekerheid en zijn daarom minder bereid tot 
mobiliteit (Zwinkels et al., 2009).  

Uit veel verschillende onderzoeken blijkt dat de mobiliteitscijfers meebewegen met het 
verloop van de economische cyclus (Gesthuizen & Dagevos, 2005; Zwinkels et al., 2009; Vermeulen, 
2004; Van der Stelt & Voogd-Hamelink, 2010). “Opwaartse bewegingen in de economie – groei – 
worden weerspiegeld door de groei in externe baanmobiliteit” (Van der Stelt & Voogd-Hamelink, 
2010: 41). Gesthuizen en Dagevos (2005) denken dat in tijden van hoogconjunctuur de 
mogelijkheden om een baan te vinden die beter aansluit bij de eigen preferenties toenemen en 
daarmee neemt het mobiliteitsvermogen toe. Mensen zijn eerder in staat een passende functie te 
vinden. Ook zullen mensen meer risico durven nemen die gepaard gaan met een wisseling van 
positie. “Daarbij gaat het niet alleen om onzekerheid over wat men precies kan verwachten, maar 
ook om een verminderde baanzekerheid doordat vele baanwisselaars in elk geval te maken krijgen 
met een proeftijd” (Gesthuizen & Dagevos, 2005: 10). Gesteld kan worden dat baanzekerheid, zeker 
in tijden van economische crisis, van grote invloed is op mobiliteitsbereidheid en op 
mobiliteitsvermogen. 
 
3.4 HR-instrumenten van invloed op externe mobiliteit 
3.4.1 Inleiding 
Na een uiteenzetting van factoren van invloed op mobiliteitsvermogen en mobiliteitsbereidheid 
wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan verschillende instrumenten die ingezet kunnen 
worden om het mobiliteitsvermogen en de mobiliteitsbereidheid van werknemers te bevorderen. 
Eerst rijst echter te vraag wie verantwoordelijk is voor het bevorderen van mobiliteit. In de eerste 
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paragraaf volgt een discussie over verantwoordelijkheid voor het bevorderen van mobiliteit. In de 
tweede paragraaf komen drie thema’s aan de orde met instrumenten ter bevordering van het 
kunnen en willen veranderen van positie. 
 
3.4.2 Wie is verantwoordelijk? 
Uit het vorige deel is naar voren gekomen dat inzetbaarheid van groot belang is voor mobiliteit. 
Inzetbaarheid is van invloed op het mobiliteitsvermogen van een werknemer. Wanneer een 
werknemer breder inzetbaar is, heeft hij eerder de mogelijkheid te veranderen van positie op de 
arbeidsmarkt dan iemand die niet breed inzetbaar is. Maar wie is verantwoordelijk voor de brede 
inzetbaarheid en daarmee een vergrote kans op mobiliteit van werknemers? Hoe ziet de situatie met 
betrekking tot verantwoordelijkheid er nu uit en wat is een wenselijke situatie? 
 
Werknemer versus werkgever 
Thijssen et al. (2008) pleiten ervoor dat organisaties moeten bijdragen aan inzetbaarheid en dat 
werknemers in staat moeten zijn hiervan gebruik te maken. Werknemers worden geacht de juiste 
competenties en vaardigheden te bezitten om hun inzetbaarheid te vergroten. Beide partijen hebben 
belang bij breed inzetbare en mobiele werknemers (Van Dun & Van Holt, 2010). De werkgever wil de 
werknemers optimaal inzetbaar houden, hij heeft belang bij tevreden werknemers, wil kennis 
verloop in de organisatie voorkomen en heeft ook nog een taak als goed werkgever. Ook de 
werknemer heeft een belang bij investeren in zijn eigen ontwikkeling. De baanzekerheid bestaat niet 
meer. Om toch te zorgen dat zijn werkzekerheid wordt vergroot, is het belangrijk steeds te blijven 
leren (Van Dun & Van Holt, 2010). 

Wanneer de werknemer verantwoordelijk is voor inzetbaarheid, spreken Verbruggen et al. 
(2008) van individueel loopbaanmanagement (ILM). ILM betreft de activiteiten die een individu zelf 
initieert om de inzetbaarheid te onderhouden. In het artikel van Verbruggen et al. (2008) wordt 
aangetoond dat ILM zowel gericht kan zijn op de interne (ILM-intern) als op de externe inzetbaarheid 
(ILM-extern). ILM-intern is het vermogen van een individu om tewerkgesteld te blijven bij de huidige 
werkgever. De werknemer kan hierin investeren door de eigen prestaties ‘zichtbaar’ te maken en 
door bedrijfsrelevante kennis en relaties op te bouwen. ILM-extern verwijst naar iemands vermogen 
om een baan te vinden bij een andere werkgever. Daarbij is gerichtheid op de externe arbeidsmarkt 
van belang. Voor dit onderzoek is enkel de laatste variant relevant. 

Wanneer de werkgever verantwoordelijk is voor inzetbaarheid van de werknemers valt dit 
onder ‘loopbaanmanagement door de organisatie (OLM)’. OLM betreft het geheel van inzetbaarheid-
investeringen die de werkgever initieert (Verbruggen et al., 2008: 57). Loopbaansteun vanuit de 
organisatie is niet uitsluitend gericht op interne inzetbaarheid. Wel komt naar voren in het artikel 
geschreven door Verbruggen et al. (2008) dat het effect op intern individueel loopbaanmanagement 
bijna zes keer sterker is dan het effect op extern individueel loopbaanmanagement. Dit is niet 
onlogisch, aangezien werkgevers voordeel willen behalen bij het investeren in werknemers. Toch 
kunnen werkgevers ook baat hebben bij investeren in de inzetbaarheid van een werknemer zodat 
diegene zich extern kan oriënteren. Externe mobiliteit zorgt namelijk voor fris bloed in de 
organisatie, aangezien er weer plekken zijn te vergeven aan nieuw personeel. Ook wordt aan de 
hand van externe mobiliteit ervaringsconcentratie tegengegaan. “Ervaringsconcentratie (het steeds 
meer weten op een steeds specifieker terrein) schaadt de arbeidsmarktwaarde van werknemers, 
daar de uitwijkmogelijkheden op de arbeidsmarkt bij verlies van werk steeds beperkter worden 
naarmate de ervaring van iemand specifieker wordt” (Grip Loo Sanders, 1999: 298) 
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Loopbaanmanagement door de organisatie helpt individuen vooral bij de loopbaanuitbouw 
binnen de organisatie en is dus gericht op blijvende interne inzetbaarheid. Wanneer een organisatie 
de mogelijkheid biedt aan een werknemer om zich te ontwikkelen, is dit een stimulans om met de 
eigen loopbaan aan de slag te gaan (Verbruggen et al., 2008: 70). Loopbaanmanagement door de 
organisatie verdient daarom aanmoediging, maar er is ook een risico. Dit risico wordt de 
employabilityparadox genoemd. 

 
Employabilityparadox 
Het bevorderen van de ontwikkeling van werknemers kan voor werkgevers verkeerd uitpakken. Dit 
wordt door Verbruggen et al. (2008) ook wel de employabilityparadox genoemd. Aan de ene kant 
betekent investeren in het vergroten van de inzetbaarheid van personeel dat je als organisatie gezien 
wordt als aantrekkelijke werkgever. Dit is bevorderlijk voor het binden en boeien van het personeel. 
Aan de andere kant versterkt het stimuleren en faciliteren van ontwikkelingsmogelijkheden de 
inzetbaarheid van werknemers, waardoor zij de mogelijkheid hebben om over te stappen naar een 
andere organisatie. Als organisatie investeer je niet zomaar in het personeel. Je denkt hier iets voor 
terug te krijgen. Wanneer opgeleide werknemers direct vertrekken na hun opleiding omdat ze ergens 
anders aan de slag kunnen, heb je als organisatie geen profijt van de investering. Dit zou een reden 
kunnen zijn voor werkgevers om huiverig om te springen met investeringen in opleidingen en 
cursussen voor het personeel. 
 
Uit voorgaande gegevens blijkt dat tijden veranderen en daarmee ook het beeld over wie de 
verantwoordelijkheid draagt voor de ontwikkeling van werknemers. Aan de ene kant zijn het 
werknemers die zelf kunnen investeren in hun eigen inzetbaarheid en mobiliteit (ILM). Aan de 
andere kant kan de organisatie werknemers stimuleren zichzelf te ontwikkelen door cursussen en 
opleidingen aan te bieden (OLM). Gesteld kan worden dat de verantwoordelijkheid niet meer enkel 
bij de werkgever ligt, maar dat ook de werknemer initiatief dient te nemen wanneer het gaat om het 
vergroten van de eigen inzetbaarheid. Nu is de tijd rijp voor een meer evenwichtige arbeidsrelatie; 
wederzijdse betrokkenheid, dialoog, verantwoordelijkheid, autonomie en ruimte bij de werknemer. 
Er vindt een verschuiving plaats in de verdeling van verantwoordelijkheden. De zorgplicht van de 
werkgever neemt af en de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer neemt toe (Verbruggen et 
al., 2008). 
 
3.4.3 HR-instrumenten 
Uit voorgaande paragraaf is naar voren gekomen dat wanneer werkgevers faciliteren in 
mogelijkheden voor ontwikkeling, werknemers hier sneller gebruik van zullen maken dan wanneer ze 
zelf initiatief moeten nemen. In deze paragraaf staan verschillende manieren van faciliteren centraal.  

Het is natuurlijk waardevol wanneer werknemers bereid zijn van functie te veranderen, maar 
wanneer zij daartoe niet in staat zijn, is die mobiliteitsbereidheid van werknemers nog slechts van 
beperkte waarde (De Grip et al., 1999). Om deze reden is het zinvol een onderscheid te maken 
tussen de volgende vier groepen werknemers (Kluytmans & Ott, 1999): 
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Instrumenten die een werkgever het beste kan inzetten verschillen volgens Kluytmans en Ott (1999) 
per categorie werknemers. Deze typologie van werknemers is zinvol te hanteren voor werkgevers, 
aangezien niet alle werknemers hetzelfde zijn. Om de externe mobiliteit te bevorderen stellen 
verschillende auteurs dat de inzet van HR-instrumenten afhankelijk is van de mobiliteitsbereidheid 
en van het mobiliteitsvermogen van een werknemer. Ook in deze paragraaf wordt dit onderscheid 
doorgevoerd.  
 

- I can and I want to 
De eerste groep is de groep werknemers die zowel kan als wil veranderen van positie. Dit is de groep 
“I can and I want to”. In theorie is dit de meest makkelijke groep om te laten mobiliseren, maar het 
blijkt dat zij vaak geen mogelijkheden zien of krijgen om te wisselen van positie (Kluytmans & Ott, 
1999). Het is van belang dat deze groep zich extern zal oriënteren. Hier kan de werkgever een 
steentje aan bijdragen door bijvoorbeeld trainingen te geven om beter te leren netwerken met 
directieleden danwel andere werkgevers en door sollicitatietrainingen aan te bieden. 
 

- Opbouwen van een netwerk 
Wanneer een werknemer verandert van positie kan hij baat hebben bij een netwerk (Gaspersz & Ott, 
1996). Als werkgever kun je ondersteuning bieden bij het opbouwen van een netwerk door 
bijvoorbeeld netwerktrainingen te geven. Bovendien kan de organisatie haar eigen netwerk 
inschakelen om werknemers te helpen zoeken naar een nieuwe functie (Gaspersz & Ott, 1999). Het 
opbouwen van een netwerk is van invloed op het mobiliteitsvermogen. Een groot netwerk kan leiden 
tot meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De werknemer is eerder in staat te veranderen van 
positie. De invloed van het opbouwen van een netwerk op mobiliteitsbereidheid is niet gevonden. 

 
- Sollicitatietrainingen 

Werkgevers kunnen faciliteren in sollicitatietrainingen. Wanneer werknemers adequaat zijn in het 
doen van sollicitaties, hebben ze een grotere kans om aangenomen te worden bij een nieuwe 
werkgever (Gaspersz & Ott, 1999). Het mobiliteitsvermogen wordt vergroot. 
 

- I want to, but I can’t 
Als het om werknemers gaat die wel bereid zijn om te mobiliseren, maar niet de juiste vaardigheden 
hebben om van positie te wisselen vallen ze in de categorie “I want to, but I can’t”. Om deze groep te 
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mobiliseren is het van belang dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van het 
mobiliteitsvermogen. Het gebrek aan mobiliteitsvermogen kan worden aangepakt door middel van 
het aanbieden van breed variërende trainingen, het creëren van leer- en werkplekken, het 
ontwikkelen van traineeships of simpelweg tijd te geven voor het volgen van trainingen. Ook stage 
en detachering kan helpen bij het bevorderen van mobiliteitsvermogen. 
 

- Training en opleiding 
Het ontwikkelen van algemene vaardigheden en competenties kan bereikt worden door algemene 
trainingen aan te bieden, zodat werknemers zich sneller extern kunnen en zullen oriënteren. Baan 
specifieke trainingen zijn enkel geschikt voor het bevorderen van interne mobiliteit (Wolff et al., 
2003). Training en opleiding is van invloed op zowel de bereidheid als het vermogen tot externe 
mobiliteit. Wanneer werknemers zijn getraind en opgeleid, zijn ze beter inzetbaar. Ze hebben meer 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt wat de bereidheid tot mobiliteit kan aanwakkeren (Kluytmans & 
Ott, 1999). 
 

- Stage en detachering 
Naast het aanbieden van training en opleiding is het zinvol werknemers werkervaring te laten 
opdoen, zodat ze meer kennis hebben en breder inzetbaar worden. Uit literatuur is gebleken dat 
werkervaring van invloed is op het mobiliteitsvermogen van een werknemer (Lee et al., 2008; Wolff 
et al., 2003). Wanneer de werkgever het verkennen van de arbeidsmarkt promoot door middel van 
stageplekken, detachering, functieroulatie, tijdelijke uitwisselingen en het meewerken aan speciale 
projecten, kunnen werknemers het mobiliteitsvermogen verhogen en zich eerder extern oriënteren 
(Kluytmans & Ott, 1999; Van Dam et al., 2006). 
 

- I can, but I don’t want to 
In Nederland blijven werknemers over het algemeen na hun dertigste bij dezelfde organisatie 
werkzaam (Kluytmans & Ott, 1999). Ze blijven graag bij dezelfde werkgever, ondanks dat ze ergens 
anders ook een baan kunnen vinden. Deze groep mensen vallen in de categorie “I can, but I don’t 
want to”. Een werkgever dient zich te richten op het wegnemen van drempels om te mobiliseren. 
Volgens Noe en Barber (1993) zijn angst voor het onbekende en baan- en inkomensonzekerheid 
belangrijke factoren waar het gaat om de weerstand tegen mobiliteit. Ook is het belangrijk dat 
mensen zich bewust worden van hun kunnen. 
 

- Financiële prikkels 
De bereidheid tot mobiliteit is volgens Kluytmans en Ott (1999) te beïnvloeden door middel van 
financiële prikkels zoals aanvullend salaris, subsidies voor mobiliteit, bonussen op basis van 
verworven competenties of financiële ondersteuning bij het opzetten van een eigen bedrijf.  
 

- Terugkeergarantie 
Een terugkeergarantie biedt meer zekerheid op het hebben van een baan en een inkomen. Wanneer 
de werkgever een terugkeergarantie invoert, kan de drempel worden verlaagd voor werknemers om 
in beweging te komen, aangezien werknemers terug kunnen gaan naar de voorlaatste werkgever 
(Kluytmans & Ott, 1999; Gaspersz & Ott, 1999). 
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- Detachering 
Om angst en onzekerheid over externe mobiliteit weg te nemen bij werknemers, kan detachering 
ingevoerd worden. Dit betekent dat werknemers wel bij dezelfde organisatie werkzaam blijven, maar 
(tijdelijk) voor een andere werkgever werkzaam zijn. Wanneer de werknemer de overstap naar een 
andere werkgever positief ervaart, zal hij sneller bereid zijn te veranderen van positie. De angst is 
weggenomen. Detachering kan er zelfs toe leiden dat een werknemer een nieuw dienstverband krijgt 
bij de organisatie waarnaar hij is gedetacheerd (Gesthuizen & Dagevos, 2005; Noe & Barber, 1993). 
 

- Arbeidsmarktscan 
Bovendien is het zeer zinvol een arbeidsmarktscan te laten maken om te kunnen aantonen waar 
werknemers terecht kunnen als ze uitstromen. De organisatie kan de huidige 
arbeidsmarktalternatieven in kaart brengen, zodat werknemers inzicht krijgen in hun mogelijkheden 
en kansen op de arbeidsmarkt (Gaspersz & Ott, 1999). Dit kan ertoe leiden dat werknemers een 
overstap maken naar een andere functie. Inzicht in de arbeidsmarktalternatieven bevordert externe 
mobiliteit (Gerhart, 1990; Wit et al., 1993). Als werknemers weten waar ze naartoe kunnen, hebben 
zij een doel en zijn ze eerder bereid tot externe mobiliteit. Over de invloed van een arbeidsmarktscan 
op het mobiliteitsvermogen wordt weinig geschreven in wetenschappelijke literatuur. Verwacht 
wordt dat het mobiliteitsvermogen van een werknemer wordt vergroot wanneer de werknemer 
weet waar mogelijkheden zijn voor een nieuwe baan. 

 
- Persoonlijke ondersteuning en zelfbewustwording 

Noe en Barber (1993) pleiten voor gepaste ondersteuning. De werkgever kan de interesse voor 
mobiliteitsmogelijkheden stimuleren door te investeren in carrièreontwikkeling. Dit betekent 
mogelijkheden bieden aan werknemers om te onderzoeken waar hun interesses liggen, wat hun 
waarden en normen zijn en welke plannen ze hebben met betrekking tot hun eigen loopbaan (Noe & 
Barber, 1993).  

Bovendien streven veel werkgevers naar meer eigen verantwoordelijkheid voor de loopbaan 
bij de werknemer. Het bewustzijn van werknemers wordt veelal gestimuleerd door het voeren van 
functioneringsgesprekken en het inzetten van loopbaanbegeleiders. Om de zelfkennis van de 
werknemer te vergroten worden self-assessment testen afgenomen en worden persoonlijke 
ontwikkel plannen geschreven (Kluytmans & Ott, 1999).  

Persoonlijke ondersteuning, inzicht in en gerichtheid op de eigen loopbaan en 
zelfbewustwording kunnen van invloed zijn op de mobiliteitsbereidheid van werknemers, aangezien 
werknemers weten wat ze willen en veel over zullen hebben voor het bereiken van dat doel. 
 

- Self-efficacy verbeteren 
Ook is het van belang dat werknemers openstaan voor veranderingen in de werksituatie (Van Dam et 
al., 2006). “Relevant is tevens het vertrouwen van de werknemer in de eigen capaciteiten, zoals het 
vermogen om te leren, te ontwikkelen, met nieuwe en uitdagende situaties om te gaan en taken uit 
te voeren die buiten het bestek van de eigen functie vallen” (Van Dam et al., 2006: 60). Het betreft 
de self-efficacy van werknemers. Uit onderzoek is gebleken dat werknemers die meer zelfvertrouwen 
hebben, veranderingen beter oppakken en minder last hebben van angst en stress dan werknemers 
met minder zelfvertrouwen (Van Dam et al., 2006). Deze aspecten zijn van invloed op zowel de 
bereidheid als het vermogen van werknemers om te mobiliseren. Wanneer de self-efficacy van een 
werknemer hoog is, is deze eerder bereid tot mobiliteit aangezien diegene zelfvertrouwen heeft in 
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zijn eigen kennen en kunnen. Ook is de werknemer eerder in staat om van positie te wisselen, omdat 
hij niet bang is om een verandering door te maken.  
 

- I can’t and I don’t want to 
Tot slot de meest lastige groep werknemers: de werknemers die niet kunnen en niet willen 
mobiliseren “I can’t and I don’t want to”. Bij deze groep is het van belang dat zowel de bereidheid als 
het vermogen worden verbeterd. Alle bovengenoemde instrumenten zullen ingezet moeten worden, 
wil er een kans zijn dat deze groep werknemers is beweging komt. Daarbij dient extra aandacht te 
worden besteed aan ondersteuning vanuit de werkgever. Bovendien kan de werkgever bijna niets 
verlangen en verwachten van deze groep werknemers, omdat ze zelf geen initiatief zullen nemen 
(Kluytmans & Ott, 1999). 

Kortom, zowel de werknemer als de werkgever kunnen instrumenten inzetten om 
ontwikkeling, mobiliteitsvermogen en mobiliteitsbereidheid te bevorderen. 
 
3.5 Betekenis van het theoretisch kader 
3.5.1 Inleiding 
In deze laatste paragraaf van het theoretisch kader wordt een conclusie gegeven van de bevindingen 
in de wetenschappelijke literatuur en wordt beschreven wat het theoretisch kader voor de rest van 
het onderzoek betekent. 
 
3.5.2 Conclusie 
In dit theoretisch kader is inzicht verschaft rondom het thema mobiliteit. Uit het eerste deel van het 
theoretisch kader blijkt dat binnen de wetenschappelijke literatuur verschillend wordt gedacht over 
mobiliteit. Alleen al het begrip mobiliteit is onder te verdelen in meer specifieke termen als interne 
en externe mobiliteit en vrijwillige en gedwongen mobiliteit. Vervolgens is duidelijkheid verkregen 
met betrekking tot de richting van mobiliteit en is de vraag gesteld welke redenen mensen kunnen 
hebben om van positie te veranderen. Een onderscheid wordt gemaakt in vrijwillige en gedwongen 
mobiliteit.  

Verder blijkt uit het eerste deel dat een verschil van mening bestaat tussen de gemiddelde 
arbeidsmarktprofessional en Nederlander over de wenselijkheid van mobiliteit die plaatsvindt. 
Wanneer opvattingen met betrekking tot het belang van mobiliteit niet stroken, is het lastig 
veranderingen door te voeren en mensen in beweging te krijgen.  Vervolgens is een typering 
weergegeven van typen werknemers die wel of geen discrepanties ervaren en naar aanleiding 
daarvan wel of geen zoekgedrag vertonen. Een typering kan werkgevers helpen aandacht te 
besteden aan bepaalde groepen werknemers. Tot slot is ingegaan op optimale mobiliteit. De vraag is 
gesteld of meer personeel in beweging beter is. Uit bovenstaande gegevens blijkt het vooral 
belangrijk om te kijken naar de reden van externe mobiliteit. Daarnaast is het van belang dat de 
werknemer op de juiste plek zit. 

In het tweede deel is naar voren gekomen dat in de wetenschappelijke literatuur een 
onderscheid wordt gemaakt tussen het vermogen om extern mobiel te zijn en de bereidheid tot 
externe mobiliteit, ook wel het ‘kunnen’ en ‘willen’ veranderen van positie. Bovendien zijn 
verschillende hoofdthema’s van invloed op mobiliteitsvermogen en mobiliteitsbereidheid aan de 
orde gekomen, te weten: persoonlijke en familie karakteristieken, werkhistorie en 
organisatiekenmerken en houding ten aanzien van werk. Binnen deze thema’s zijn factoren te 
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plaatsen. De meeste factoren zijn van invloed op zowel het kunnen als het willen veranderen van 
positie. De genoemde thema’s en factoren vormen de leidraad tijdens de rest van dit onderzoek. 

Uit het laatste deel blijkt dat niet alle werknemers op dezelfde manier gestimuleerd kunnen 
worden om in beweging te komen. Om die reden is een typering ontwikkeld van verschillende 
werknemers met verschillende behoeften en kenmerken. Over het algemeen kan gesteld worden dat 
mobiliteitsbereidheid bevorderd kan worden door middel van het inzetten van financiële middelen, 
het aanbieden van een terugkeergarantie en het doorvoeren van stages en detachering. Bovendien is 
het zinvol een arbeidsmarktscan te maken zodat werknemers weten wat de mogelijkheden zijn op de 
arbeidsmarkt. Om het mobiliteitsvermogen te bevorderen kunnen trainingen worden gegeven. Voor 
het bevorderen van externe mobiliteit zijn trainingen voor algemene vaardigheden van belang. Ook 
is het zinvol tijd vrij te geven aan werknemers om cursussen te volgen. De laatst genoemde groep, de 
groep die niet wil en niet kan mobiliseren, heeft vooral ondersteuning en loopbaanbegeleiding nodig. 
Onder loopbaanbegeleiding vallen onder andere sollicitatietrainingen, creëren van netwerken, 
passend loopbaanadvies en functioneringsgesprekken. Voor de werknemer zelf is het noodzakelijk 
open te staan voor veranderingen en zelfvertrouwen op te bouwen. Door middel van genoemde 
instrumenten, kunnen werknemers in beweging worden gebracht. In het schema op de volgende 
pagina worden de factoren van invloed op de mobiliteitsbereidheid en mobiliteitsvermogen 
schematisch weergegeven volgens de literatuur. Daarnaast staat aangegeven met een plus of min of 
de factoren een bevorderende of belemmerende uitwerking hebben op externe mobiliteit. De 
factoren waarover geen informatie is gevonden met betrekking tot bereidheid of vermogen zijn niet 
meegenomen in het overzicht. 
 
3.5.3 Verwachtingen scheppen en topics opstellen 
Het theoretisch kader heeft bijgedragen aan de bewustwording met betrekking tot de 
veronderstellingen en verwachtingen ten aanzien van het onderwerp, aangezien bestaande 
begrippen, theorieën en benaderingen betreffende mobiliteit uiteen zijn gezet. Er zijn zaken naar 
voren gekomen waar aandacht naar uit is gegaan tijdens de rest van het onderzoek. De belangrijkste 
zaken betreffen de verschillende thema’s en factoren van invloed op mobiliteitsvermogen en 
mobiliteitsbereidheid. Ook de verschillende instrumenten van invloed op beide vormen van 
mobiliteit worden meegenomen tijdens de rest van dit onderzoek. Naar aanleiding van de literatuur 
is een topiclijst opgesteld voor het afnemen van de diepte-interviews. 
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In onderstaand schema worden de factoren van invloed op mobiliteitsbereidheid en 
mobiliteitsvermogen schematisch weergegeven volgens de literatuur. Daarnaast staat aangegeven of 
de factoren een bevorderende (+) of belemmerende (-) uitwerking hebben op externe mobiliteit. 

Factoren van invloed op externe mobiliteit volgens wetenschappelijke literatuur 

Thema 1: Persoonlijke en familie karakteristieken Thema 2: Werkhistorie en org./baankenmerken 

Mobiliteitsbereidheid Mobiliteitsvermogen Mobiliteitsbereidheid Mobiliteitsvermogen 

Hogere leeftijd - Hogere leeftijd - Eerdere mobiliteit + Eerdere mobiliteit + 

Stereotypering - Stereotypering - Publieke sector -   

Gezondheid - Gezondheid - Interne doorstroommog. -   

Partner en kinderen - Partner en kinderen -   

Jonge kinderen -  Jonge kinderen -      

Geen ondersteuning - Geen ondersteuning -     

Opleiding + Opleiding +     

  Inzetbaarheid +     

      

Thema 3: Houding ten aanzien van werk Thema 4: HR-instrumenten 

Mobiliteitsbereidheid Mobiliteitsvermogen Mobiliteitsbereidheid Mobiliteitsvermogen 

Baantevredenheid - Inkomensaspect +/- Financiële prikkels + Netwerken + 

Inkomensaspect +/- Loopbaanbetrokkenheid + Terugkeergarantie + Loopbaanbegeleiding + 

Identificatie met organisatie + Baan- en inkomenszekerheid - Stages en detachering + Training en opleiding + 

Loopbaanbetrokkenheid + Economische crisis - Arbeidsmarktscan + Stages en detachering + 

Grote afstand loopbaandoel + Persoonlijke ondersteuning + Self-efficiacy verbeteren + 

Baan- en inkomenszekerheid - Zelfbewustwording +   

Economische crisis - Self-efficiacy verbeteren +   
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4. Methode van dataverzameling 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk staat de methode van dataverzameling centraal. In paragraaf 4.2 wordt uitgelegd dat 
het om een kwalitatief onderzoek gaat. Er wordt verteld wat een kwalitatief onderzoek inhoudt en 
waarom voor deze vorm gekozen is. In paragraaf 4.3 wordt ingegaan op de methode en het 
instrument voor de dataverzameling. Vervolgens komen de onderzoekseenheden en 
onderzoekslocatie aan bod in paragraaf 4.4. In paragraaf 4.5 wordt informatie verschaft rondom 
respons en non-respons. Paragraaf 4.6 betreft de data-analyse en tot slot wordt in paragraaf 4.6 
ingegaan op de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek. 
 
4.2 Onderzoeksstrategie  
Vanuit UWV is de vraag gekomen kwalitatief onderzoek te doen naar het probleem omtrent de 
externe mobiliteit van oudere werknemers werkzaam bij UWV divisie Uitkeren. In kwalitatief 
wetenschappelijk onderzoek is het erom te doen verschijnselen te beschrijven en te interpreteren 
vanuit de betekenis die mensen zelf geven aan hun sociale omgeving en aan hun handelen (’t Hart et 
al., 2005). De onderzoeker gaat op zoek naar de betekenisgeving achter interacties, gevoelens en 
processen rondom externe mobiliteit. Volgens Boeije (2005) bevat kwalitatief onderzoek drie 
belangrijke elementen. Om te beginnen wordt ervan uitgegaan dat mensen betekenis geven aan hun 
sociale omgeving en dat zij op basis daarvan bepaald gedrag vertonen. Ten tweede wil de 
onderzoeker het perspectief van de deelnemers leren kennen door middel van een open 
onderzoeksprocedure. Tot slot wordt het onderwerp beschreven en waar mogelijk verklaard.  

Het onderzoek is explorerend van aard. De belangrijkste bevindingen en ervaringen van 45 
plussers met betrekking tot externe mobiliteit zijn in kaart gebracht. Binnen UWV is er nog maar 
weinig bekend over externe mobiliteit van de oudere werknemers. Nadat eerst kwalitatief onderzoek 
is gedaan, kunnen de resultaten getoetst worden in een volgend (kwantitatief) onderzoek. 
 
4.3 Methode en instrument van dataverzameling 
Gegevens met betrekking tot mobiliteitsvermogen en mobiliteitsbereidheid van oudere werknemers 
bij UWV divisie Uitkeren zijn verzameld aan de hand van diepte-interviews, aangezien de beleving en 
betekenisgeving van de respondenten hierin het beste naar voren komen. De interviews zijn 
semigestructureerd. Dit betekent dat de onderwerpen van de interviews vastliggen op een topiclijst, 
maar dat de volgorde van de vragen en de formulering worden open gelaten. De topiclijst is 
bepalend voor de onderwerpen die in de interviews aan bod komen, maar de onderzoeker kan zelf 
bepalen op welke onderwerpen dieper wordt ingegaan. De belangrijkste thema’s die aan bod zijn 
gekomen tijdens de interviews zijn: veranderingen in de maatschappij van invloed op UWV en haar 
werknemers, externe mobiliteit, mobiliteitsbereidheid van oudere werknemers, toekomstperspectief 
van oudere werknemers en de rol van UWV bij het mobiliseren van oudere werknemers.  
 
4.4 Onderzoekseenheden en onderzoekslocatie 
De diepte-interviews zijn afgenomen bij vijftien werknemers werkzaam bij UWV divisie Uitkeren. 
Divisie Uitkeren bestaat uit de uitvoering en de staven. Binnen de uitvoering zijn onder andere 
teammanagers, beslissers claim, beslissers uitkeren, medewerkers uitkeren en medewerkers op de 
vooradministratie werkzaam. Binnen de staven gaat het onder andere om HR, kwaliteit en 
implementatie management. Volgens UWV zal de krimp in personeel als eerste voelbaar zijn binnen 
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de uitvoering van divisie Uitkeren. Om deze reden zijn de vijftien interviews afgenomen onder 
respondenten werkzaam binnen de ‘uitvoering’ van UWV divisie Uitkeren. De respondenten zijn 
steekproefsgewijs geselecteerd. Dit betekent dat er doelgericht eenheden zijn gekozen die bepaalde 
kenmerken representeren (Boeije, 2005). Een kenmerk waarop is geselecteerd is leeftijd, namelijk 
werknemers tussen de 45 en 65 jaar. Ook is geselecteerd op locatie. Gekozen is voor twee locaties 
binnen twee verschillende districten, namelijk Groot Amsterdam en Utrecht/Flevoland. Op deze 
manier kan enige diversiteit in organisatiecontext worden gewaarborgd. Uit het theoretisch kader 
blijkt dat factoren als grootte van de organisatie met bijbehorende interne 
doorstroommogelijkheden van invloed zijn op mobiliteit. Ook de leeftijd van werknemers, de lengte 
van het dienstverband van werknemers en loopbaanbegeleiding zijn factoren van invloed op 
mobiliteit die kunnen verschillen per locatie en per district. Door verschillende locaties te kiezen 
binnen twee districten kan de variatie in organisatiecontext enigszins ondervangen worden.  

HR-adviseurs van het kantoor in Utrecht en in Amsterdam hebben lijsten met werknemers 
geleverd die 45 jaar en ouder zijn en die werkzaam zijn binnen de uitvoering van divisie Uitkeren. 
Vervolgens zijn de respondenten willekeurig geselecteerd en benaderd voor een diepte-interview. 
 
4.5 Respons en non-respons 
De diepte-interviews zijn afgenomen onder vijftien werknemers werkzaam bij UWV divisie Uitkeren 
Uitvoering. Negen van de vijftien interviews zijn afgenomen in Amsterdam en de overige zes in 
Utrecht. Om respondenten te benaderen in Amsterdam heb ik van een HRM adviseur een lijst 
gekregen met personeelsleden werkzaam bij divisie Uitkeren Uitvoering ouder dan 45 jaar. Naar 
negentien personen is een uitnodiging gestuurd voor een diepte-interview. Hierop zijn negen 
positieve reacties gekomen en vier negatieve reacties. De overige vijf personen hebben niet 
gereageerd. Van de negen respondenten die hebben meegewerkt aan een interview zijn er zes man 
en drie vrouw. In Utrecht hebben achttien personen een uitnodiging gekregen voor een diepte-
interview. Hierop zijn zes positieve reacties gekomen en zeven negatieve reacties. De overige vijf 
personen hebben niet gereageerd. Van de zes respondenten zijn er vier mannen en twee vrouwen. 
Tot slot zijn negen van de vijftien respondenten tussen de 45 en 50 jaar en hebben zes respondenten 
een leeftijd variërend tussen 51 en 60 jaar. 

In totaal hebben elf mensen aangegeven niet mee te willen werken aan het onderzoek. Vier 
personen gaven geen reden, drie personen gaven aan met vakantie te zijn, twee personen hadden 
het op dat moment te druk op de afdeling en de overige twee personen hadden te maken met 
persoonlijke problemen. De tien personen die niet hebben gereageerd op de uitnodiging voor een 
diepte-interview zullen vergelijkbare redenen hebben gehad waarom ze niet mee wilden of konden 
werken aan het onderzoek. Nadat respondenten aangaven niet mee te willen werken aan het 
onderzoek, werden nieuwe uitnodigingen verstuurd naar andere werknemers van dezelfde 
doelgroep. Op deze manier is alsnog aan het juiste aantal respondenten gekomen ondanks de non-
respons. De non-respons heeft geen negatieve invloed gehad op de betrouwbaarheid en kwaliteit 
van het onderzoek. 
 
4.6 Analyse van het materiaal 
De semigestructureerde diepte-interviews zijn geanalyseerd met behulp van het programma 
MAXQDA voor kwalitatieve dataverwerking. De interviews zijn uitgetypt en geanalyseerd. 
Kenmerkend aan kwalitatief onderzoek is de afwisseling van dataverzameling en data-analyse. 
Interviewen, uittypen en analyseren zijn processen die elkaar afwisselen. Na het afnemen van een 
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aantal interviews is al een begin gemaakt met de analyse. Thema’s en onderwerpen die in de 
interviews aan bod zijn gekomen, werden uiteengerafeld en gestructureerd. Volgens Boeije (2005) 
betekent uiteenrafeling dat de onderzoeker wegwijzers aanbrengt in het meest relevante en 
interessante onderzoeksmateriaal. Dit kan het beste tijdens de eerste fase van het analyseren. Het 
structureren van data gebeurt vooral tijdens de laatste fase van het coderen. In totaal wordt er een 
onderscheid gemaakt in drie typen codering, namelijk open coderen (fase 1), axiaal coderen (fase 2) 
en selectief coderen (fase 3).  

Tijdens de eerste fase zijn patronen gezocht in de antwoorden. Het gaat om lezen en 
herlezen, vragen stellen, fragmenten vergelijken en vervolgens codes toekennen aan de data (Boeije, 
2005). Het doel van open coderen is verkenning van het veld van onderzoek en het hanteerbaar 
maken van gegevens, met een codeboom als resultaat. Er is geredeneerd vanuit de gegevens naar de 
code. 

De tweede fase van het analyseren is axiaal coderen. Het doel van axiaal coderen is 
begrippen omschrijven en afbakenen, de relevantie van begrippen bepalen en abstraheren. Stukken 
tekst zijn met elkaar vergeleken, codes zijn ten opzichte van elkaar geordend en vervolgens zijn de 
codes geïnterpreteerd en getoetst aan tussentijdse ideeën en verwachtingen van de onderzoeker. In 
deze fase is geredeneerd vanuit de code naar de gegevens. Het aantal codes is gereduceerd zodat de 
belangrijkste thema’s en opvattingen naar voren zijn gekomen.  

In de laatste fase van het analyseren ligt de nadruk op de integratie van de gegevens om 
vervolgens de vraagstelling te kunnen beantwoorden. Tijdens deze fase zijn de kernbegrippen 
bepaald, de samenhang tussen de begrippen is vastgesteld en daaropvolgend is een rapportage 
geschreven waarin antwoorden op de onderzoeksvragen zijn gegeven en waarin de conclusies zijn 
verwoord (Boeije, 2005). 
 
4.7 Betrouwbaarheid en validiteit 
Betrouwbaarheid 
Boeije (2005) noemt twee belangrijke indicatoren voor de kwaliteit van onderzoek: betrouwbaarheid 
en validiteit. Betrouwbaarheid betreft de invloed van toevallige of onsystematische fouten. Hoe 
kleiner de invloed van toevallige fouten is, des te betrouwbaarder zijn de resultaten. Het gaat om de 
precisie van de methoden van dataverzameling of de meetinstrumenten. Wanneer de methoden van 
dataverzameling betrouwbaar zijn, dan zal herhaling van het onderzoek leiden tot een gelijke 
uitkomst. 
 Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te verhogen is gelet op twee dingen. Allereerst 
was er voortdurend sprake van een constante afwisseling tussen dataverzameling en data-analyse 
waardoor een herhaling van waarnemingen plaatsvond. Bij herhaling van het onderzoek kan hier 
voordeel mee worden behaald, aangezien helder is welke stappen zijn ondernomen en hoe tot 
bepaalde bevindingen is gekomen. Het gebruik van een semigestructureerde topiclijst is niet ten 
goede gekomen aan de betrouwbaarheid van het onderzoek, aangezien de methode niet geheel 
gestandaardiseerd is. Ten tweede zijn de interviews volledig getranscribeerd waardoor de analyse 
controleerbaar is. Wanneer interviews worden getranscribeerd, kan er (bijna) geen informatie 
verloren gaan en wordt de verzamelde informatie zoveel mogelijk objectief uitgewerkt. Bovendien 
werd tijdens de analyse gebruik gemaakt van het analyseprogramma MAXQDA voor kwalitatieve 
dataverwerking. Met het analyseprogramma was het mogelijk alle antwoorden van respondenten 
naast elkaar te zetten en zo een helder overzicht te creëren. Op deze manier zijn de gemaakte 
stappen herkenbaar en te repliceren. Dit komt de betrouwbaarheid ten goede. 
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Validiteit 
Een tweede belangrijke indicator voor kwalitatief onderzoek is validiteit. Validiteit betreft de invloed 
van systematische fouten. Het gaat erom dat de onderzoeker meet of verklaart wat hij daadwerkelijk 
wil meten of verklaren. Binnen kwalitatief onderzoek wordt een flexibele manier van 
dataverzameling gehanteerd. Een flexibele dataverzameling heeft als voordeel dat de onderzoeker 
kan waarnemen (horen, zien, vragen) wat op dat moment relevant blijkt te zijn. De onderzoeker kan 
de werkelijkheid van dichtbij onderzoeken. De betrokkenheid van de onderzoeker is van belang en 
draagt bij aan de validiteit, omdat het bijna zeker is dat de onderzoeker datgene te weten komt dat 
zij wil weten. Binnen dit onderzoek is tijdens het afnemen van de interviews genoeg ruimte gelaten 
aan de respondent om te kunnen antwoorden. Op deze manier zijn de meest relevante thema’s aan 
bod komen. Een nadeel van betrokkenheid is subjectiviteit. De onderzoeker moet in staat zijn de 
ervaringen van respondenten te begrijpen. Volgens Boeije (2005) kan een onderzoeker niet 
“neutraal” waarnemen, want zij is iemand met een eigen levensloop en met een eigen perspectief op 
situaties en gebeurtenissen. De onderzoeker voorziet verzamelde data van een interpretatie. In dit 
onderzoek is het daarom van belang dat de onderzoeker nagaat wie zij eigenlijk is. De onderzoeker 
zal aangeven dat zij zich bewust is van onder andere haar achtergrond, uiterlijke verschijning en 
(voor)oordelen over het onderwerp van het onderzoek. Volgens Boeije (2005) kan een onderzoeker 
niet waardevrij zijn, maar kan zij wel proberen om ten gunste van de validiteit waarderingsvrij te zijn. 
Dat betekent dat zij geen waardeoordeel probeert te geven en de eigen voorkeur zo min mogelijk 
laat meespelen. 

Daarnaast kent validiteit de mate van generaliseerbaarheid van de resultaten. De vraag is of 
de uitkomsten van dit onderzoek generaliseerbaar zijn. Kwalitatief onderzoek heeft 
generaliseerbaarheid niet als doel. De beschrijving in kwalitatief onderzoek is vaak gericht op unieke 
verschijnselen en gebeurtenissen en de analyse is vaak gericht op verklaring en theorieontwikkeling. 
De gegevens die naar voren zijn gekomen naar aanleiding van dit onderzoek zijn niet intern 
generaliseerbaar. De onderzochte respondenten zijn niet representatief voor alle 45 plussers binnen 
de gehele divisie Uitkeren, aangezien er slechts vijftien interviews zijn afgenomen. Deze vijftien 
oudere werknemers kunnen heel anders denken over externe mobiliteit dan de overige werknemers 
werkzaam binnen divisie Uitkeren. Bovendien gelden de bevindingen niet voor andere leeftijds- en 
functiegroepen dan voor de onderzochte groep 45 plussers werkzaam bij UWV divisie Uitkeren 
Uitvoering. De onderzochte factoren zijn specifiek van invloed op 45 plussers werkzaam in de 
Uitvoering bij UWV divisie Uitkeren. Jongere werknemers zullen op een andere manier aankijken 
tegen de onderzochte factoren evenals werknemers werkzaam in de staven van UWV divisie 
Uitkeren. Er zijn enkel verschillende factoren van invloed op externe mobiliteit in kaart gebracht die 
vervolgens kwantitatief getoetst kunnen worden zodat meer uitspraken kunnen worden gedaan over 
de frequentie van het voorkomen van de factoren.  
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5. Resultaten en analyse 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het empirische onderzoek gepresenteerd. In paragraaf 5.2 
wordt een profielschets gemaakt van de respondenten die zijn betrokken bij het onderzoek. Een 
korte uiteenzetting zal duidelijk maken wie de respondenten zijn en hoe ze aankijken tegen externe 
mobiliteit. Verschillende eigenschappen van respondenten zoals leeftijd, burgerlijke staat, veel of 
weinig mobiliteit en duur van het huidige dienstverband komen aan de orde. Ook wordt duidelijk hoe 
respondenten denken over mobiliteit en of ze zichzelf mobiel achten (mobiliteitsbereidheid en -
vermogen). Nadat helder is hoe respondenten aankijken tegen mobiliteit is het interessant te weten 
welke factoren volgens hen van invloed zijn op het wel of niet veranderen van positie. Belangrijke 
factoren van invloed op externe mobiliteit staan centraal in paragraaf 5.3. Het wordt duidelijk dat 
factoren als baanzekerheid en inkomenszekerheid van grote invloed zijn op het wel of niet 
veranderen van positie. Paragraaf 5.4 staat in het teken van het bevorderen van mobiliteit. Wie is 
volgens de respondenten verantwoordelijk voor het inzetten van instrumenten voor het bevorderen 
van vrijwillige mobiliteit en om welke instrumenten gaat het? Verschillende thema’s met 
instrumenten komen aan de orde, zoals financiële prikkels, training en opleiding en 
loopbaanbegeleiding. 
 
5.2 Respondenten en externe mobiliteit 
In het onderzoek zijn respondenten geïnterviewd in de leeftijdscategorie 45 tot en met 60 jaar. 
Negen respondenten hebben een leeftijd tussen de 45 en 50 jaar. De overige zes respondenten zijn 
51 jaar en ouder. Van alle respondenten heeft één derde deel een partner en zes van de vijftien 
respondenten heeft kinderen. Daarnaast heeft driekwart van de respondenten de middelbare school 
afgerond (veelal mavo niveau) en is daarna gaan werken, al dan niet bij UWV. Het overige deel van 
de respondenten heeft na de middelbare school een vervolgopleiding gevolgd. 

De gemiddelde duur van het dienstverband bij UWV is 20,5 jaar. Er is weinig verschil tussen 
de jongere en de oudere groep respondenten wat betreft de duur van het dienstverband (20 jaar 
versus 21 jaar). Veel respondenten geven aan in het verleden mobiel te zijn geweest. Vrijwel 
iedereen heeft intern stappen gezet en de helft geeft aan ook externe veranderingen van positie te 
hebben meegemaakt. Nu staat het grootste deel van de respondenten echter anders in het leven dan 
vroeger. Werknemers van UWV hebben te maken met bezuinigingen en efficiënter werken. 
Boventalligheid drukt de sfeer op verschillende afdelingen. Dit zorgt ervoor dat werknemers, gewild 
of niet, nadenken over het voortbestaan van hun functie en over mogelijke mobiliteit. 

“Ik moet zeggen dat ik het reuze naar m’n zin heb, maar ik merk ook wel dat ik een beetje onrustig ben, 
dat heeft er ook mee te maken dat hier boventalligheid gaat spelen” (R.13). 
 
“Boventalligheid, je merkt het zo in de sfeer” (R.14). 

 
Alle respondenten denken na over het voortbestaan van hun functie en over hun eigen loopbaan, 
maar iedereen gaat hier anders mee om. Uit de interviews blijkt dat drie verschillende groepen 
werknemers te onderscheiden zijn wat betreft hun houding ten aanzien van boventalligheid en 
externe mobiliteit.  
De eerste groep werknemers is wel bereid tot externe mobiliteit en onderneemt daadwerkelijk actie 
om in beweging te komen. Deze groep respondenten oriënteert zich op de externe arbeidsmarkt, 
doet een employabilityscan en zet sollicitaties uit. Deze groep bestaat uit twee van de vijftien 
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respondenten. Deze respondenten geven verschillende redenen om mobiel te zijn. Eén van de twee 
respondenten zegt te mobiliseren vanwege boventalligheid en vanwege het feit dat hij niet op de 
juiste plek zit. De andere respondent geeft aan te willen mobiliseren vanwege dreigende 
boventalligheid. Deze respondent zegt zich te hebben voorbereid door een opleiding te volgen en 
door loopbaanbegeleiding in te schakelen. Ook geld sparen en oriënteren op de arbeidsmarkt zijn 
zinvol volgens deze respondent, zodat je altijd iets achter de hand hebt, mocht boventalligheid jouw 
functie betreffen. 
 
De tweede groep zegt bereid te zijn tot externe mobiliteit, maar vertoont geen zoekgedrag. Twee 
respondenten geven aan bereid te zijn tot mobiliteit vanwege dreigende boventalligheid, maar ook 
omdat ze niet vastgeroest willen raken binnen de organisatie.  

“Op een gegeven moment raak je vastgeroest wanneer je lange tijd bepaald werk doet…” (R.05). 
 
“Nu zit iedereen eigenlijk maar een beetje te verstoffen als je zelf geen initiatief neemt” (R.16). 

 
Dreigende boventalligheid en vastgeroest raken binnen de organisatie zijn voor de respondenten uit 
deze groep geen doorslaggevende redenen om te mobiliseren, aangezien uit de interviews blijkt dat 
ze geen actie ondernemen om te mobiliseren ondanks de bereidheid tot mobiliteit. Ze kijken niet 
rond op de externe arbeidsmarkt en solliciteren niet. Wanneer de vraag gesteld wordt waar ze over 
vijf jaar werken, zeggen beide respondenten: “Gewoon bij UWV”. Daaruit kan afgeleid worden dat ze 
zelf geen zoekgedrag zullen vertonen. Ook blijft het overgrote deel van de respondenten zitten waar 
ze zit onder het mom van: ‘Ik ben hier tevreden, waarom zou ik dan weggaan?’.  

“Waarom zou je een nieuwe fiets kopen als die oude het nog doet…?” (R.10). 
 
“Ik ben tevreden met wat ik nu doe, dus waarom zou ik iets anders zoeken…?” (R.13). 

 
Voorgaande reden om te blijven zitten waar je zit, geldt ook voor de laatste groep. De laatste groep is 
niet bereid tot externe mobiliteit en blijft zitten waar hij zit. Deze groep respondenten bestaat uit 
respondenten die gewend zijn aan reorganisaties en bezuinigingen en uit respondenten die een 
ontkennende houding hebben ten aanzien van boventalligheid en om die redenen niet in beweging 
zullen komen. Allereerst de respondenten die gewend zijn aan de vele reorganisaties en 
boventalligheidsronden. Deze gewenning is niet bevorderlijk voor de mobiliteitsbereidheid van de 
respondenten. Respondenten kijken niet meer op van boventalligheid en ontslagen en kabbelen 
rustig voort. Ze blijven zitten waar ze zitten en zien geen aanleiding te veranderen van positie.  

“Boventalligheid speelt al zo lang ik hier werk… Iedere keer wordt er weer geroepen: boventalligheid et 
cetera, maar op een gegeven moment krijg je een sceptische houding ten aanzien van boventalligheid 
en mobiliteit en doe je helemaal niets meer…” (R.04). 

 
“Het is misschien ook een soort van gelatenheid, zo van: het gaat wel goed zo, het is altijd al goed 
gegaan…” (R.14). 
 
“Ik heb al zoveel reorganisaties meegemaakt in het verleden… Ik weet nog wel in 1990 dat ze toen al 
zeiden: ‘over acht jaar werkt hier bijna niemand meer’. Nou we zijn al twintig jaar verder en iedereen 
zit er bijna nog…” (R. 15). 
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Ten tweede de respondenten met een ontkennende houding ten aanzien van boventalligheid. Veel 
respondenten geven aan dat ze niet goed weten hoe ze om kunnen gaan met boventalligheid (ook de 
respondenten die boventalligheid gewend zijn). Veel respondenten stellen dat ze het liefst niet 
nadenken over boventalligheid en het voor zich uitschuiven. Ze steken hun kop in het zand en 
wachten net zo lang tot boventalligheid van de baan is. Deze respondenten zitten in een soort 
ontkenningsfase. Ook ontkenning is van invloed op de mobiliteitsbereidheid. Respondenten geven 
aan boventalligheid zo diep mogelijk weg te stoppen, zodat ze er niet over na hoeven te denken. 
Deze respondenten denken het liefst ook niet na over mogelijke mobiliteit. 

“Stel dat boventalligheid mij treft… Ik denk er gewoon niet aan. Ik leef en werk nu, als het zover is, ga ik 
wel verder kijken naar wat ik op dat moment nodig heb. Ik kan nu wel van alles denken, maar nee dat 
heeft geen zin…” (R.11). 
 
 “Nu is er weer een grote reorganisatie, dat is niet de eerste keer… Ik vind het zo makkelijk om dan te 
zeggen als werkgever: ‘jij moet nu aan je toekomst gaan denken’. Dan denk ik: waarom? Ik heb toch 
gewoon mijn werk? Wie zegt dat straks mijn werk komt te vervallen…? Daar hebben ze totaal nog geen 
zicht op…” (R.17). 

 
Zoals is gebleken uit bovenstaande citaten worden veel respondenten onrustig en angstig bij 

de gedachte dat boventalligheid ook hun positie kan betreffen. Anderen zijn gewend aan 
boventalligheid en reorganisaties. In beide gevallen worden gevoelens van onzekerheid, angst en 
gewenning niet omgezet in zoekgedrag. Werknemers van UWV leven in het ongewisse. Ze weten niet 
of ze kunnen blijven of dat ze op zoek moeten naar een andere positie en dit resulteert in de meeste 
gevallen in ‘blijven zitten waar je zit’. Deze houding is niet bevorderlijk voor de mobiliteitsbereidheid 
van de respondenten.  

Uit de interviews blijkt dat werknemers niet in beweging zullen komen zolang er geen 
duidelijkheid bestaat over of de eigen functie komt te vervallen. Alle respondenten geven aan pas in 
beweging te komen wanneer ze weten hoe de toekomst eruit ziet. Respondenten achten het pas 
noodzakelijk om te mobiliseren wanneer het niet anders kan, dus in gevallen van boventalligheid of 
ontslag. Op dat moment zullen respondenten zoekgedrag vertonen en in beweging komen, 
aangezien ze zekerheid willen wat betreft een inkomen en een baan. Zolang ze nog terecht kunnen 
bij UWV en niet boventallig zijn, zullen ze niet bereid zijn tot mobiliteit.  

“Als ik kan kiezen tussen thuis zitten en een uitkering vangen of aan het werk gaan, kies ik voor het 
laatste” (R.05). 

 
“UWV is behoorlijk aan het krimpen op dit moment, maar onze afdeling is tot 2013/2014 safe, dus ik 
zie nu nog geen reden om iets anders te gaan zoeken… Zolang ik niet het idee heb van ‘goh mijn staat 
op de tocht dan…’ wacht ik het gelaten af” (R.07). 
 
 “Als ik op een gegeven moment een gesprek krijg dat ik boventallig ben en weg moet, is dat voor mij 
een reden om in beweging te komen, eerder niet… Ook als ik nu in een gesprek hoor van mijn manager: 
binnen nu en twee jaar komt je baan te vervallen, dan zal ik op een gegeven moment wel voorzichtig 
om me heen gaan kijken, niet heel actief, maar in de krant of iets dergelijks” (R.15). 

 
Duidelijk is het wel dat respondenten nadenken over de gevolgen van boventalligheid en over 
mobiliteit. Vragen als: ‘Ben ik wel in staat om nog een verandering door te maken en wil ik dat wel?’ 
leven bij de meeste respondenten. Het gaat om de mobiliteitsbereidheid en het mobiliteitsvermogen 
waarover werknemers nadenken.  
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Uit de interviews komt naar voren dat werknemers zichzelf weinig in staat achten om te 
mobiliseren vanwege bijvoorbeeld factoren als leeftijd en opleiding. Hierover valt in de volgende 
paragraaf meer te lezen. 
 
Verschillende factoren zoals leeftijd, opleiding en tevredenheid zijn van invloed op de externe 
mobiliteitsbereidheid en op het mobiliteitsvermogen van werknemers. In de rest van dit 
resultatenhoofdstuk worden de genoemde factoren van invloed op externe mobiliteit verder 
uitgewerkt en aangevuld met factoren zoals gezinssamenstelling, dienstverband en baan- en 
inkomenszekerheid. 
 
5.3 Belangrijkste factoren van invloed op externe mobiliteit 
5.3.1. Inleiding 
In de vorige paragraaf is naar voren gekomen hoe respondenten aankijken tegen mobiliteit. Nu is het 
interessant te weten waarom ze wel of niet in beweging willen en kunnen komen. In deze paragraaf 
worden de factoren gepresenteerd die de respondenten van groot belang achten voor het wel of niet 
kunnen en willen veranderen van positie. Drie hoofdthema’s staan centraal. Het eerste thema 
betreft persoonlijke en familie karakteristieken, het tweede thema gaat over werkhistorie en 
organisatie/baankenmerken en tot slot komt het laatste thema aan de orde, namelijk houding ten 
aanzien van werk. 
 
5.3.2 Persoonlijke en familie karakteristieken 
Uit de interviews blijkt dat respondenten vinden dat persoonlijke en familie karakteristieken van zeer 
grote invloed zijn op de eigen mobiliteitsbereidheid en op het mobiliteitsvermogen. Tijdens de 
interviews zijn verschillende factoren ter sprake gekomen die een mogelijke invloed hebben op de 
mobiliteitsbereidheid en op het mobiliteitsvermogen van respondenten. De volgende factoren 
worden achtereenvolgend behandeld: leeftijd, stereotypering, gezondheid, burgerlijke staat, 
huishoudensamenstelling, ondersteuning van de partner, opleiding, inzetbaarheid en ervaring. 
 

- Leeftijd, stereotypering en gezondheid 
De meeste respondenten zijn eensgezind over de invloed van leeftijd op externe mobiliteit. Over het 
algemeen ervaren respondenten leeftijd als een belemmering voor het willen en kunnen veranderen 
van positie. Uit de interviews komt naar voren dat de omgeving daarbij een belangrijke rol speelt. 
Respondenten horen en lezen verhalen over dat oudere werknemers moeilijk aan het werk komen 
en laten zich daardoor afschrikken.  

“En natuurlijk gaat leeftijd ook een rol spelen […]. Je hoort het overal dat mensen van 45 jaar en ouder 
toch niet meer zo snel worden aangenomen…” (R.06). 
 
“Vrienden, iets ouder, misschien achterin de 40, vinden het best wel lastig om een andere functie te 
zoeken en te krijgen en dat doet zeker wat met mij…” (R.15). 
 

Respondenten worden beïnvloed door vrienden en familie, maar ook door maatschappelijke media 
zoals kranten, tijdschriften en internet. Uit de interviews blijkt dat leeftijd als belemmering wordt 
gezien voor zowel de externe mobiliteitsbereidheid als voor het externe mobiliteitsvermogen 
vanwege stereotypen en vooroordelen die bestaan over oudere werknemers. Over het algemeen 
komt naar voren dat respondenten niet in beweging willen en kunnen komen, omdat ze bang zijn dat 
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werkgevers geen oudere werknemers in dienst willen nemen. Respondenten voelen zich niet oud, 
maar denken dat de vooroordelen en stereotypen over oudere werknemers van grote invloed zijn op 
het kunnen vinden van een nieuwe baan. Gesteld kan worden dat stereotypering van invloed is op de 
mobiliteitsbereidheid en op het mobiliteitsvermogen van de respondenten. 

 “Als ze dan ook nog gaan kijken naar leeftijd, dan wordt het helemaal dramatisch, dan maak je al 
helemaal geen kans meer op een functie... Ik heb niet het gevoel dat ik dingen niet kan vanwege mijn 
leeftijd, ik ben nooit ziek en wel heel enthousiast, maar je merkt wel heel duidelijk dat die paar keren 
dat ik gesolliciteerd heb, dat er niet eens een reactie op komt.. meteen een afwijzing...” (R.02). 

 
“Ik zou toch wel weer wat anders willen na verloop van tijd […]. Dat wordt lastig naarmate je ouder 
wordt… De overgang is natuurlijk moeilijker, bedrijven vinden je toch gauw te oud om je in dienst te 
nemen” (R.10). 
 
“Ik voel me persoonlijk niet oud, maar ben ik wel een oudere werknemer […], die vooroordelen zitten 
niet bij mij maar bij de werkgever, want ik kan nog twintig jaar mee… Misschien nog wel langer…” 
(R.14). 
 
“Werkgevers hebben de voorkeur voor jonger personeel, omdat ze misschien denken dat zij 
gemotiveerder zijn… en wellicht goedkoper…” (R.15). 

 
Daarnaast voelt het voor respondenten dat ze zichzelf opnieuw moeten bewijzen wanneer ze een 
nieuwe functie bekleden. Na twintig jaar dienstverband weet de werkgever wat ze van de 
werknemer kan verwachten, bij een nieuwe functie is dit anders. Volgens respondenten is het gevoel 
van opnieuw moeten bewijzen een belemmering voor het willen mobiliseren. 

“Als je ergens anders zou gaan werken, moet je je weer bewijzen voor mijn gevoel” (R.14) 
 
Bovendien ervaren sommige respondenten een gevoel van concurrentie met jongere werknemers 
wanneer ze solliciteren voor een andere positie. Ook dit is een drempel voor respondenten om te 
willen mobiliseren. Respondenten geven aan dat jongere werknemers een stuk goedkoper en 
flexibeler zijn in vergelijking met oudere werknemers. Verschillende respondenten denken daarom 
dat het lastig zal worden de concurrentie voor te blijven bij het vinden van een nieuwe functie. Voor 
deze respondenten is dit een reden om te blijven zitten waar ze zitten. Gesteld kan worden dat 
respondenten een gevoel van concurrentie met jongere werknemers van invloed achten op de 
externe mobiliteitsbereidheid. 

“Het is best lastig, probeer maar eens iemand te overtuigen dat jij goed bent of net zo goed bent als 
iemand van 30 jaar” (R.06). 

 
“Ik zie leeftijd niet als een belemmering voor mijn eigen mobiliteit, maar ik denk dat het voor een 
werkgever een probleem zou kunnen zijn, omdat jongere werknemers over het algemeen goedkoper 
zijn, denk ik. Ook flexibeler en ze kunnen sneller nieuwe dingen oppakken” (R.11). 
 
“Als je buiten het UWV gaat zoeken, zal je je helemaal moeten omscholen.. en dan kom je in een hele 
andere positie terecht, dan moet je concurreren met jongeren” (R.12). 
 

Uitzonderingen op deze resultaten zijn er ook. Niet alle respondenten noemen leeftijd als 
belemmerende factor voor externe mobiliteit. Sommigen hebben een doel voor ogen en denken dat 
doel hoe dan ook te bereiken. Ook al zijn ze 45 jaar of ouder, ze hebben vertrouwen in hun eigen 
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kennen en kunnen en zien dus geen belemmering. Bovendien willen respondenten een leuke baan 
waarin ze tevreden zijn.  

“Ik vind mezelf nog niet oud. Ik weet dat ik tot m’n 67ste moet gaan werken, nou dan heb ik nog ruim 
zeventien jaar te gaan en die wil ik leuk doorbrengen. Daarvoor wil ik best op zoek naar een andere 
baan”  (R.13). 

 
Tot slot bestaat over de factor gezondheid een overeenkomstig beeld bij de respondenten. Alle 
respondenten stellen in de interviews dat gezondheid van grote invloed is op zowel de 
mobiliteitsbereidheid als op het mobiliteitsvermogen. Wanneer je gezondheid slecht is, denken 
respondenten minder bereid te zijn tot mobiliteit, aangezien je als werknemer bepaalde voorrechten 
hebt bij de huidige werkgever.  

“Als je nooit ziek bent en je goed voelt, denk ik dat je makkelijker wisselt dan wanneer je doodziek bent 
en moe, maar dat spreekt voor zich denk ik…” (R.08). 
 
 “Stel dat ik niet 100% gezond zou zijn, dan zou ik minder snel weggaan omdat ik bij mijn werkgever 
misschien allerlei voorrechten heb… Ik denk als je ergens weer nieuw komt, dan moet je jezelf van je 
beste kant laten zien, dan kun je het echt niet maken om je ziek te melden. De loyaliteit ligt dan heel 
anders …” (R.13). 

 
Bovendien denken de respondenten dat wanneer je minder gezond bent, werkgevers minder snel 
bereid zijn je aan te nemen omdat ze denken dat je als zieke werknemer niet in staat bent goed werk 
te leveren.  

“Voor mij persoonlijk is gezondheid geen probleem. Kijk als een werkgever moet kiezen, kiest hij toch 
iemand die gezond is… Dus ja ik denk wel dat dat van invloed is” (R.14). 
 

Respondenten vinden zichzelf echter gezond en hebben nooit ervaring gehad met de belemmeringen 
die gepaard gaan bij een slechte gezondheid in combinatie met het vinden van een nieuwe baan. 
 

- Burgerlijke staat, huishoudensamenstelling en ondersteuning van de partner 
Uit de interviews komt naar voren dat een partner en/of kinderen nogal belangrijke factoren zijn van 
invloed op de externe mobiliteit van de respondenten. Volgens de respondenten is het van belang 
om een inkomen te hebben om de hypotheek te kunnen betalen en om kinderen op te voeden. 
Respondenten geven aan dat zij het risico te groot vinden om een externe stap te maken, aangezien 
ze dan niet zeker zijn van een vast inkomen op langere termijn. Respondenten durven niet te 
veranderen van positie. Gesteld kan worden dat een partner en kinderen van invloed zijn op de 
mobiliteitsbereidheid van de respondenten. 

“Ook kinderen spelen een rol, bovendien heb je je hypotheek, dus een behoorlijke rem om zo’n externe 
stap te maken” (R.05). 

 
“[…] omdat ik er geen zin meer in had om te gaan veranderen. Dat heeft voor een deel te maken met 
de thuissituatie, omdat het huis behoorlijk hectisch is op dit moment, dat heeft met name te maken 
met de kinderen. […]. Met beiden hebben we veel moeite op dit moment en ik had er geen zin meer in 
om dat te gaan combineren, je kan je aandacht niet verdelen” (R.10). 

 
De werknemers die zijn ondervraagd tijdens de interviews zijn 45 jaar en ouder. De kinderen van 
respondenten zijn allemaal al bijna volwassen. Dit betekent volgens de respondenten zelf dat ze 
steeds minder rekening hoeven te houden met de kinderen, omdat ze bijvoorbeeld zelfstandig gaan 
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wonen. Dit biedt perspectief voor de oudere werknemer om een eventuele stap naar een andere 
organisatie te maken. Respondenten zijn eerder bereid en eerder in staat om te veranderen van 
werkgever wanneer de kinderen ouder zijn, aangezien de kinderen dan voor zichzelf kunnen zorgen. 
Respondenten geven aan op dat moment meer tijd en energie te hebben om bijvoorbeeld aan hun 
eigen loopbaan carrière te besteden. Ze achten zichzelf dus eerder bereid en in staat om te 
veranderen van positie wanneer de kinderen ouder en zelfstandiger zijn.  

“De kinderen worden op een gegeven moment ouder, ze gaan naar de middelbare school en dan wordt 
de  verhouding tot je kinderen ook anders, maar ook de tijd die je hebt voor jezelf. […] op een gegeven 
moment als je ouder wordt, gaat het leven weer een andere richting binnen je gezin, dat biedt 
mogelijkheden…” (R.14). 

 
Voor respondenten zonder partner en kinderen geldt hetzelfde als in bovenstaande tekst staat 
beschreven alleen dan andersom. Respondenten zonder partner en kinderen hebben ‘alle vrijheid’ 
om te doen en laten wat ze willen. Bovendien hoeven ze geen verantwoordelijkheid af te leggen en 
kunnen ze zelf bepalen welke stappen ze wel en niet nemen.  

“Ik woon alleen dus wat dat betreft maakt dat voor mij niks uit, ik hoef enkel rekening te houden met 
mezelf” (R.06). 

 
“Die zijn voor mij heel gunstig, want ik ben alleen, ik kan eigenlijk doen en laten wat ik wil. Ik heb met 
niemand rekening te houden, enkel met mijn huur…” (R.13). 

 
Desalniettemin geldt ook voor respondenten zonder partner dat ze een inkomen willen en moeten 
genereren om de hypotheek of huur te kunnen betalen. Ook zij ondernemen liever geen externe 
stappen vanwege het verhoogde risico op een inkomensval of een inkomen voor korte termijn. Veel 
respondenten vinden het gezin heel belangrijk. Wanneer de gezinsomstandigheden het niet toelaten 
een risicovolle externe stap te zetten, zijn respondenten niet bereid tot mobiliteit. Ze kiezen voor 
zekerheid. De factor zekerheid komt terug in het laatste thema ‘houding ten aanzien van werk’. 
 Tot slot is uit de literatuur naar voren gekomen dat de factor ondersteuning van 
partner/familie/vrienden van belang is bij het maken van een externe stap, maar dit is niet een factor 
die veel wordt genoemd door de respondenten zelf. Wanneer de factor tijdens het interview werd 
aangedragen, dachten respondenten er pas echt over na. Enkele respondenten stellen dat 
ondersteuning vanuit het thuisfront belangrijk is, aangezien je samen leeft en het thuisfront moet 
snappen waar je mee bezig bent en wat je doelen zijn.  

“Je moet er wel samen uitkomen natuurlijk” (R.07). 
 
“Nou die ondersteuning is eigenlijk heel goed […], maar dat heb ik ook echt nodig, ik moet vaak 
weekenden mezelf afzonderen omdat ik nog van alles moet leren om in de toekomst een externe stap 
te kunnen zetten… Dan bel ik even en zeg ik tegen vrienden en familie dat ik even druk druk druk ben… 
Dat accepteren zij dan. […] en dat is wel goed dat mensen dat gewoon accepteren en je ondersteunen” 
(R.14). 
 

Andere respondenten zeggen zich weinig aan te trekken van het thuisfront wanneer het aankomt op 
wel of niet een stap zetten naar een andere werkgever. Deze respondenten trekken hun eigen plan. 
Hun mobiliteitsvermogen en mobiliteitsbereidheid worden niet beïnvloed door wel of geen 
ondersteuning vanuit het thuisfront. Kortom, ondersteuning vanuit het thuisfront wordt door 
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sommige respondenten als belangrijk ervaren, maar deze factor heeft volgens de respondenten geen 
invloed op mobiliteitsbereidheid of op mobiliteitsvermogen. 

“We werken allebei fulltime, zij zou het niet erg vinden als ik over zou stappen, hoewel zij wel iemand is 
die van zekerheid houdt. Ze zou me niet tegenhouden” (R.12). 

 
“Kijk als het thuisfront loopt te zeuren zo van: werk je nog steeds bij die waardeloze werkgever, dat 
helpt niet, dat ervaar ik in ieder geval niet, en bovendien zou je je dan nog kunnen afvragen: ga je daar 
op in of niet… dat denk ik ook niet” (R.16). 
 

- Opleiding, inzetbaarheid en ervaring 
De factor opleiding wordt bijna door elke respondent genoemd als belangrijkste belemmering voor 
externe mobiliteit. Volgens respondenten is het nu een stuk lastiger om te solliciteren zonder 
diploma’s of papieren in vergelijking met vroeger. Je solliciteerde bij een organisatie en de bedoeling 
was dat je daar de rest van je leven zou blijven werken. Die tijden zijn veranderd en respondenten 
realiseren zich steeds meer dat het hebben van een diploma van groot belang is bij het wisselen van 
positie. 

“Vroeger was het: joh, je zit toch lekker, je weet wat je hebt, waarom zou je veranderen…?!” (R.03). 
 
“Zodra je geen papiertje hebt, is de keuze van blijf maar zitten waar je zit en we zien wel hoe het loopt, 
sneller gemaakt dan dat jij wel die papieren en daarmee de mogelijkheden hebt” (R.07). 

 
Zoals eerder vermeld, hebben de meeste respondenten enkel de middelbare school afgerond. 
Daarna is het grootste deel gaan werken. Deze respondenten stellen dat een tekort aan opleiding van 
grote invloed is op het mobiliteitsvermogen, aangezien zij denken dat ze minder kansen krijgen op de 
arbeidsmarkt dan werknemers met een hbo opleiding. Ze zijn minder hoog opgeleid. 

“Je zult een opleiding moeten hebben. Daar loop ik snel tegenaan, ik heb veel praktijk ervaring 
opgebouwd, maar veel studies heb ik niet afgemaakt” (R.02). 

 
Bovendien beweren de respondenten zonder opleiding dat wanneer zij een hbo diploma hebben 
gehaald, zij eerder bereid zijn tot externe mobiliteit, vanwege de vele mogelijkheden en kansen op 
de arbeidsmarkt. Wanneer je meer kansen ter beschikking hebt om op de juiste plek terecht te 
komen, biedt dit volgens deze respondenten perspectief tijdens je verdere loopbaan carrière. Deze 
groep respondenten acht zichzelf dus eerder in staat tot externe mobiliteit en zegt eerder bereid te 
zijn tot externe mobiliteit wanneer zij een hbo diploma hebben gehaald. 
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat de respondenten die wel een vervolgopleiding hebben 
gedaan en een hbo diploma op zak hebben, met meer vertrouwen in het leven en in hun loopbaan 
staan. Deze respondenten gaan ervan uit dat er voor hun meer kansen op de arbeidsmarkt zijn dan 
voor mensen zonder hbo opleiding, aangezien ze breed inzetbaar zijn. Goed opgeleide werknemers 
zijn eerder in staat om van functie te wisselen, vanwege de kansen die ze hebben op de 
arbeidsmarkt. Het mobiliteitsvermogen van hoger opgeleide respondenten is groter.  

“Nou ik denk dat ik meer kansen zie en heb dan iemand zonder opleiding of met minder opleiding, en ik 
ben breed opgeleid… Ik heb kennis van veel dingen” (R.06). 

 
“Als je natuurlijk jezelf blijft verbeteren qua opleiding heb je wel meer kans dat je ergens anders wordt 
aangenomen, aan de ene kant willen ze graag diploma’s hebben, maargoed het feit dat je een diploma 
hebt wil ook zeggen dat je nog steeds kan leren (R.08). 
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Uit het onderzoek blijkt echter dat een hbo diploma niet automatisch leidt tot externe mobiliteit. 
Hier komt mobiliteitsbereidheid bij kijken. Respondenten met een hbo diploma geven aan meer 
mogelijkheden te hebben op de externe arbeidsmarkt, maar ondanks dat gegeven, komen ze niet in 
beweging. Factoren, zoals tevredenheid en baan- en inkomenszekerheid, die worden genoemd in de 
rest van dit hoofdstuk spelen daarbij een belangrijke rol. 

 
De factor opleiding hangt sterk samen met leeftijd. Veel respondenten geven aan dat ze opleiding 
zeer belangrijk vinden vanwege het ontwikkelen van jezelf, bredere inzetbaarheid en meer kansen op 
de arbeidsmarkt. Echter is het zo dat vrijwel alle respondenten zichzelf niet meer in staat achten een 
hbo diploma te halen vanwege leeftijd en ‘andere prioriteiten’. Vooral de oudere groep 
respondenten zegt het eindstation (pensioen/vut) in zicht te hebben en daardoor minder bereid te 
zijn tot het volgen van een opleiding. 

“Ik switch niet zo snel omdat je dan een hbo diploma moet hebben… Ik heb gezegd: daar begin ik niet 
meer aan op deze leeftijd, nou goed, dat werd ook wel begrepen door de managers, dan zien ze wel 
dat dit zo’n beetje het eindstation is van deze man” (R.03). 
 
“Stel nou dat je nu een andere hbo opleiding gaat volgen, dan moet je je afvragen welke werkgever op 
jou zit te wachten, ik ben zelf dan bijna 51.. als iemand 55 is die met zijn hbo papiertje komt aanlopen 
en zegt: hier ben ik… Tja...” (R.05). 
 
“Ik merk wel, als ouderen een korte opleiding doen van twee of drie maanden is dat nog wel te 
behappen, maar als je gaat spreken over een half jaar, een jaar of twee jaar, dan zeggen ze allemaal: 
‘luister man ik moet nog tien jaar werken…’ en dat hopen de meesten binnen UWV zo goed mogelijk af 
te ronden” (R.08). 
 

Bovendien stellen verschillende respondenten dat het meer moeite kost om op oudere leeftijd nog 
een opleiding te volgen vanwege het feit dat ze al zo lang uit het leer/studeerproces zijn. Ze zijn het 
niet meer gewend om te studeren en dat is voor veel mensen een drempel om zichzelf te 
ontwikkelen. 

“Ik heb er ook steeds meer moeite mee, omdat je al zo lang uit het ritme bent, dat valt niet mee” 
(R.10). 

 
Naast de argumenten die respondenten geven dat ze zichzelf oud vinden en dat ze al lang uit het 
leerproces zijn, hebben de respondenten andere prioriteiten die ze niet willen opgeven voor een 
opleiding. Met andere prioriteiten worden bijvoorbeeld het gezin en huishouden bedoeld, maar ook 
kleinkinderen en het uitoefenen van sport. De overige respondenten hebben het enkel over ‘andere 
prioriteiten’ en gaan hier niet dieper op in. 

“Het volgen van een opleiding betekent toch dat je dingen moet laten liggen, in de familiesfeer, als ik 
een opleiding ga volgen, hoeveel tijd hou je dan over voor de rest? Ik sport, ik hockey, dan moet ik veel 
dingen laten liggen en dat vind ik jammer” (R.05). 

 
“Als ik nu een opleiding zou doen, zou ik er best wel moeite mee hebben, in die zin dat ik niet echt de 
tijd en energie heb om naast mijn gezin nog te studeren…” (R.11). 

 
“Op dit moment zou ik niet de tijd hebben voor een opleiding als ik kijk naar m’n privé situatie…Ik heb 
andere prioriteiten” (R.15). 
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Tot slot geven de meeste respondenten aan dat ze veel ervaring hebben in hun vakgebied, maar dat 
ze geen hbo-diploma hebben. Wanneer ze extern mobiliseren denken de meeste respondenten dat 
werkgevers als eerste zullen vragen naar je diploma en vervolgens pas naar de werkervaring die je 
hebt opgedaan. Veel respondenten ervaren dit als een belemmering voor externe mobiliteit. Zij 
vinden dat ze het vermogen hebben om te veranderen van positie vanwege de ervaring die ze 
hebben opgedaan, maar denken dat werkgevers daar anders over denken aangezien diploma’s 
momenteel zeer belangrijk zijn.  

“Aan mijn ervaring zal het niet liggen, maar het gaat om papieren, want ja, ze vragen toch bijna overal 
minimaal HBO. En dat zal voor mij dus een probleem kunnen zijn” (R.15). 

 
Respondenten zijn weinig bereid tot externe mobiliteit, aangezien ze in hun ogen een opleiding 
moeten volgen om vervolgens hun diploma te kunnen halen. Dit kost veel tijd, moeite en energie. 
Gesteld kan worden dat respondenten opleiding nodig achten om te kunnen mobiliseren, maar dat 
ze zelf liever op basis van ervaring doorstromen en niet op basis van diploma’s.  
 
5.3.2 Werkhistorie en organisatie/baankenmerken 
Tijdens de interviews is het thema werkhistorie en organisatie/baankenmerken aan de orde 
gekomen. De factor die volgens de respondenten het meest van invloed is op externe mobiliteit 
heeft alles te maken met ‘dienstverband’. Respondenten noemen bijvoorbeeld de duur van het 
dienstverband, bijbehorende rechten en arbeidsvoorwaarden/overige regelingen van grote invloed 
op hun externe mobiliteitsbereidheid. Bovendien geven respondenten aan dat het soort werk wat ze 
doen ook van invloed is op de mobiliteitsbereidheid en op het mobiliteitsvermogen. Een laatste 
factor die respondenten van belang achten is reistijd. Aan het eind van de paragraaf komen factoren 
als: aantal eerdere veranderingen van positie, sector en mogelijkheden tot interne doorstroming aan 
de orde. 
 

- Dienstverband, arbeidsvoorwaarden en overige regelingen 
Eén van de belangrijkste factoren van invloed op de bereidheid en het vermogen van oudere 
werknemers om extern te mobiliseren is volgens de respondenten ‘dienstverband’. Dit heeft te 
maken met opgebouwde rechten, de cultuur van een organisatie en met een vast contract.  

Werknemers die al lange tijd bij UWV werken, hebben bepaalde rechten opgebouwd. Uit de 
interviews blijkt dat respondenten veel waarde hechten aan deze rechten, zelfs zoveel dat ze om die 
reden niet bereid zijn om over te stappen naar een andere organisatie. 

“Na een lang dienstverband bouw je bepaalde rechten op, die wil ik niet zomaar weggeven” (R.12). 
 
“Hoe langer je dienstverband is, hoe meer rechten je opbouwt, die ga je dan prijs geven. Voor mij is dat 
de grootste belemmerende factor voor externe mobiliteit…” (R.16). 

 
Naast het feit dat lange dienstverbanden rechten met zich meebrengen, betekent een lang 
dienstverband volgens respondenten ook dat je de cultuur van de organisatie goed kent. 
Verschillende respondenten hechten waarde aan het bekende en zijn niet in staat om een 
verandering van positie door te maken vanwege het aanpassen aan een andere organisatiecultuur. 
Verschillende respondenten geven aan dat ze het lastig vinden zich aan te passen vanwege hun 
leeftijd, flexibiliteit en vanwege andere prioriteiten in het leven. Sommige respondenten vinden 
zichzelf te oud om nog in nieuwe situaties te stappen. Ze vinden zichzelf niet flexibel genoeg of geven 
aan dat ze hun tijd en energie liever steken in hun familie en vrienden, hun kleinkinderen of in sport. 
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Naast het feit dat de meeste respondenten niet in staat zijn zich aan te passen aan een nieuwe 
organisatiecultuur, zijn ze hiertoe ook niet bereid. Ook dit heeft met tijd en energie te maken. 
Gesteld kan worden dat de factor dienstverband van invloed is op het mobiliteitsvermogen van 
verschillende respondenten (weliswaar indirect via de factor organisatiecultuur) en op de 
mobiliteitsbereidheid. 

 “Nou ja, dat wat je kent is wel zo makkelijk…” (R.07). 
 
“Hoe langer je dienstverband is, hoe meer je de normen en de bedrijfscultuur eigen maakt. Bij een 
ander bedrijf is dat allemaal compleet anders. Je bent gewend geraakt dat dingen op een bepaalde 
manier gaan, dan zou het een belemmering zijn wanneer je in een compleet andere cultuur komt” 
(R.16). 

 
Tot slot wordt het dienstverband door een respondent vergeleken met een huwelijk. Een lang 
dienstverband geef je niet zomaar op.  

“Hoe langer je ergens zit, hoe moeilijker die stap wordt om je ergens van los te maken. Vergelijk het 
maar met een huwelijk… Je bent met heel veel draden aan elkaar verbonden” (R.14). 

 
De lengte van het dienstverband geeft in de meeste gevallen aan wat voor contract mensen hebben. 
Hoe langer werknemers in dienst zijn, hoe meer aannemelijk dat ze een vast contract hebben. De 
respondenten uit het onderzoek zijn gemiddeld twintig jaar in dienst bij UWV en hebben allemaal 
een vast dienstverband. Uit de interviews blijkt dat bijna alle respondenten in geen enkel opzicht 
bereid zijn dit vaste contract op te geven voor een tijdelijk contract bij een nieuwe werkgever. Hier 
komt weer de factor zekerheid bij kijken. Over het soort contract en zekerheid wordt meer 
geschreven onder het thema ‘houding ten aanzien van werk’. 
 
Naast de lengte van het dienstverband zijn volgens de respondenten de arbeidsvoorwaarden en 
overige regelingen van invloed op de bereidheid tot externe mobiliteit. Volgens de respondenten zijn 
de arbeidsvoorwaarden bij UWV goed geregeld. Uit de interviews blijkt zelfs dat wanneer oudere 
werknemers op zoek moeten naar een nieuwe functie, ze het liefst dezelfde arbeidsvoorwaarden 
houden. 

“Mocht ik een overstap maken, dan moet dat wel een baan zijn die aansluit en die ook dezelfde 
secundaire voorwaarden hebben” (R.02). 
 
“Hier heb ik goede arbeidsvoorwaarden, waarom zou ik weggaan…?” (R.04). 

 
Respondenten zijn niet alleen zeer positief over de arbeidsvoorwaarden, ook over het sociaal plan en 
het boventalligheidsplan. Ze zijn zelfs zo positief, dat ze geen reden zien om weg te gaan. Sterker 
nog, verschillende respondenten geven aan beter af te zijn wanneer ze onder de 
boventalligheidsregeling vallen, dan wanneer ze vrijwillig opstappen. Dit is voor de respondenten een 
belangrijke reden om te blijven zitten waar ze zitten. Respondenten zijn niet bereid tot het maken 
van een externe positieverandering vanwege de goede arbeidsvoorwaarden en overige regelingen 
zoals het boventalligheidsplan. 

“Hoe langer je hier in dienst bent, hoe meer je opbouwt, in die zin, het sociaal plan voor oudere mensen 
is hier heel goed geregeld” (R.03). 
 
“Wat ook belangrijk is hier, stel dat je boventallig wordt verklaard bij deze organisatie, dan hebben ze 
een mobiliteitsplan. In mijn categorie betekent dat dat ik 24 maanden 100% krijg doorbetaald en dat is 
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ook een behoorlijke rem als je extern wil zoeken naar een andere functie. Stel dat je extern gaat zoeken 
en je krijgt een baan aangeboden waar je minder voor wordt betaald, dan weer die zekerheid dat je 
hier nog 25 maanden doorbetaald krijgt… Daarbovenop krijg je ook nog eens een aanvulling op je WW 
uitkering, die ook behoorlijk is en dat zet je dan wel op het spel (R.05). 
 
“Voor de wat ouderen onder ons is die 2 jaar en 3 maanden zoektermijn absurd, maak mij maar 
boventallig, dan ga ik eerst twee jaar vakantie vieren en daarna vind ik wel weer wat…” (R.08). 
 
“Bij UWV heb je een sociaal plan. Als ik boventallig word, heb ik nog een jaar zoektermijn binnen UWV. 
Als ik nu op zou zouten bij UWV en ik ga naar een ander bedrijf, wat heb ik dan? Dan heb ik twee 
maanden proeftijd of een maand en misschien een contract voor een bepaalde tijd… Ik heb helemaal 
geen zekerheid. Ik heb het idee dat ik dan een stuk slechter af ben. Als je vrijwillig weg gaat, geef je 
heel veel op en krijgt je niks terug” (R.16). 

 
- Specialistisch werk en reistijd 

Nog een zeer belangrijke factor van invloed op het mobiliteitsvermogen is het soort werk dat wordt 
gedaan bij UWV. Het grootste deel van de respondenten geeft aan dat ze zeer specialistisch werk 
doen en dat ze geen enkele andere organisatie kunnen bedenken waar ze hun vaardigheden in de 
praktijk kunnen brengen. Respondenten geven aan niet het mobiliteitsvermogen te bezitten als het 
aankomt op het soort werk wat ze doen. Dit is voor respondenten een grote drempel om een 
externe stap te zetten. Wanneer respondenten naar een andere organisatie willen overstappen, 
zullen ze zichzelf eerst moeten omscholen. Zoals uit de vorige paragraaf is gebleken, zijn 
respondenten daar niet echt happig op. Ze zijn weinig bereid tot het volgen van een opleiding met als 
gevolg dat ze niet het vermogen bezitten om extern te mobiliseren. De factor specialistisch werk is 
niet van invloed op de mobiliteitsbereidheid van respondenten. Respondenten geven niet aan eerder 
bereid te zijn tot mobiliteit aangezien ze specialistisch werk doen.  

“Ik denk dat het werk wat je nu doet vrij gespecialiseerd is, ik denk dat als je extern gaat werken, aan 
de ene kant meer bereid moet zijn om weer een aanvullende of andere opleiding te gaan volgen om je 
te ontwikkelen” (R.05). 
 
“Wat je hier doet is vrij specifiek werk, sinds maart zit ik bij een audit afdeling, dat zou je wel in andere 
organisaties kunnen doen, maar ik heb jaren de ww gedaan en dat is zeer gespecialiseerd werk. 
Daarbuiten, is daar eigenlijk niet zo veel vraag naar…” (R.12). 
 
“Stel ik zou een baan buiten UWV zoeken, wat interesseert een andere werkgever het of ik kennis heb 
van AW wetten of andere wetten…?!” (R.16). 

 
Tot slot de factor reistijd die respondenten zeer belangrijk vinden. Vrijwel alle respondenten zijn het 
erover eens dat hun werk dichtbij huis moet zijn. Reistijd kan voor sommige respondenten 
mobiliteitsbereidheid bevorderen of juist belemmeren. Respondenten geven aan dat wanneer ze ver 
van hun werk wonen, ze eerder bereid zijn tot het wisselen van werkgever zodat ze dichter bij hun 
werk kunnen wonen. Ook geven de respondenten die dichtbij hun werk wonen aan dat zij niet bereid 
zijn tot externe mobiliteit wanneer het gaat om een functie verder weg van de eigen woonplaats. 
Volgens de meeste respondenten is reistijd echter geen doorslaggevende factor om te wisselen van 
werkgever. Respondenten hechten meer waarde aan baan- en inkomenszekerheid dan aan reistijd. 
Wel geven respondenten aan eerder bereid te zijn tot mobiliteit wanneer zij in het vervolg  minder 
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reistijd nodig hebben om bij hun werk te komen. Tot slot komt uit het onderzoek naar voren dat de 
factor reistijd niet van invloed is op het mobiliteitsvermogen. 

 “Op zich wil ik binnen 10 km van de werkplek afwonen, dan kun je dat met de fiets doen. Kijk 1,5 uur 
enkele reis is passend, maargoed dat zie ik mezelf niet doen” (R.05). 
 
“Woon-werkverkeer is ook een belemmering voor externe mobiliteit natuurlijk. Als je verder moet 
reizen is dat niet prettig met al die files en treinen die niet op tijd rijden” (R.10). 
 
“Kijk, mijn vrouw werkt ook in Amsterdam, als het een beetje in de regio is, Leiden, Alkmaar, kijk dat is 
allemaal nog wel te overzien, maar het moet geen Groningen of Den Bosch worden… Zeker omdat ik 
ook met m’n privé situatie best wel een druk leven heb… Er zijn maar heel weinig avonden dat ik echt 
thuis ben…” (R.15). 

 
- Aantal eerdere veranderingen van positie 

Alle respondenten geven aan vroeger eerdere veranderingen van positie te hebben meegemaakt. 
Een paar respondenten hebben enkel een interne verandering meegemaakt, maar het merendeel 
ook extern. Er bestaat een positief beeld ten aanzien van het veranderen van positie. Vrijwel alle 
respondenten geven aan beter te zijn geworden na een verandering, zowel op persoonlijk niveau ( 
sociale contacten en zelfvertrouwen) als op werkniveau (ontwikkeling).  

“Ik heb het altijd wel als een uitdaging ervaren, iets nieuws is altijd wel weer leuk, je groeit altijd in een 
bepaalde job tot een bepaald niveau of plafond, het kan eindig zijn, dat geeft altijd wel weer een 
uitdaging” (R.03). 

 
“Ik heb eerdere veranderingen als zeer nuttig en prettig ervaren en ik ben er financieel op vooruit 
gegaan en ook qua inhoud van het werk” (R.08). 
 
“De stap wordt kleiner naarmate je weet van okee ik moet iets achterlaten maar ik weet dat ik iets 
nieuws ga beginnen, en je moet natuurlijk wel een beetje in jezelf geloven. Het is helemaal niet eng om 
ergens nieuw te beginnen, dat moet je positief zien, weer nieuwe mensen ontmoeten en nieuwe dingen 
leren, zo zie ik dat gewoon” (R.13). 

 
Wanneer gevraagd wordt in het interview of de respondenten nu makkelijker een stap buiten de 
organisatie kunnen zetten vanwege eerdere ervaringen met externe veranderingen, zijn 
respondenten eensgezind. Het antwoord is: ‘ja’. Volgens respondenten zelf zijn ze dus eerder in staat 
extern te mobiliseren gezien de eerdere positieve ervaringen met het veranderen van positie. Deze 
factor is van invloed op het mobiliteitsvermogen van respondenten. 

Opvallend is echter dat respondenten niet bereid zijn tot externe mobiliteit binnen nu en vijf 
jaar ondanks de eerdere positieve ervaringen met veranderingen van positie. De laatste vraag die in 
het interview werd gesteld was hoe de respondenten zichzelf het liefst zien over vijf jaar. Daarop 
antwoordde het gros van de respondenten: ‘ik hoop nog gewoon bij UWV’…  

“Ik hoop hier nog steeds met veel plezier” (R.08). 
 
“Eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik gewoon denk dat ik nog hier zit…” (R.14). 
 
“Misschien ga ik nu iets zeggen wat nogal in tegenspraak is met wat ik eerder heb gezegd, maar als ik 
hier over vijf jaar nog zit, vind ik het eigenlijk best” (R.16). 
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Dus ondanks de eerdere positieve ervaringen en het antwoord dat ze daardoor nu sneller van positie 
zouden kunnen wisselen, blijven respondenten het liefst op dezelfde plek zitten. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat respondenten al twintig jaar bij UWV werken en het dus een lange tijd 
geleden is dat ze voor het laatst extern mobiel zijn geweest. Dus ondanks positieve ervaringen met 
externe positieveranderingen, zijn respondenten terughoudend met betrekking tot 
mobiliteitsbereidheid.  
 

- Sector 
Uit de interviews komt naar voren dat de respondenten het liefst blijven zitten waar ze zitten. 
Volgens hen is dat ook wel kenmerkend voor de publieke sector. Het type mens dat voor de overheid 
werkt is volgens respondenten trouw aan de werkgever, heeft lange dienstverbanden en zoekt naar 
zekerheid. 

“Overheidssector is heel erg op de plek blijven hangen, komt door het type werk wat je doet, type mens 
hier is niet echt happig op veranderingen… Daarom zoeken ze zekerheid en werken ze bij de overheid” 
(R.02). 
 
“Elke sector heeft zo’n beetje z’n eigen cultuur type mens, ik denk dat in deze sector vaak wel mensen 
zitten met hele lange dienstverbanden, dus dat zijn toch mensen die een bepaalde zekerheid willen 
houden” (R.12). 

 
Sowieso spreekt de publieke sector de respondenten aan. De meeste respondenten zouden er niet 
aan moeten denken om een overstap te maken naar een commercieel bedrijf, omdat je dan je 
ambities moet nastreven, moet groeien en om de zoveel jaar van positie moet veranderen.  

“In het bankwezen moet je je meer verplaatsen. Dat is hier niet verplicht en dat bevalt mij wel” (R.06). 
 

"In de commerciële sector is het heel normaal dat je om de twee à drie jaar van positie wisselt. 
Bovendien is het vanzelfsprekend dat je wat doet met je ambitie en je moet willen en kunnen groeien. 
Daar is helemaal niets mis mee, maar ben je een behouden type, dan kun je daar moeilijk in meegaan. 
Ik kan me voorstelen dat je daar heel onrustig van wordt, want dat zou voor mij gelden” (R.11). 
 

Mochten respondenten het bedenken om toch over te stappen naar een andere organisatie, dan 
zullen ze vooral zoeken in dezelfde sector als waar ze nu werkzaam zijn: de publieke sector. De 
meeste respondenten geven aan bij de Belastingdienst te willen werken of bij de Sociale 
Verzekeringsbank.  

“Met mensen werken vind ik leuk. Het sociale aspect trekt me wel in UWV. Ik sta niet overal achter… Ik 
zou het ook leuk vinden bij een sociale verzekeringsbank of de sociale dienst (R.04). 
 
“Ik denk dat ik toch wel een beetje in dezelfde sector zou blijven hangen” (R.07). 
 
“De keuze om in de sociale sector te blijven is dan misschien wel bewust, omdat je dan nog enigszins 
iets kan betekenen voor mensen. Dat hele commerciële zit niet in mijn systeem” (R.14). 
 
“Mocht ik weggaan dan zou ik wel binnen deze sector blijven, bij de gemeente bijvoorbeeld, of de 
sociale verzekeringsbank, Belastingdienst…” (R.15). 
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- Aantal interne doorstroommogelijkheden 
De laatste factor, binnen dit thema, die volgens respondenten van invloed is op hun 
mobiliteitsbereidheid en op hun mobiliteitsvermogen is het aantal interne doorstroommogelijkheden 
binnen de organisatie. UWV is een grote organisatie met veel verschillende functies en afdelingen. 
Respondenten vertellen in de interviews dat ze zich fijn voelen binnen UWV en binnen hun functie. 
Mochten ze boventallig worden, dan zullen ze allereerst intern verder kijken naar een andere functie.  

“Intern is makkelijker doorstromen, je hebt zoveel afdelingen. We hebben dat in het verleden ook 
meegemaakt dat bepaalde functies kwamen te vervallen en dan bestaat de mogelijkheid om over te 
stappen naar een andere afdeling. Dan zit je toch in hetzelfde bedrijf, dat geeft toch een bepaald 
vertrouwd gevoel. En wat natuurlijk ook scheelt, een aantal collega’s gingen met elkaar, dan sta je er 
niet helemaal alleen voor… Extern heb je dit sneller…” (R.15). 
 
“Zolang ik bij UWV intern een nieuwe plek kan vinden, zou ik niet de moeite nemen om verder buiten 
UWV te zoeken. Ik heb het hier verder altijd goed naar mijn zin gehad, het is een goede werkgever”  
(R.17). 
 

Respondenten beseffen zich echter steeds meer dat intern doorstromen niet meer zo 
vanzelfsprekend is. Volgens veel respondenten is UWV een krimpende organisatie die veel mensen 
moet afstoten. Boventallige respondenten zullen wel extern moeten zoeken naar een andere functie, 
ondanks dat ze het liefst werkzaam blijven bij UWV. 

“Intern, is het ook al moeilijker om in een krimpende organisatie verder te komen. Dan blijft extern 
alleen maar over” (R.05). 
 
“Voordeel van een bedrijf als UWV is dat ze misschien wel 1000 verschillende functies heeft, […] veel 
doorschuiven, nu wat minder, komende jaren veel ontslagen, dus dan wordt het helemaal een soort 
stoelendans… Het voordeel is dat er zoveel mogelijk is. Zoveel soorten werk. Stages lopen et cetera” 
(R.08). 

 
Gesteld kan worden dat het aantal mogelijkheden om te veranderen van positie binnen een 
organisatie van invloed is op de mobiliteitsbereidheid van respondenten. Respondenten geven aan 
eerder bereid te zijn intern te mobiliseren dan extern vanwege de oude, vertrouwde en bekende 
omstandigheden en situaties binnen de organisatie.  Bovendien is het aantal interne 
mobiliteitsmogelijkheden van invloed op het mobiliteitsvermogen. Wanneer er veel interne 
doorstroommogelijkheden zijn, geven respondenten aan sneller te kunnen veranderen van positie. 
 
5.3.3 Houding ten aanzien van werk 
Het derde en laatste thema is volgens de respondenten misschien wel het meest belangrijke thema 
van invloed op externe mobiliteit. Onder het laatste thema vallen baantevredenheid, 
baanbetrokkenheid en baanzekerheid. 
 

- Baantevredenheid, werksfeer en identificatie met de organisatie 
Alle respondenten zijn van mening dat baantevredenheid een zeer belangrijke factor is van invloed 
op de mobiliteitsbereidheid. Respondenten dragen de factor veelal zelf als eerste aan. Uit de 
interviews komt duidelijk naar voren dat alle respondenten het erover eens zijn dat tevredenheid 
een doorslaggevende factor kan zijn om te willen mobiliseren. Wanneer je zonder tevredenheid naar 
je werk gaat, kun je beter een andere baan zoeken volgens veel respondenten. Baantevredenheid is 
niet van invloed op het mobiliteitsvermogen van respondenten. 
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“Als ik met tegenzin naar mijn werk ga, zal ik ongetwijfeld harder mijn best doen om ergens anders 
wat te vinden, zolang ik in een groep zit waar ik het prima naar mijn zin heb, en me thuis voel, dan is er 
op dat punt geen reden om te gaan vertrekken” (R.02). 
 
“Als ik elke dag met een lang gezicht naar mijn werk zou gaan, ben ik misschien eerder geneigd iets 
anders te zoeken, misschien intern, of wie weet extern, maar misschien ben ik dan eerder bereid de gok 
te wagen” (R.03). 
 
“De enige motivatie om te wisselen van positie zou zijn als ik mijn werk niet meer leuk zou vinden, want 
ik wil gewoon leuk werk hebben, salaris is dan nog niet eens doorslaggevend, het werk moet niet te 
makkelijk zijn en gewoon een leuke werkomgeving, leuke collega’s (R.08). 
 
“Als ik hier niet tevreden ben, ga ik wat anders zoeken” (R.12). 
 
“Ben ik niet tevreden in mijn functie, dan was ik allang weggeweest” (R.15). 

 
Volgens respondenten is het zeer belangrijk dat de werksfeer goed is op een afdeling. Onder 
werksfeer verstaan de meeste respondenten de omgang met collega’s. Respondenten geven aan dat 
ze het belangrijk vinden om goed te kunnen samenwerken met collega’s, dat ze feedback geven en 
krijgen en dat ze op hun collega’s kunnen rekenen. Wanneer de werksfeer als onprettig wordt 
gezien, stellen respondenten dat dit een reden is om een andere baan te willen zoeken. Werksfeer is 
van invloed op de mobiliteitsbereidheid van respondenten. 

“Dingen als werksfeer is gewoon belangrijk, belangrijker dan bijvoorbeeld geld…” (R.02). 
 

“Ik vind werksfeer heel belangrijk, dat je alles kunt delen en dat je goed kunt overleggen en feedback 
krijgt. Dat je elkaar helpt, dat je voor elkaar klaar staat, dat je elkaars werk overneemt wanneer nodig” 
(R.04). 
 
“Wat ik net al zei, een prettige werksfeer is voor mij gewoon het belangrijkste, en als ik dat niet meer 
heb, ga ik echt wel op zoek naar iets anders” (R.08). 
 
“Ik vind leuke collega’s heel belangrijk, collega’s waarvan je op aan kan” (R.12). 

 
Bovendien is identificatie met de organisatie van belang voor het wel of niet zoeken naar een andere 
positie. De meeste respondenten kunnen zich identificeren met de organisatie, omdat ze achter de 
normen, waarden en doelen van UWV staan. Ook in dit geval stellen respondenten dat ze eerder 
bereid zijn op zoek te gaan naar een andere functie wanneer ze zich niet (meer) kunnen identificeren 
met de organisatie. 

“Het werk wat je doet, als je daarachter staat is dat ook weer een reden minder om weg te gaan. Stel 
dat ze hier ineens allemaal gekke dingen gaan doen waar ik echt niet achter sta, dan ga ik toch kijken 
naar wat anders” (R.08). 
 
“Als je niet achter het motto en het doel staat van het bedrijf heb je hier niets te zoeken denk ik” (R.16). 

 
Het is echter moeilijk te bepalen of respondenten ook daadwerkelijk een stap buiten de organisatie 
zullen zetten als ze niet meer tevreden zijn met hun eigen functie of wanneer ze zich niet (meer) 
kunnen identificeren met de organisatie, aangezien alle respondenten stellen dat ze het goed naar 
hun zin hebben binnen UWV en dat ze achter de normen, waarden en doelen staan van UWV. 
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Respondenten weten niet hoe het is om ontevreden te zijn of om je niet je kunnen identificeren met 
UWV. Tijdens de interviews is wel gevraagd of respondenten denken dat ze ook daadwerkelijk 
zouden mobiliseren wanneer ze minder tevreden worden of zich niet (meer) identificeren met UWV. 
Daarop antwoorden verschillende respondenten dat er meerdere factoren meespelen die ook van 
invloed zijn op externe mobiliteit. Factoren zoals inkomenszekerheid en baanzekerheid zijn verreweg 
de meest genoemde argumenten om te blijven zitten waar je zit. Respondenten zeggen dat ze niet 
altijd even tevreden zijn, maar dat ze ervan uit gaan dat dat misschien tijdelijk is. Ze hopen op betere 
perioden wat betreft tevredenheid en wachten daar gerust een tijd op. 

“Ontevredenheid is voor mij geen reden om direct extern een andere baan te zoeken, er spelen bij mij 
meerdere factoren…” (R.04). 
 
“Als je ergens niet tevreden bent, ga dan op zoek naar iets anders, maar er spelen ook andere factoren 
een rol. Maar voor mezelf denk ik wel: als dit het nou niet was geweest, zou ik gaan… Als ik toen was 
aangenomen en ik had het niet leuk gevonden, had ik, toen zeker, die stap gemaakt om weer verder te 
kijken. Nu zou ik die stap minder snel maken, verplichtingen die ik heb spelen mee. Kinderen worden 
ouder, ze studeren allemaal. Alles kost geld he…” (R.14). 
 

- Loopbaanbetrokkenheid, persoonlijke eigenschappen en ambitie 
De meeste respondenten hebben over de factor loopbaanbetrokkenheid weinig te vertellen tijdens 
de interviews. Ze weten wat voor werk ze doen en dat doen ze naar eigen zeggen goed. Veel 
respondenten gaan ervan uit dat ze over vijf jaar nog steeds werkzaam zijn bij UWV zonder verder na 
te denken over hun loopbaancarrière. Respondenten hebben niet nagedacht over veranderingen of 
drempels, zoals boventalligheid, die ze mee kunnen maken in de komende paar jaren. Respondenten 
geven aan dat ze tevreden zijn met wat ze doen en dat ze geen reden zien om te mobiliseren 
wanneer het niet noodzakelijk is. De manier waarop respondenten omgaan met hun 
loopbaancarrière heeft volgens hen te maken met persoonlijke eigenschappen en met ambitie.  

“Het heeft ook te maken met ambitieniveau en met hoe je in het leven staat” (R.12). 
 
Verreweg de meeste respondenten geven aan dat ze geen carrièrejagers zijn en weinig ambitie 
hebben om hogerop te komen. Sommigen stellen dat ze die ambitie nooit hebben gehad en ook 
nooit zullen krijgen… Geen ambitie is niet bevorderlijk voor de mobiliteitsbereidheid volgens 
respondenten.  

“Ambitie heb ik helemaal niet. Dat is ook niet reëel meer denk ik. Ik heb al jaren geleden de conclusie 
getrokken dat ik niet een carrière najager ben, ik heb geen behoefte aan meer geld verdienen of meer 
status hebben, dat zal ook niet veranderen…” (R.02). 
 
“Ik ben niet iemand die heel streberig is, dat is niet het goede woord, ambitieus bedoel ik. Dat is denk ik 
ook gewoon karakter… Ik ben gauw tevreden” (R.14). 

 
“Ik vind het belangrijkste dat ik een baan heb, dat ik in mijn levensonderhoud kan voorzien, ik ben nooit 
een carrière jager geweest, ik vind dat niet zo belangrijk eerlijk gezegd” (R.15). 
 
“Ik ben geen type mens die hoger op moet komen, dat ik meer wil… of dat ik promotie moet en wil 
maken… Dat zie ik niet zitten” (R.17) 
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Ook zijn er respondenten die zeggen dat hun persoonlijke doelen niet liggen op werkgebied, maar 
meer op privégebied. Zo stelt een respondent dat het behalen van doelen op privégebied 
belangrijker is dan op werkgebied. 

“Mijn doelen liggen misschien niet binnen mijn werk. Mijn doelen liggen misschien op een ander vlak, 
privé neem ik veel risico’s, en daarom vind ik het niet handig om in mijn werk ook risico’s te nemen. Ik 
heb ambitieuze doelen misschien, maar niet op werkvlak” (R.16). 

 
Bovendien blijkt dat de meeste respondenten op latere leeftijd minder actief bezig zijn met hun 
loopbaan vanwege hun leeftijd. De meeste oudere werknemers geven aan dat ze hun tijd uitzitten en 
dat ze geen behoefte meer hebben om een opleiding te volgen of om opnieuw ingewerkt te moeten 
worden voor een andere functie. 

“Op een gegeven moment denk ik: ik word over een maand 60 jaar, dient mijn tijd wel uit” (R.03). 
 
Op bovenstaande resultaten bestaan ook uitzonderingen. Zoals uit paragraaf 5.2 is gebleken zijn er 
ook respondenten die wel actie ondernemen met betrekking tot hun loopbaancarrière. Ze zijn bezig 
met een opleiding of met gesprekken om intern of extern naar een andere functie te gaan. Een reden 
waarom respondenten met hun loopbaancarrière bezig zijn is omdat niet elke werknemer de ideale 
positie/functie heeft gevonden. Sommigen zijn nog steeds op zoek naar wat ze wel en niet willen en 
kunnen. Eén respondent geeft bijvoorbeeld aan nog steeds op zoek te zijn naar de ideale functie en 
heeft hier veel voor over. 

“Ik word dit jaar 50 en dan denk ik: jeetje, dan ben ik nog niet helemaal waar ik wil zijn… Dan moet ik 
toch nog een beetje actie ondernemen… Ik merk gewoon dat ik energie krijg van nieuwe dingen, soms 
is het ook wel heel vermoeiend, je moet je heel erg concentreren, alles is nieuw, je moet dingen 
meerdere keren lezen, want ja ik ben geen 30 meer” (R.13). 

 
Een andere reden waarom sommige respondenten zich bezighouden met hun loopbaan is dat zij al 
weten of ervan uitgaan dat hun functie binnen nu en afzienbare tijd komt te vervallen en daarom 
moeten ze volgens eigen zeggen wel op zoek gaan naar een nieuwe functie. 
 
Respondenten die aangeven dat ze nog ergens anders heen willen in hun carrière, zijn bereid 
stappen te zetten om bij dat doel te komen. Eén respondent geeft bijvoorbeeld aan binnen de 
natuurwetenschap te willen werken. Dit is een hele andere richting en daarom volgt de respondent 
een opleiding. Om ook daadwerkelijk binnen de natuurwetenschappen te gaan werken, is het 
noodzakelijk een externe overstap te maken. Hier is de respondent toe bereid. 

“Mijn doel is met natuurwetenschappen aan de slag te gaan. Het is wel een ver doel, maar ik zou er 
zeker dingen voor laten of juist stappen ondernemen” (R.06). 

 
Gesteld kan worden dat loopbaanbetrokkenheid een factor is van invloed op de 
mobiliteitsbereidheid van respondenten. Vooral het hebben van ambitie verklaart waarom een 
respondent wel of niet bereid is tot mobiliteit. 

 
- Baanzekerheid en inkomenszekerheid 

De meest genoemde factoren van invloed op mobiliteitsbereidheid en op mobiliteitsvermogen zijn 
baanzekerheid en inkomenszekerheid. Deze twee factoren zijn al eerder even kort de revue 
gepasseerd, maar nu komen ze uitgebreid ter sprake. Baan- en inkomenszekerheid hangen samen 
met veranderende tijden, de economische crisis en met het soort contract. 
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 Volgens respondenten zijn de tijden veranderd in vergelijking met vroeger. Vroeger had je 
een baan voor het leven. Nu staat je carrière in het teken van jobhoppen en daar kunnen 
respondenten maar moeilijk aan wennen. Ze vinden het lastig mee te gaan in de flexibiliteit die meer 
en meer van werknemers verwacht wordt. Respondenten houden nog steeds het liefst vast aan een 
lang dienstverband waarin baan- en inkomenszekerheid centraal staan. Dit zorgt ervoor dat 
respondenten niet in staat zijn te veranderen van positie aangezien ze vasthouden aan patronen van 
vroeger. 

“Collega’s zitten allemaal bijna tegen de 40 dienstjaren, die zijn vanuit de schoolbanken hier gekomen. 
Vroeger was dat veel meer een gegeven dan nu, nu wordt het gestimuleerd om te switchen. Vroeger 
was het: joh, je zit toch lekker, je weet wat je hebt” (R.03). 
 
“Switchen is de trend, maar nee… Vroeger was het de trend zo lang mogelijk te blijven zitten, maar nu 
moet je na zoveel jaar jobhoppen. Niet mijn ding” (R.04). 

 
Naast veranderde tijden heeft onder andere Nederland te maken met een economische crisis. Tijdens 
deze crisis worden veel bezuinigingen doorgevoerd en wordt personeel ontslagen. Werknemers 
dienen rekening te houden met ontslagen en boventalligheid. Baan- en inkomenszekerheid zijn ver te 
zoeken op dit moment. Bovendien zijn respondenten huiverig voor mobiliteit in tijden van crisis. 
Waarom nog meer risico lopen in een toch al onzekere periode? Respondenten geven aan het risico 
niet te willen lopen te switchen van baan, aangezien het op dit moment lastig is om terug te keren op 
een arbeidsmarkt met veel werkeloosheid. Respondenten kiezen bijna allemaal voor de zekerheid 
van hun huidige functie. Ze zijn niet bereid tot externe mobiliteit. Bovendien zijn respondenten 
weinig in staat extern te mobiliseren, gezien het feit dat werknemers eerder ontslagen worden dan 
worden aangenomen in tijden van crisis. 

 “Daar komt de laatste jaren natuurlijk bij dat de tijd er ook niet naar is om als je eenmaal twintig jaar 
hetzelfde gedaan hebt om ergens anders makkelijk aan de slag te komen, voor de economische crisis, 
in 2006-2007 was het makkelijker om weg te komen dan nu”  (R.02). 

 
Volgens respondenten lopen ze nu veel risico’s wanneer ze mobiliseren en die willen ze niet nemen, 
aangezien de zekerheid op een inkomen en op een baan dan wegvalt. Het meest genoemde risico dat 
respondenten willen ontwijken is het krijgen van een tijdelijk contract wanneer ze overstappen naar 
een andere werkgever. Nu hebben respondenten de zekerheid van een vast contract. Geen enkele 
respondent heeft het ervoor over te switchen van baan en dat vaste contract in te ruilen voor een 
half jaar- of jaarcontract. Dit is de grootste belemmering voor externe mobiliteit waar alle 
respondenten tegenaan lopen. Wanneer ze overstappen en een tijdelijk contract krijgen 
aangeboden, weten respondenten niet of ze over een jaar een baan en een inkomen hebben. Uit de 
interviews blijkt dat oudere werknemers niet kunnen leven met die onzekerheid. Ze zijn dan ook in 
geen enkele zin bereid extern te mobiliseren. 

“Natuurlijk, het heeft voor mij op dit moment geen enkele zin om mijn eigen glazen in te gooien door 
ergens anders te gaan solliciteren voor een half jaar contractje” (R.02). 
 
“Kijk hier heb je gewoon een vast dienstverband, dat ga ik toch echt niet inleveren voor een tijdelijk 
contract, toch vastigheid” (R.04). 
 
“Vaak als je bij een andere werkgever gaat werken krijg je een jaarcontract, voor een jongere maakt 
dat niet uit… maargoed, als jij je verplichtingen hebt, dan word je tegengehouden” (R.05). 
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“Het enige wat me weerhoudt van mobiliteit is dienst verband, ik zit hier voor vast maar ik krijg een 
dienst verband van een half jaar als ik naar een andere werkgever ga… dat is eigenlijk het enige wat 
me weerhoudt.. je moet toch na een half jaar maar weer afwachten of je iets anders krijgt” (R.06). 
 
“Mijn vrouw houdt van zekerheid en ik ook en daarom blijf ik hier gewoon werken” (R.12). 
 
“Ik moet reëel zijn, als ik nu deze baan op zeg, en ik krijg een jaarcontract ergens anders, dan mag ik 
ook al blij zijn. Ik kan niet direct een vast dienstverband eisen… Dus ja, je moet meegaan in wat er op 
dit moment aan de hand is, en dat zijn contracten, als je goed functioneert krijg je een jaarcontract en 
anders niet…” (R.13). 
 
“Je zal eerst op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen, en nu heb je dan de, valse, 
zekerheid van een contract voor onbepaalde tijd, hoe zeker dat nu is, is ook nog maar de vraag” (R.14). 
 
“Dan moet je maar afwachten of je door een proeftijd komt, of welk type contract je krijgt, of dat 
verlengd wordt. Dat is de praktijk, je krijgt een contract, je hebt je proeftijd, je zal niet in vaste dienst 
komen. Je hebt toch bepaalde lasten en uitgaven, daar wil ik geen risico mee nemen” (R.16). 
 

Naast het feit dat respondenten nooit zeker weten of ze een nieuwe baan vinden en kunnen 
behouden, bestaat een bijkomende onzekerheid met betrekking tot de inkomsten. Wanneer je geen 
baan hebt, heb je geen inkomen. Risico’s omtrent inkomensonzekerheid vermijden respondenten 
liever. Respondenten praten over hun vaste lasten en het vaste uitgavenpatroon waar ze het liefst 
niets aan veranderen. 

“Je hebt toch te maken met een bepaald uitgavenpatroon gerelateerd aan je inkomsten, en als dan 
ineens 30 % wegvalt… heb je een probleem. Dat ga je niet opzoeken” (R.02). 

 
“Lastig, onzekerheid. Als je jong bent denk ik dat je meer risico’s kan nemen… Hier heb je toch een 
stukje zekerheid, daar kies ik gewoon voor, want ik heb een gezin en er moet brood op de plank komen, 
mijn partner werkt parttime, ik werk fulltime, ik ben de hoofdverdiener, je hebt een bepaald inkomen 
nodig, en het is moeilijk en vooral in een crisisperiode” (R.11). 
 
 “Als je echt kostwinner bent, zou ik het risico niet nemen, ik ben iemand van zekerheid. Twee 
studerende kinderen, geen risico nemen, voor hetzelfde geldt mislukt de missie” (R.14). 

 
Gesteld kan worden dat de manier van omgaan met veranderende tijden (vasthouden aan patronen 
van vroeger) en de economische crisis (weinig mogelijkheden op een arbeidsmarkt met veel 
werkeloosheid) van invloed zijn op zowel de mobiliteitsbereidheid en op het mobiliteitsvermogen 
van respondenten. Daarnaast is verandering van contractvorm van grote invloed op de 
mobiliteitsbereidheid van respondenten. Respondenten zijn niet bereid risico’s te nemen. Baan- en 
inkomensonzekerheid is een factor die respondenten het liefst vermijden door te blijven werken 
waar ze werken. 

 

5.4 Verantwoordelijkheid en het bevorderen van mobiliteit 
5.4.1 Inleiding 
In de vorige paragraaf is beschreven welke factoren volgens de respondenten van invloed zijn op de 
mobiliteitsbereidheid en op het mobiliteitsvermogen. Naar voren is gekomen dat respondenten 
vooral veel waarde hechten aan baan- en inkomenszekerheid.  
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In deze paragraaf staan verschillende HR-instrumenten centraal die mobiliteit kunnen 
bevorderen. Maar wie is volgens de respondenten verantwoordelijk voor het bevorderen van 
mobiliteit? Het thema verantwoordelijkheid wordt in de volgende paragraaf beschreven. In paragraaf 
5.4.3 wordt duidelijk wie welke instrumenten kan inzetten zodat oudere werknemers misschien in 
beweging zullen komen. 
 
5.4.2 Wie? 
Uit de interviews is naar voren gekomen dat ruim de helft van de respondenten in eerste instantie 
vindt dat de werknemer zelf verantwoordelijk is voor de eigen loopbaan en voor mobiliteit. Een 
veelgehoorde uitspraak is dat respondenten vinden dat je als werknemer verantwoordelijk bent voor 
je eigen toekomst en dat je zelf naar de werkgever moet stappen als je actie wil ondernemen binnen 
je loopbaan. 

“Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen toekomst. Je kan niet de werkgever verantwoordelijk 
maken voor je eigen toekomst” (R.03). 
 
“Ieder moet voor zichzelf uitmaken wat hij zij wil gaan doen in het leven, daar is niemand anders voor 
verantwoordelijk, alleen jij zelf. Als je dat niet wil en ze gooien je dr uit dan heb je een probleem. Je 
moet zelf proberen te kijken: waar liggen mijn interesses, wat kan ik daarmee, opleiding volgen?” 
(R.06). 
 
“In eerste instantie ben je zelf verantwoordelijk, je zal toch echt zelf moeten aangeven wat je wilt. Ik 
vind niet dat je een afwachtende houding moet hebben, zo van: de werkgever die regelt het allemaal 
wel even. Maar dat is mijn mening” (R.15). 

 
Respondenten geven aan dat je als werknemers het een en ander kan ondernemen om in beweging 
te blijven en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen loopbaan. Zo zijn veel respondenten het 
erover eens dat je naar het mobiliteitscentrum kunt gaan voor loopbaanadvies en voor het testen 
van competenties. Daarnaast kun je je als werknemer verdiepen in scholingsmogelijkheden. Tot slot 
geeft een respondent aan dat het zinvol is om wat geld te sparen zodat je je eigen interesses kunt 
betalen en zo verder kan komen in het leven. 

“Je kunt aangeven tijdens gesprekken dat je iets wil, je kunt ook zelf naar dat loopbaancentrum toe 
gaan, dan kunnen zij verder gesprekken plannen, je kunt naar je leidinggevende gaan: ‘mijn interesses 
liggen ergens anders, wat zijn de mogelijkheden?’ Krijg ik misschien een terugkeergarantie, je moet 
niet wachten tot ze hier… Je kan ook naar bijeenkomsten voor bepaalde opleidingen, dan kun je naar 
de open dag gaan… Genoeg manieren om zelf actie te ondernemen…” (R.04). 
 
“Je kunt als werknemer een loopbaantraject in gaan” (R.05). 
 
“Je kunt als werknemer zelf een spaarpotje maken, daaruit kun je dan je eigen interesses betalen, 
opleiding of cursussen, ik vind namelijk niet dat de werkgever dat allemaal moet betalen… Je bent 
gewoon zelf verantwoordelijk” (R.06). 

 
Respondenten weten en kennen genoeg manieren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de 
eigen loopbaan, maar na langer doorvragen tijdens het interview komt de meerderheid van de 
respondenten erachter dat er minstens een even grote rol is weggelegd voor de werkgever. Ze 
sluiten zich aan bij het standpunt van de andere helft van de respondenten. Deze helft van de 
respondenten vindt dat de werkgever ze moet stimuleren om in beweging te komen, ondanks dat ze 
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zeggen dat de verantwoordelijkheid voor mobiliteit in de eigen handen ligt. Wel vinden de meeste 
respondenten het jammer dat ze moeten bekennen dat de werkgever ook verantwoordelijk is, 
omdat ze toch het liefst zelf bepalen wanneer ze wel en niet actie ondernemen. 

“Maargoed dan leg je de verantwoordelijkheid wel in de handen van een ander, misschien is dat wel 
nodig als je deze generatie in beweging wilt krijgen…” (R.14). 

 
De grootste rol voor de werkgever is volgens respondenten faciliteren in training en opleiding. 
Wanneer de werkgever de mogelijkheden biedt om in beweging te kunnen komen, zeggen 
respondenten dat ze vervolgens zelf verantwoordelijk zijn of ze daar gebruik van zullen maken. 
Bovendien vinden respondenten het belangrijk loopbaanbegeleiding te kunnen krijgen wanneer ze 
weten dat ze boventallig worden. Ze zijn dan ook blij dat UWV een mobiliteitscentrum heeft waar ze 
terecht kunnen voor een employabilityscan of sollicitatietrainingen. 

“Ik denk dat de verantwoordelijkheid deels bij de werknemer ligt en deels bij de werkgever. De 
werkgever is er om cursussen aan te bieden, om je te laten ontplooien en als werknemer moet je daar 
iets mee doen, en niet denken: als het zover is dan zie ik het wel… Ik denk dat je daar zelf als 
werknemers ook verantwoordelijk voor bent, maar of dat allemaal gebeurt hier…” (R.04).  
 
“In eerste instantie is de werknemer zelf verantwoordelijk, maar de werkgever heeft er ook een grote 
rol in. De werkgever moet vertellen wat het nut is van opleidingen en trainingen. Bovendien moet de 
werkgever kunnen faciliteren, duidelijk maken wat de vergoedingen zijn, compensatie regelingen 
treffen en het mooiste is dan dat de werkgever ook nog kan zeggen: als je nou die opleiding doet, kan 
je dat en dat bereiken” (R.08). 
 
“Ik denk dat je zelf initiatief moet nemen… Samen met werkgever kun je proberen een nieuwe baan te 
vinden. De werkgever mag daarin best faciliteren, dat wel” (R.11). 

 
5.4.3 HR-instrumenten van invloed op externe mobiliteit 
Nu duidelijk is dat de respondenten het belangrijk vinden dat ze zelf actie ondernemen, maar dat ze 
hulp willen van de werkgever, is het interessant te weten wat voor hulp respondenten nodig achten 
om in beweging te komen. Hierbij is een rol weggelegd voor de werknemer zelf, maar ook voor de 
werkgever. Zoals eerder aangegeven kunnen respondenten zelf al een stap nemen door bijvoorbeeld 
naar het mobiliteitscentrum te gaan om hun competenties te laten testen en om hun 
sollicitatievaardigheden te verbeteren. Over dit onderwerp valt meer te lezen onder het kopje 
‘loopbaanbegeleiding’. De werkgever kan ook een steentje bijdragen. Tijdens de interviews is 
gevraagd wat respondenten nodig hebben van de werkgever om in beweging te komen. Naar 
aanleiding van de literatuur zijn de volgende thema’s aan de orde gekomen: financiële prikkels, 
terugkeergarantie, training en opleiding en loopbaanbegeleiding. Of respondenten deze 
instrumenten zinvol vinden, komt naar voren in deze paragraaf. Ook dragen respondenten zelf 
verschillende punten aan die externe mobiliteit zouden kunnen bevorderen, te weten: de rol van de 
teammanager, taakroulatie en detachering, netwerken en duidelijkheid omtrent boventalligheid. 
Deze instrumenten worden aan het rijtje thema’s toegevoegd. 
 

- Financiële prikkels 
Bijna alle respondenten geven aan dat financiële prikkels niet van invloed zijn op hun 
mobiliteitsbereidheid of mobiliteitsvermogen. Respondenten zeggen dat geld niet het belangrijkste is 
in een loopbaan. Ze hebben andere prioriteiten zoals tevredenheid en zekerheid. Bovendien zijn 
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respondenten realistisch en beseffen zich dat meer loon of extra bonussen (bijna) niet haalbaar zijn 
vanwege bezuinigingen en reorganisaties. Bovendien geven respondenten aan dat de mogelijkheden 
van ouderen op de arbeidsmarkt beperkt zijn en dat mensen zich wel drie keer bedenken voordat ze 
overstappen naar een andere werkgever. 

“De mogelijkheden van ouderen zijn beperkt op dit moment, de meesten bedenken zich wel drie keer 
voor ze weggaan, dan moet je wel heel erg gaan rammelen met de beurs, en ik denk niet dat daar geld 
voor is… dat is niet reëel om dat te verwachten. Dat wordt gewoon heel erg duur” (R.02). 
 
“Voor mij maakt dat niet veel uit, tenzij het een hoop nullen worden natuurlijk, maar dit zit er niet in…” 
(R.08). 
 
“Geld is voor mij nooit het belangrijkste geweest, ja ik ben niet vies van geld, maar een bepaalde 
zekerheid vind ik belangrijker dan meer inkomen. Meer loon zou mij niet mobieler maken, maar ik wil 
ook niet inleveren, nee. Een beetje misschien… als ik een fantastische baan zie, dan doe ik niet moeilijk 
over 200 euro meer of minder…” (R.12). 

 
Ook voor een extra bonus of hogere vertrekpremie zal geen enkele respondent in beweging komen. 
Sommigen geven aan te willen weten om hoeveel geld het gaat, maar de meesten kiezen toch voor 
baanzekerheid in plaats van geld. Ook komt in de interviews naar voren dat de oudere groep 
respondenten eerder zal gaan rekenen dan de jongere groep respondenten. De jongere groep geeft 
aan de komende tien of vijftien jaar niet door te komen met wat extra geld en om die reden kiezen zij 
voor baanzekerheid. De oudere respondenten denken al aan het pensioen en zullen uitrekenen 
hoeveel geld ze nodig hebben om de laatste vijf jaar de overbruggen.  

“Nou ik zou zeker gaan rekenen, maargoed, op mijn 60ste weggaan, dan moet er nog een behoorlijk 
bedrag komen…” (R.03). 
 
“Maar een zak met geld nee, dan moet het wel een hele grote zak geld zijn…” (R.04). 
 
“Ik weet niet of ik in beweging te krijgen ben met een zak geld, dat hangt misschien toch van die zak af 
haha. Die zak geld, geld is ook niet alles... Als je ergens anders misschien ongelukkig bent met een zak 
geld, zou ik dat niet trekken… Ik denk dat ik toch meer voor baanzekerheid zou kiezen” (R.14). 

“Wat in het verleden wel gedaan is, is dat mensen drie maanden salaris meekrijgen, maar dat is toch 
helemaal niks. Voor mij in ieder geval geen reden om weg te gaan. Ik kan me voorstellen wanneer je 
wat ouder bent, dan krijg je iets meer geld mee, dat het dan wel interessant zou kunnen zijn, 
maargoed, ik moet nog een aantal jaren tot m’n pensioen, tot AOW, dus met die drie maanden salaris 
gaat dat niet gebeuren…” (R.16). 

 
- Terugkeergarantie 

De meningen van respondenten over een terugkeergarantie als instrument voor het bevorderen van 
mobiliteit zijn verdeeld. Een derde van de respondenten zegt zeker gebruik te maken van de 
terugkeergarantie als die zou bestaan. Deze respondenten staan open voor een verandering, maar 
durven geen overstap te maken naar een andere werkgever vanwege toekomstige baan- en 
inkomensonzekerheid. Voor hun biedt een terugkeergarantie de oplossing. Respondenten stellen dat 
ze dan meer zekerheid hebben en eerder hun vleugels durven uitslaan. 

“Een terugkeergarantie zou handig kunnen zijn, denk ik. Als je echt weet, mocht het niet leuk zijn wat ik 
ga doen, dan kan ik terug, dat zou voor mij goed en makkelijk zijn” (R.06). 
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“In financiële zin, die terugkeergarantie is een stukje zekerheid. Wanneer je ergens prettig gewerkt 
hebt, kun je toch kijken hoe het bij een andere werkgever is. Stel dat het daar niks is dan kun je weer 
terug, ja dat zou mij wel prikkelen” (R.11). 
 
“Ik denk als je mobiliteit zou willen bevorderen dan moet je in ieder geval de angst weg halen dat 
mensen niet meer terug zouden kunnen. Juist mensen die van zekerheid houden willen dat risico niet 
lopen. Een terugkeergarantie is dan ook zeer aan te raden” (R.12). 
 
“Ja ik denk dat een terugkeergarantie eerder de neiging op wekt tot een keer je vleugels uitslaan. Dat 
zou nog wel eens iets kunnen zijn om nog eens een keer verder te kijken” (R.14). 
 
“Als ik een terugkeergarantie heb, dan is het misschien wel de stimulans om ergens anders te gaan 
solliciteren groter. Als het dan ergens anders helemaal niks wordt, zou ik zeker terug gaan” (R.15). 

 
Er zijn echter ook respondenten die hun twijfels hebben bij een terugkeergarantie. Die twijfels 
ontstaan over de lengte van de terugkeergarantie, maar ook over de gevolgen wanneer je van de 
terugkeergarantie gebruik maakt. Enkele respondenten zijn bang dat ze ruim anderhalf jaar nodig 
hebben om te bepalen of ze op de juiste plek zitten bij een andere werkgever. Deze respondenten 
zijn zich ervan bewust dat het voor UWV waarschijnlijk niet haalbaar is een garantie voor die periode 
te bieden… Wel komt naar voren dat wanneer ze ruim een jaar de tijd krijgen om te wennen op een 
andere positie, dat ze bereid zijn te mobiliseren. 

“Misschien zou ik met een terugkeergarantie in beweging kunnen komen.  Als je binnen twee jaar niet 
op je plek zit, kom je terug, maar zover zal de werkgever niet gaan… Twee jaar is te lang… Maargoed, 
pas dan zou ik erover nadenken, maar dan moet er wel iets heel leuks op mijn pad komen” (R.04). 
 
“Als jij naar een andere werkgever gaat en dat loopt spaak en je kan terug komen, dan is dat heel 
prettig. Ik zet daar wel mijn vraagtekens bij… Ik werk nu bij faillissement en ik maak de afspraak dat ik 
terug mag komen, dan kom ik terug en ik kom weer bij faillissement te werken, maar dan in 
Amsterdam of weet ik veel waar, dus dan moet je wel reëel zijn en kijken waar die garanties uit 
bestaan en wat de voorwaarden zijn … Het zou prettig zijn als je gewoon op je eigen plek zou kunnen 
terug komen…” (R.05). 

 
Voor vier respondenten geldt dit allemaal niet. Zij zijn ervan overtuigd dat een terugkeergarantie 
voor hun niet het juiste instrument is om in beweging te komen. Deze respondenten geven aan dat 
ze nooit zouden terugkomen wanneer ze eenmaal zijn weggegaan. Ze zullen zich volledig geven in 
hun nieuwe baan en er het beste van maken. Daarnaast geeft een terugkeergarantie volgens 
respondenten niet altijd zekerheid. Wanneer je binnen een jaar moet aangeven of je terug zou willen 
naar de vorige werkgever en je hebt een jaarcontract bij de nieuwe werkgever, dan is het nog maar 
afvragen of het jaarcontract verlengd wordt. Dit biedt dus alsnog geen zekerheid volgens 
respondenten en daarom zullen ze niet bereid zijn tot mobiliteit. 

“Voor mij persoonlijk zal een terugkeergarantie niet werken, want ik zou niet terug willen als ik 
eenmaal weg ben… Dat is het laatste wat ik zal doen” (R.02).  
 
“Ik heb in het verleden wel dat ik een aantal keer van positie ben veranderd. Als ik ga, dan stort ik me 
gewoon in het diepe en dan ga ik ervoor en maak ik er het beste van, dus een terugkeergarantie heeft 
voor mij niet zoveel zin…” (R.08). 
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“Ik denk dat als je zoals ik dan een beslissing hebt genomen van ik ga weg, dan ga ik weg. Dan heeft 
een terugkeergarantie voor mij weinig zin” (R.13). 
 
“Je zou natuurlijk eerst een tijdje op een andere positie moeten werken om te ervaren hoe dat dan 
gaat, of je dat bijvoorbeeld na een jaar nog steeds leuk vindt. Stel ik kan bij een werkgever beginnen en 
ik krijg een jaarcontract. Als ik dan binnen een jaar moet beslissen, dan zou je kunnen zeggen: okee, ik 
kan nog terugkomen… Als UWV kun je zeggen: we bieden een jaar, dat is best lang… Maargoed, dan 
heb je nog steeds geen zekerheid, want na een jaarcontract bij een andere werkgever kan weer een 
jaarcontract volgen, dusja, dat zou me eigenlijk alsnog niet overtuigen, ik vraag misschien het 
onmogelijke. Ik zie gewoon geen enkele reden om mobiel te worden buiten UWV” (R.16). 
 

- Training en opleiding 
Uit de interviews met de oudere werknemers komt naar voren dat training en opleiding niet altijd 
voor iedereen bijdragen aan het bevorderen van externe mobiliteit. De groep respondenten die geen 
opleiding heeft afgerond denkt dat hun mobiliteitsbereidheid en mobiliteitsvermogen zullen 
toenemen wanneer zij in het bezit zijn van een hbo-diploma. De respondenten die al een hbo-
diploma op zak hebben, geven aan in het bezit te zijn van meer mobiliteitsvermogen dan mensen 
zonder hbo-diploma. Respondenten stellen dat het makkelijker zal zijn om te wisselen van positie 
wanneer ze een diploma hebben gehaald. De mobiliteitsbereidheid neemt volgens de laatste groep 
respondenten niet toe wanneer je een hbo-diploma hebt gehaald. Dit heeft te maken met factoren 
als zekerheid en tevredenheid.  

“Je ziet wel vaak dat wanneer mensen die plannen hebben voor een studie dat ze dan toch bij UWV 
blijven” (R.08). 
 
“De overstap maken is misschien makkelijker nadat je een training of opleiding hebt gevolgd, maar of 
ik die stap ook echt zou maken is een tweede…” (R.15). 

 
Training en opleiding zijn enkel goede instrumenten om mobiliteit te bevorderen wanneer 
respondenten weten dat ze boventallig zijn. Boventallige respondenten willen wel graag investeren 
in zichzelf door middel van het volgen van een opleiding. Respondenten weten dat ze weg moeten en 
dat ze zichzelf zo aantrekkelijk mogelijk moeten maken voor andere werkgevers. Om deze reden 
zouden ze graag een opleiding of cursus willen volgen. 

“Nou misschien als die mogelijkheid er is een bepaalde cursus of zo. Dat zou ik wel op prijs stellen als 
die mogelijkheid zou bestaan (R.15). 

 
Wanneer respondenten boventallig raken of al zijn, geven ze aan vooral geïnteresseerd te zijn in 
cursussen of opleidingen voor algemene vaardigheden. Zoals eerder vermeld in het 
resultatenhoofdstuk stellen respondenten dat ze zeer specialistisch werk doen en dat geen enkele 
andere werkgever volgens hen zit te wachten op kennis van AW of WW wetten.  Aangezien de 
functies van de respondenten al zeer specifiek zijn, hebben ze meer interesse in cursussen voor 
algemene vaardigheden. Deze algemene vaardigheden zijn volgens de respondenten goed toe te 
passen in de huidige functie, maar ook op een andere positie. 

“Het ontwikkelen van competenties is wel heel goed, omdat het natuurlijk vrij algemeen is, dat past 
ook bij functies buiten UWV” (R.05). 
 
“Ik zou trainingen doen die algemeen zijn, dus niet specifiek gericht op UWV, daar schiet je weinig mee 
op…” (R.06). 



 

 

66 Resultaten en analyse 

Het is echter niet zo dat respondenten eerder bereid en in staat zijn tot externe mobiliteit wanneer 
ze algemene vaardigheden cursussen hebben gevolgd. Volgens de respondenten is het handig om de 
vaardigheden te kennen en te kunnen, maar toch kiezen ze voor zekerheid en voor bekendheid en 
zullen ze niet snel bereid zijn tot mobiliteit. 

“Ik heb al tig vaardigheden cursussen gehad, zowel bij […] als UWV, algemene vaardigheden, 
telefoongesprekken voeren, samenwerken etc., maar dit heeft nooit concreet tot een resultaat geleid… 
Ik vond het op zich leuk om te doen, maar of dat invloed heeft op mijn mobiliteit, nee ik denk het niet. 
Je kunt sommige vaardigheden in een nieuwe baan gebruiken, maar dat is voor mij geen reden om 
over te stappen…” (R.02). 
 
“Algemene vaardigheden cursussen zijn altijd wel handig, maar het heeft weinig invloed op mijn 
externe mobiliteit…” (R.05). 

 
- Loopbaanbegeleiding 

Alle respondenten geven aan dat loopbaanbegeleiding van grote invloed kan zijn op zowel hun 
mobiliteitsbereidheid als op hun mobiliteitsvermogen. Onder loopbaanbegeleiding verstaan 
respondenten onder andere individuele aandacht, jezelf leren kennen door middel van een 
employabilityscan en leren solliciteren aan de hand van trainingen. De teammanager en het 
mobiliteitscentrum spelen een belangrijke rol bij loopbaanbegeleiding.  
 

- Rol teammanager 
De rol van de teammanager komt vaak terug tijdens de interviews. Respondenten hechten veel 
waarde aan het persoonlijk advies van de teammanager. Ook geven respondenten aan dat ze 
waardering en ondersteuning nodig hebben van de teammanager evenals vertrouwen en aandacht. 
Respondenten stellen dat hun mobiliteitsgedrag wordt beïnvloed door de houding van de 
teammanager.  

Veel respondenten geven aan dat ze behoefte hebben aan individuele begeleiding en 
passend advies van de teammanager. De teammanager is een persoon die werknemers kan 
stimuleren en kan motiveren om in beweging te komen. Bijna alle respondenten geven aan het zeer 
belangrijk te vinden dat de werkgever/teammanager kijkt naar de individuele situatie. Respondenten 
willen als individu worden benaderd en niet als groep. Ze willen het liefst passend loopbaanadvies en 
passende trainingen op basis van hun eigen persoonssituatie. 

“De werkgever kan alleen maar opleidingen aanbieden om wensen te realiseren. Dan moet de 
werkgever wel uitgaan van de werknemer” (R.05). 
 
“De werkgever moet wel rekening houden met persoonssituatie en niet met iets komen waarvan hij 
zeker weet dat die persoon het niet kan. Het moet wel passend zijn, dat vind ik erg belangrijk (R.11). 
 
“Zo’n training is iets wat een teammanager zou kunnen aanbieden, dit is er, en zou dat niet wat voor 
jou zijn? Dat is dan voor mij al een trigger om erover na te denken” (R.14). 
 
“Ik vind dat de werkgever wat voorzichtiger moet omgaan met het stimuleren van mobiliteit onder 
vaste  medewerkers, helemaal als je als werknemer denkt: ik hoef niet zo nodig weg… Ik vind het 
belangrijk dat werkgever rekening houdt met mij als persoon. Ieder mens is namelijk anders. Ik heb 
gewoon behoefte aan persoonlijke ondersteuning en advies. Zelf heb ik daar gewoon moeite mee en 
dan vind ik het belangrijk dat je daar steun in krijgt. Ieder heeft zijn eigen gevoelens, die kunnen van 
grote invloed zijn op de toekomst bij je werkgever” (R.17). 
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Onder individuele aandacht valt ook waardering en ondersteuning vanuit de teammanager naar de 
werknemer. Respondenten geven aan dat ze het zeer belangrijk vinden waardering en ondersteuning 
te krijgen van een teammanager zodat ze weten wat ze kunnen en waar ze aan toe zijn. De meeste 
respondenten zitten al meer dan twintig jaar bij dezelfde organisatie en kijken niet meer om zich 
heen naar andere functies of organisaties. Ze zitten vast in hun functie en weten niet of ze ergens 
anders heen willen en kunnen. Samen met de teammanager zouden respondenten een plan willen 
maken voor de toekomst. 

“Op een gegeven moment raak je vastgeroest wanneer je lange tijd bepaald werk doet… Je zit daar 
dan een beetje aan vast en je weet verder niet wat je kan doen…” (R.05). 
 
 “Toen heb ik wel een paar maanden gedacht: ik wil wel gewaardeerd worden. Al is het alleen maar dat 
mensen tegen je zeggen, oh dat heb je goed gedaan of.. noem maar op. Misschien weet je wel van 
binnen dat ze tevreden over je zijn, maar ik wil het toch horen van mijn teammanager, zeg maar 
leidinggevende” (R.13). 
 
“Mijn vorige teammanager zei in mijn vorige gesprek: er zit meer in jou. Dat vind ik heel prettig om te 
horen, de vraag is: hoe ga je daar dan mee om. Hij heeft mij verder niet uitgenodigd om stappen te 
ondernemen, als teammanager zou je dat juist kunnen stimuleren” (R.14). 

 
Wanneer respondenten de juiste individuele begeleiding/aandacht, waardering en ondersteuning 
krijgen, zeggen ze dat ze eerder bereid en in staat zijn om naar een andere functie te kijken.  
 
Daarnaast hebben respondenten behoefte aan meer zelfvertrouwen. Sommige respondenten 
hebben veel zelfvertrouwen opgebouwd vanwege de vele jaren ervaring die ze hebben. Anderen 
hebben juist weinig zelfvertrouwen, omdat ze bijvoorbeeld hun hele leven bij één werkgever 
werkzaam zijn. Bovendien schatten de meeste respondenten hun kansen op de arbeidsmarkt laag in, 
omdat ze tot de categorie ‘oudere werknemers’ horen. Volgens respondenten is het zeer belangrijk 
dat dat zelfvertrouwen wordt bevorderd zodat ze met goede moed de arbeidsmarkt op gaan en zelf 
initiatief zullen nemen. Ook hierin is een rol weggelegd voor de teammanager. Het ontwikkelen en 
bevorderen van het zelfvertrouwen is van invloed op de mobiliteitsbereidheid en op het 
mobiliteitsvermogen van respondenten. Vertrouwen hebben in je eigen kennen en kunnen zorgt 
ervoor dat respondenten meer mogelijkheden zien op de arbeidsmarkt. Dit kan ertoe leiden dat 
werknemers een overstap maken naar een andere functie. 

“Het gaat ook om het geven van zelfvertrouwen, dat is die coachende rol die er moet zijn vanuit de 
teammanager... Zeker voor de generatie veertigers is die stap naar buiten toch wat moeilijker” (R.14). 

 
- Mobiliteitscentrum 

Respondenten achten zichzelf meer in staat te mobiliseren wanneer ze weten wat ze willen, wanneer 
ze weten wat ze kunnen en wanneer hun cv op orde is. Uit de interviews blijkt dat alle werknemers 
werkzaam bij UWV de mogelijkheid hebben naar een mobiliteitscentrum te gaan van UWV. Over dit 
mobiliteitscentrum zijn respondenten zeer positief. Ze zijn blij dat de mogelijkheid bestaat om hulp 
te zoeken wanneer nodig, helemaal wanneer ze weten dat ze boventallig zijn. 

“Begeleiding is zeker van invloed op mijn mobiliteit. Wanneer je wordt begeleid, heb je niet het gevoel 
dat je het allemaal zelf hoeft te doen” (R.15). 

 
Ondanks de positiviteit over het mobiliteitscentrum hebben sommige respondenten het gevoel dat 
ze er vaak alleen voor staan en dat ze zelf stappen moeten ondernemen om zichzelf te ontwikkelen 
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of om te mobiliseren. Respondenten vinden het lastig dat ze uiteindelijk zelf aan de slag moeten om 
in beweging te komen.  

“De mogelijkheid voor begeleiding is er inderdaad wel, maar wat ik van collega’s hoor is dat je het wel 
allemaal zelf moet doen, het is niet zo dat ze echt een andere job voor je gaan zoeken. Ze begeleiden 
meer, maar je moet toch echt zelf solliciteren. Het komt uiteindelijk allemaal op jezelf aan” (R.12). 
 
“UWV biedt inderdaad de mogelijkheid om naar dat loopbaancentrum te gaan, dat zal vast gaan over 
inrichten van cv’s, hoe schrijf ik een sollicitatiebrief, […] misschien heb je meer kans op een baan als je 
cv in orde is, maar garanties zijn er natuurlijk niet. Je moet het ook gewoon zelf doen…” (R.16). 

 
Een andere veelgehoorde opmerking over de loopbaanbegeleiding gaat over de verdere begeleiding 
na het afnemen van een employabilityscan of na het doen van verschillende sollicitaties. De meeste 
respondenten zeggen wel eens een employabilityscan te hebben gedaan bij het mobiliteitscentrum 
van UWV. Deze scans hebben volgens de respondenten alleen nooit tot iets geleid. Volgens 
verschillende respondenten komt dit doordat de begeleiding na de scans of sollicitaties slecht is. 
Respondenten noemen de ‘nazorg’ onvoldoende. Het liefst zien ze na een gesprek of scan nog een 
terugkoppeling waar ze in de toekomst weer van kunnen leren.  

 “Na de scan hield de begeleiding vrijwel op, toen dacht ik: je stimuleert me wel om een bepaalde 
richting op te zoeken en voor de rest moet ik het zelf maar uitzoeken…?! Een soort terugkoppeling zou 
fijn zijn. […]. Je moet er hier bij UWV wel een beetje van uitgaan dat mensen die hier al twintig jaar 
werken, helemaal geen risico’s nemen, die kun je niet zomaar in het diepe gooien…” (R.13). 
 
“Ik denk dat er meer uit het loopbaancentrum te halen valt, dat je na een employabilityscan verder en 
intensiever wordt begeleid en dat het dan meer kan opleveren. Als je echt mensen in beweging wilt 
krijgen, ja, dan is dat misschien een gebied waar je als werkgever in moet en kan investeren” (R.14). 

 
Met goede nazorg kan een employabilityscan volgens respondenten de bereidheid tot mobiliteit 
bevorderen. Wanneer respondenten weten wat ze willen en wat ze kunnen, zijn ze eerder bereid om 
te veranderen van positie. Vervolgens kunnen ze kijken naar de mogelijkheden om hun doel te 
bereiken. Wanneer de mogelijkheden, bijvoorbeeld het volgen van een cursus, worden benut, zijn 
respondenten eerder in staat om te veranderen van positie. Indirect is een employabilityscan van 
invloed op het mobiliteitsvermogen van respondenten. 

Waar respondenten zeer positief over zijn, is de mogelijkheid om sollicitatietrainingen te 
volgen bij het mobiliteitscentrum. De meeste respondenten geven aan weinig vertrouwen te hebben 
in hun sollicitatievaardigheden, aangezien ze vaak al langer dan twintig jaar in dienst zijn bij dezelfde 
organisatie. Respondenten zijn zich ervan bewust dat solliciteren tegenwoordig anders is dan 
vroeger. Ze vinden het dan ook zeer zinvol sollicitatietrainingen te volgen, aangezien hun 
mobiliteitsvermogen daarmee vergroot wordt. Respondenten denken eerder in staat te zijn om te 
veranderen van positie wanneer ze weten hoe ze moeten solliciteren. Over de invloed van 
sollicitatietrainingen op mobiliteitsbereidheid is niets gevonden. 

“Ik heb sollicitatietrainingen gevolgd, dat vond ik wel belangrijk, ik heb eigenlijk nooit meer 
gesolliciteerd, er is veel veranderd, nu weet ik hoe je dat moet aanpakken, hoe dat nu is is toch heel 
anders dan vroeger” (R.04). 

“Ik heb al zo’n training gehad twee jaar geleden, dat was leuk en interessant, hoe een brief te schrijven, 
dat schrijf je natuurlijk niet meer jaarlijks… en het is wel handig om een eigen cv te hebben en om alles 
op orde te hebben. Mocht er iets voordoen dat je gelijk iets kan ondernemen” (R.06). 
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“Ik heb die sollicitatietraining gedaan, nog niet zo lang geleden, maar ik zit hier nog steeds… 
Maargoed, dat was vlak voor ik die nieuwe functie ging doen, mosterd voor de maaltijd, zoiets haha Ik 
heb ooit nog eens ergens gesolliciteerd, dat gesprek ging zo slecht… Het gaat natuurlijk om jezelf te 
verkopen, maar daar ben ik al niet zo goed in. Dus die trainingen zijn zeker zinvol” (R.14). 
 
“Stel dat ik ooit nog eens iets anders moet gaan doen, ik heb natuurlijk al jaren niet meer gesolliciteerd 
en die eisen die ze nu stellen zijn toch heel anders dan voorheen. Daar zou ik dus zeker een training 
voor willen volgen” (R.15). 

 
Een enkeling geeft aan sollicitatievaardigheden wel te kunnen leren via internet en vindt begeleiding 
overbodig. 

“Kijk op internet, er zijn zoveel voorbeelden van hoe je met sollicitaties om moet gaan, daar hoef je 
echt geen begeleiding voor te krijgen denk ik… maar het is natuurlijk wel waar dat je dat solliciteren 
verleerd, daar is wel wat in veranderd” (R.05). 

 
Tijdens de interviews geven veel respondenten aan zeker gebruik te maken van sollicitatietrainingen 
wanneer ze weten dat ze boventallig zijn. Uit zichzelf zouden ze echter niet zo snel een 
sollicitatietraining volgen, aangezien het ‘toch niet nodig is’. De meeste respondenten gaan er 
namelijk van uit dat ze over vijf jaar nog steeds bij UWV werkzaam zijn. Wanneer werknemers weten 
dat ze boventallig worden, zullen ze in beweging komen en meer gebruik maken van 
sollicitatietrainingen. 
 

- Taakroulatie en detachering 
Een veel gehoorde opmerking over het bevorderen van zowel interne als externe mobiliteit gaat over 
taakroulatie en detachering. Sommige respondenten denken dat taakroulatie of detachering de 
manier kan zijn om externe mobiliteit te bevorderen, aangezien je dan ergens anders kan ‘snuffelen’ 
en kan ervaren of die afdeling/functie/taken bij je passen. De bereidheid tot externe mobiliteit kan 
aangewakkerd worden. Bovendien leren werknemers meerdere vaardigheden kennen wanneer 
taakroulatie plaatsvindt. Op deze manier wordt de werknemer breder inzetbaar en is sneller in staat 
om een andere functie te bekleden, ook extern. Het mobiliteitsvermogen wordt groter. Verschillende 
respondenten zeggen open te staan voor detachering of nieuwe taken. Echter zijn er ook genoeg 
respondenten die zeggen dat ze tevreden zijn en geen nieuwe of andere taken willen leren en 
uitvoeren. 

Voor sommige respondenten kan taakroulatie of detachering externe mobiliteit in de hand 
werken. Dit zijn voornamelijk de respondenten die al weten dat ze boventallig zijn en de 
respondenten die openstaan voor verandering. Respondenten die streven naar baan- en 
inkomenszekerheid zijn lastig te stimuleren om extern te mobiliseren. Wanneer taakroulatie of 
detachering in combinatie met een terugkeergarantie wordt aangeboden, geeft ook deze groep aan 
geïnteresseerd te zijn in (externe) mobiliteit. 

“Ik denk dat  detacheren en rouleren hier bij UWV goed werken, voor mij zou dat in ieder geval 
werken” (R.06). 
 
Wat zou kunnen helpen is als UWV bijvoorbeeld job rotation invoert, gewoon als UWV wat initiatief 
neemt…” (R.16). 
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- Netwerken 
Een onderwerp dat respondenten uit zichzelf naar voren brengen tijdens het interview gaat over het 
uitbreiden van netwerken tussen UWV en vergelijkbare organisaties zoals de Belastingdienst, 
gemeenten of de Sociale verzekeringsbank. Respondenten geven aan dat ze behoefte hebben aan 
zekerheid. Wanneer UWV overeenkomsten kan sluiten met bovengenoemde organisaties, is het 
misschien mogelijk werknemers uit te wisselen wanneer er een tekort of een overvloed ontstaat aan 
personeel. Respondenten vertellen dat dit in het verleden al wel is gebeurd. 

“35 jaar terug hadden we overeenkomsten met de belastingdienst en de douane, om te kijken: 
misschien kunnen wij vanuit UWV met voorrang solliciteren bij die werkgevers. Een aantal mensen zijn 
daarvoor in aanmerking gekomen en die hebben het daar nog steeds naar hun zin en die krijgen eerst 
een soort van detachering, om te kijken of het wat is, van beide kanten. Ik denk dat dat gewoon veel 
meer moet gebeuren. Zo zonde dat dat onderbenut wordt” (R.13). 
 
“UWV heeft in het verleden wel netwerken opgebouwd samen met de Belastingdienst, die had een 
aantal vacatures nodig, behoorlijk wat, er kwam een hele nieuwe afdeling. Toen kregen wij intern op 
een gegeven moment berichtgeving en toen kon je daarop solliciteren. Als medewerker van het UWV 
had je eigenlijk een pre, omdat je toch een beetje ervaring hebt in de administratieve sector. Ik ben 
daar toen niet op ingegaan, […] maar als het in de toekomst weer een keer zal gebeuren, dan zou ik 
mogelijk overstappen!” (R.15). 
 
“Vroeger hebben ze dat wel gedaan, dat netwerken met de Belastingdienst, maar ik weet niet hoe dat 
in zijn werk ging. Volgens mij moet je gewoon solliciteren, houden ze rekening met je ervaring, aantal 
dienstjaren, wat je op je cv hebt staan. Dat weet ik niet precies… Maar ik zou het zeker proberen als die 
mogelijkheid er zou zijn. Ik zou zeker mee doen” (R.17). 

 
Uit de interviews blijkt dat wanneer UWV zekerheid kan bieden aan werknemers wat betreft het 
vinden van een andere baan bij bijvoorbeeld de Belastingdienst, respondenten eerder bereid en in 
staat zijn tot externe mobiliteit. Respondenten krijgen een bepaalde zekerheid met betrekking tot 
een nieuwe baan. Dit is bevorderlijk voor de externe mobiliteitsbereidheid, aangezien respondenten 
weinig/minder risico hoeven te nemen. Bovendien is de mogelijkheid om te veranderen van positie 
aanwezig wanneer UWV een netwerk heeft opgebouwd met vergelijkbare organisaties. 
 

- Duidelijkheid omtrent boventalligheid 
Een laatste zeer belangrijke factor van invloed op de mobiliteitsbereidheid van respondenten is dat 
de werkgever duidelijkheid verschaft omtrent boventalligheid. Hier is al eerder een paragraaf aan 
gewijd. Respondenten stellen tijdens de interviews liever te weten of ze wel of niet boventallig zijn, 
dan dat ze tijden in onzekerheid leven. Wanneer respondenten weten dat ze boventallig zijn, kunnen 
en willen ze actie ondernemen om te veranderen van positie, eerder niet. Ze weten op dat moment 
dat er geen baan- en inkomenszekerheid bestaat en om die reden zijn ze eerder bereid om op zoek 
te gaan naar een andere functie. Duidelijkheid is volgens respondenten niet van invloed op het 
mobiliteitsvermogen. 

“Ik denk dat verplichten tot verplaatsen de enige manier is om mensen in beweging te krijgen” (R.06). 
 
“Misschien wordt ik pas actief en mobiel op het moment dat ik in een hok wordt geroepen en dat mij 
vriendelijk wordt gezegd dat het over een jaar is afgelopen. Dan weet je dat je zekerheid onder je 
voeten wordt weggeslagen en daar heeft het vooral mee te maken, nu waan ik me nog veilig. En 
omdat ik het dan prima verder naar mijn zin heb, blijf ik lekker zitten” (R.14).  
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6. Conclusie 
6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek weergegeven. Dit wordt gedaan in de vorm 
van een antwoord op de hoofdvraag: 

“In hoeverre zijn 45 plussers werkend bij UWV divisie Uitkeren extern mobiel en welke 
factoren beïnvloeden volgens hen de externe mobiliteit?”  

 
6.2 Antwoord op de hoofdvraag 
Voordat een antwoord wordt gegeven op de hoofdvraag is het van belang het begrip externe 
mobiliteit nog even kort uit te leggen. In de wetenschappelijke literatuur wordt een onderscheid 
gemaakt tussen het vermogen om extern mobiel te zijn en de bereidheid tot externe mobiliteit, ook 
wel het ‘kunnen’ en ‘willen’ veranderen van positie. Volgens Gaspersz en Ott (1996) zijn bereidheid 
(willen) en vermogen (kunnen) van invloed op de inzetbaarheid en mobiliteit van werknemers. De 
mobiliteitsbereidheid van werknemers kan worden omschreven als de bereidheid van werknemers 
om van functie of van fysieke werklocatie te veranderen, zowel intern als extern. Het 
mobiliteitsvermogen van werknemers is op te vatten als de mate waarin werknemers daadwerkelijk 
in staat zijn van functie of werklocatie te veranderen (De Grip et al., 1999). Het verschil tussen beide 
aspecten van externe mobiliteit is dat mobiliteitsbereidheid wordt gevormd door motivatie en dat 
mobiliteitsvermogen wordt bepaald door omstandigheden waar werknemers mee te maken hebben 
en waar zij slechts deels invloed op kunnen uitoefenen. Tot zover een korte samenvatting met 
betrekking tot externe mobiliteit. 

Om het eerste deel van de hoofdvraag te beantwoorden wordt de typologie aangehaald 
bedacht door Gesthuizen en Dagevos. Aan het begin van het theoretisch kader is een typologie 
weergegeven van het soort mensen dat mobiliteitsgedrag vertoont. Daarbij gaat het om mensen die 
wel of geen discrepanties ervaren en wel of geen zoekgedrag vertonen. Discrepanties betreffen 
gevoelens van een werknemer over het wel of niet aansluiten van baankenmerken bij de eigen 
preferenties, kennis en vaardigheden. Het gaat om discrepanties in de arbeidsomstandigheden, de 
arbeidsinhoud, het loon en de mate van waardering en autonomie. Gesthuizen en Dagevos maken 
een onderscheid in gecommitteerden, goudzoekers, vastzittenden en verbeteringzoekenden.  

In de eerste paragraaf van het empirische onderzoek is een profielschets gemaakt van de 
respondenten. Daaruit blijkt dat slechts twee van de vijftien respondenten uit zichzelf zoeken naar 
een andere werkbetrekking vanwege bijvoorbeeld boventalligheid. Deze twee respondenten vallen 
onder de categorie verbeteringzoekenden (wanneer boventalligheid als discrepantie wordt gezien). 
Deze respondenten zouden echter niet weggaan wanneer er geen sprake zou zijn van 
boventalligheid. De respondenten geven aan dat ze nog steeds tevreden zijn bij UWV en geen reden 
zien om in beweging te komen net als de overige dertien respondenten uit het onderzoek. Uit de 
interviews blijkt dat de meeste respondenten weinig discrepanties ervaren en geen zoekgedrag 
vertonen. Deze gegevens wijzen erop dat de respondenten in de categorie gecommitteerden 
thuishoren. Daarnaast zijn er respondenten die wel discrepanties ervaren, bijvoorbeeld met 
betrekking tot baantevredenheid, maar geen zoekgedrag vertonen vanwege het risico op baan- en 
inkomensonzekerheid. Een groot aantal respondenten met een vast dienstverband zal niet zoeken 
vanwege de arbeidszekerheid, ondanks de mogelijke ongunstige arbeidssituatie. Dit betekent dat de 
respondenten thuishoren in de categorie gecommitteerden of vastzittenden. Ook bestaan er 
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verbeteringzoekenden wanneer boventalligheid als discrepantie wordt gezien. Goudzoekers zitten er 
niet bij. 

Kortom, uit het onderzoek is gebleken dat 45 plussers werkzaam bij UWV divisie Uitkeren 
Uitvoering weinig extern mobiel zijn ondanks het wel of niet ervaren van discrepanties. 
Respondenten geven aan niet bereid te zijn tot externe mobiliteit. De factoren van invloed op 
mobiliteitsbereidheid en mobiliteitsvermogen komen in de volgende paragraven aan de orde. 
 
Persoonlijke en familie karakteristieken 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het eerste thema ‘persoonlijke en familie 
karakteristieken’ van grote invloed is op de mobiliteitsbereidheid en op het mobiliteitsvermogen. De 
meest belangrijke factoren die binnen het thema vallen zijn leeftijd, gezin en opleiding. Deze drie 
factoren hangen met elkaar samen en dragen bij aan het wel of niet kunnen en willen zetten van een 
stap naar een andere werkgever.  

Over leeftijd zijn respondenten het eens, ze voelen zichzelf nog niet oud, maar ze worden 
beïnvloed door ervaringen van mensen uit de omgeving en door verhalen uit maatschappelijke 
media. Bovendien denken respondenten dat werkgevers negatieve vooroordelen hebben over 
oudere werknemers. Dit weerhoudt respondenten van externe mobiliteit. 
 Het gezin is ook een doorslaggevende factor voor externe mobiliteit. Zekerheid is hierbij een 
sleutelwoord. Respondenten hebben baanzekerheid nodig en daarmee inkomenszekerheid zodat ze 
de hypotheek of huur kunnen betalen en de kinderen kunnen opvoeden. Respondenten geven aan 
het risico niet te durven lopen deze zekerheid in te ruilen voor onzekerheid. 
 Tot slot is de factor opleiding van grote invloed op de mobiliteitsbereidheid en op het 
mobiliteitsvermogen van respondenten. Wanneer respondenten geen hbo-opleiding hebben, denken 
ze dat ze minder mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt. Bovendien hangt opleiding samen met 
leeftijd. Oudere werknemers geven aan in de interviews dat ze niet meer in staat zijn tot het volgen 
van een nieuwe beroepsopleiding omdat ze ouder worden. Leren gaat niet meer zo soepel, omdat ze 
al lange tijd uit het leer/studeerproces zijn. Bovendien hebben ze andere prioriteiten, zoals een 
gezin, kleinkinderen en sport. Respondenten geven aan enkel bereid te zijn tot het volgen van een 
korte opleiding of cursus. Daar kunnen ze energie voor opbrengen en tijd voor vrijmaken.  
 
Werkhistorie en organisatie/baankenmerken 
Uit het onderzoek komt naar voren dat het tweede thema werkhistorie weinig van invloed is op de 
mobiliteitsbereidheid. Over de invloed van eerdere veranderingen van positie op het 
mobiliteitsvermogen van de respondenten is niets gevonden. Respondenten stellen dat ze zeer 
positief aankijken tegen eerdere veranderingen van positie, maar dit betekent niet dat ze op dit 
moment ook eerder een overstap naar een andere werkgever zullen maken. De meeste 
respondenten denken namelijk dat ze over vijf jaar nog steeds bij UWV zullen werken. Een verklaring 
hiervoor kan zijn dat de respondenten uit het onderzoek geen ervaren wisselaars van positie zijn. 
Bovendien hebben de veranderingen van positie al ruim twintig jaar geleden plaatsgevonden. 

Het thema organisatie/baankenmerken is wel van invloed op de mobiliteitsbereidheid en op 
het mobiliteitsvermogen van respondenten. Respondenten stellen in de interviews dat 
dienstverband een zeer belangrijke factor is. Over het algemeen geldt dat een langer dienstverband 
samenhangt met meer rechten, gewenning binnen de organisatie en een vast contract. 
Respondenten geven aan dat ze in geen enkel opzicht deze zekerheden zouden willen opgeven voor 
een externe functie. Daarnaast geven respondenten aan dat de arbeidsvoorwaarden en overige 
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regelingen bij UWV goed in elkaar zitten en dat ze daarom het liefst bij UWV blijven werken zo lang 
het kan. Respondenten stellen dat deze factor van invloed is op hun mobiliteitsbereidheid. De factor 
specialistisch werk is van invloed op het mobiliteitsvermogen van de respondenten. Verschillende 
respondenten stellen dat het soort werk wat ze doen in geen enkele andere organisatie wordt 
uitgevoerd. Wanneer ze zullen solliciteren bij een andere werkgever, zal dat bedrijf weinig hebben 
aan specialistische kennis van bepaalde wetten. Dit weerhoudt respondenten om een externe stap te 
nemen, omdat ze niet zeker zijn van een nieuwe baan. Tot slot vinden respondenten reistijd een 
belangrijke factor van invloed op mobiliteitsbereidheid. Wanneer respondenten ver van hun werk 
zouden wonen, zouden ze eerder bereid zijn tot externe mobiliteit dan wanneer ze dichtbij huis 
zouden werken. 

Naast bovengenoemde factoren is de factor sector ook van invloed op het mobiliteitsgedrag 
van de respondenten. Wat betreft sector geven respondenten aan dat ze op de juiste plek zitten en 
dat ze het liefst binnen de publieke sector blijven werken. Het type mens dat voor de overheid werkt 
is volgens respondenten trouw aan de werkgever, heeft lange dienstverbanden en zoekt naar 
zekerheid. Binnen de publieke sector vindt weinig mobiliteit plaats en dat vinden de meeste 
respondenten wel prima. Ze hoeven niet zo nodig te mobiliseren.  

De laatst beschreven factor betreft het aantal interne doorstroommogelijkheden binnen een 
organisatie. Deze factor is volgens respondenten zeker van invloed op het willen en kunnen 
veranderen van positie. Respondenten geven aan eerder bereid te zijn intern te mobiliseren dan 
extern vanwege de oude, vertrouwde en bekende omstandigheden en situaties binnen de 
organisatie, maar ze weten ook dat de realiteit is dat UWV een krimpende organisatie is. Er zijn 
steeds minder interne doorstroommogelijkheden en daarom zijn respondenten eerder genoodzaakt 
extern te zoeken naar een andere functie.  
 
Houding ten aanzien van werk 
Uit het onderzoek is gebleken dat ook thema drie houding ten aanzien van werk van grote invloed is 
op het wel of niet willen en kunnen veranderen van positie. Tevredenheid is vooral van invloed op 
mobiliteitsbereidheid. Daarnaast zijn loopbaanbetrokkenheid en zekerheid van invloed op het 
kunnen en willen veranderen van positie. 

Respondenten vinden het belangrijk dat ze met plezier naar het werk gaan. Daarmee 
bedoelen ze vooral de werksfeer die leuk moet zijn. Ontevredenheid kan leiden tot mobiliteit, maar 
het blijkt dat deze factor ondergeschikt is aan zekerheid. Respondenten vinden het belangrijker 
baan- en inkomenszekerheid te hebben dan dat ze tevreden zijn. Ontevredenheid kan volgens de 
respondenten immers tijdelijk zijn. Identificatie met de organisatie heeft dezelfde uitwerking op 
mobiliteit als tevredenheid. Wanneer respondenten zich niet (meer) identificeren met de organisatie 
zijn ze sneller bereid te mobiliseren. Of ontevredenheid en een mindere identificatie met de 
organisatie ook daadwerkelijk leiden tot externe mobiliteit is moeilijk aan te geven, aangezien 
respondenten stellen dat ze op de juiste plek zitten en niet weg willen. 

Loopbaanbetrokkenheid is een factor van invloed op de mobiliteitsbereidheid van 
respondenten. Vooral het hebben van ambitie kan een verklaring zijn waarom een respondent wel of 
niet bereid is tot mobiliteit. De respondenten uit dit onderzoek hebben weinig ambitie om door te 
groeien of een andere richting te kiezen. Dit heeft onder andere te maken met persoonlijke doelen 
en leeftijd. Bij sommige respondenten liggen de persoonlijke doelen niet op werkgebied, maar meer 
op privégebied. Daarnaast geven de meeste oudere werknemers aan dat ze hun tijd uitzitten en dat 
ze geen behoefte meer hebben om tijd en energie te stoppen in de eigen ontwikkeling en mobiliteit. 



 

 

74 Conclusie 

Geen ambitie is niet bevorderlijk voor de mobiliteitsbereidheid volgens respondenten. De 
respondenten die wel geambieerd zijn en een hoger doel willen bereiken, weten veelal dat ze 
bovenaan de boventalligheidslijst staan.  
 Tot slot betreffen de laatste en meest belangrijke factoren van invloed op 
mobiliteitsbereidheid en mobiliteitsvermogen baanzekerheid en inkomenszekerheid. Respondenten 
geven aan dat ze in een tijd van flexibiliteit, mobiliteit en economische crisis waarde hechten aan 
zekerheid. Zekerheid met betrekking tot een vast contract en daarmee een vast inkomen. Volgens 
respondenten kan niets tegen deze twee factoren op. 
 
HR-instrumenten 
Uit het empirische onderzoek blijkt dat respondenten niet zo makkelijk in beweging te krijgen zijn. 
Weinig instrumenten kunnen mobiliteit bevorderen. Instrumenten die zekerheid kunnen garanderen, 
worden het meest gewaardeerd door de respondenten. De kans bestaat dat werknemers in 
beweging komen wanneer ze een terugkeergarantie krijgen. Daarnaast geven respondenten aan dat 
ze veel waarde hechten aan netwerken tussen UWV en vergelijkbare organisaties. Wanneer de 
werknemer zekerheid heeft op een andere functie, is hij bereid over te stappen. Eerder niet.  

Ook een hbo-diploma geeft respondenten meer kansen en zekerheid op de arbeidsmarkt. 
Het hebben van een hbo-diploma bevordert het mobiliteitsvermogen van respondenten. De 
respondenten die geen hbo-diploma hebben, geven aan dat training en opleiding het 
mobiliteitsvermogen kunnen bevorderen. Volgens hen zal ook de bereid tot externe mobiliteit 
toenemen. Bij de groep respondenten die wel in het bezit is van een hbo-diploma is die 
mobiliteitsbereidheid echter niet aanwezig. Zij zijn van mening dat training en opleiding niet 
bevorderend werken voor de mobiliteitsbereidheid. Andere factoren, zoals tevredenheid en 
zekerheid, wegen zwaarder. Ook boventalligheid speelt een belangrijke rol. De mobiliteitsbereidheid 
zal enkel worden aangewakkerd wanneer respondenten weten dat ze boventallig zijn. Pas dan zullen 
ze in zichzelf investeren en zien veel respondenten trainingen en opleidingen als de betere 
instrumenten voor het bevorderen van externe mobiliteit. 

Naast een terugkeergarantie, netwerken of training en opleiding hebben respondenten 
behoefte aan loopbaanbegeleiding. Ze hebben individuele begeleiding en passend advies van de 
teammanager nodig. Onder individuele begeleiding valt ook waardering en ondersteuning vanuit de 
teammanager naar de werknemer. Wanneer respondenten de juiste individuele 
begeleiding/aandacht, waardering en ondersteuning krijgen, zeggen ze dat ze eerder bereid en in 
staat zijn om naar een andere functie te kijken. Bovendien is het van belang dat het zelfvertrouwen 
van werknemers wordt bevorderd. Vertrouwen hebben in je eigen kennen en kunnen zorgt ervoor 
dat respondenten meer mogelijkheden zien op de arbeidsmarkt. Dit kan ertoe leiden dat 
werknemers een overstap maken naar een andere functie. Ook is een rol weggelegd voor het 
mobiliteitscentrum. Wanneer respondenten weten wat ze willen en wat ze kunnen, zijn ze eerder 
bereid om te veranderen van positie. Indirect is een employabilityscan ook van invloed op het 
mobiliteitsvermogen van respondenten. Ze kunnen mogelijkheden benutten om cursussen te volgen 
om vervolgens door te stromen. Werknemers zijn op dat moment in staat om te mobiliseren. Naast 
het doen van scans zijn sollicitatietrainingen van invloed op het mobiliteitsvermogen. Respondenten 
denken eerder in staat te zijn om te veranderen van positie wanneer ze weten hoe ze moeten 
solliciteren. Over de invloed van sollicitatietrainingen op mobiliteitsbereidheid is niets gevonden. 
 Tot slot denken respondenten dat taakroulatie of detachering een bevorderende werking kan 
hebben op externe mobiliteitsbereidheid. Als werknemer ben je dan in de gelegenheid om op een 
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andere afdeling rond te kijken en andere taken te leren. Door op een andere plek te kijken en te 
leren, kan de bereidheid tot externe mobiliteit aangewakkerd worden. Ook wordt het 
mobiliteitsvermogen groter, aangezien de werknemer andere vaardigheden leert en daardoor breder 
inzetbaar wordt. Hij is sneller in staat om te mobiliseren.  

Kortom, uit dit onderzoek blijkt dat 45 plussers werkzaam bij UWV divisie Uitkeren niet 
bereid zijn tot mobiliteit en weinig in staat zijn tot mobiliteit. Alle factoren die zijn beschreven, zijn 
van invloed op de mobiliteitsbereidheid van de respondenten behalve de ondersteuning van de 
partner of van familie, specialistisch werk, eerdere veranderingen van positie en financiële prikkels. 
Over de invloed van een terugkeergarantie en trainingen en opleiding op de externe 
mobiliteitsbereidheid verschillen respondenten van mening. Factoren van invloed op het 
mobiliteitsvermogen van de respondenten hebben veelal te maken met persoonlijke eigenschappen 
(leeftijd, gezondheid, opleiding, ambitie) of met de omgeving waarop de werknemer weinig invloed 
heeft (dienstverband, specialistisch werk, interne doorstroommogelijkheden, economische crisis).  
 
In onderstaande tabel staat een samenvattend overzicht van de factoren die volgens respondenten 
van invloed zijn op hun mobiliteitsbereidheid en mobiliteitsvermogen. Factoren die niet van invloed 
zijn op externe mobiliteit, zoals financiële prikkels, zijn dan ook niet meegenomen in het schema. De 
tekens plus en min achter de factoren geven aan of respondenten de factoren als een bevordering 
(+) of als een belemmering  (-) voor externe mobiliteit in het geheel ervaren. 

Factoren van invloed op externe mobiliteit volgens respondenten UWV 

Thema 1: Persoonlijke en familie karakteristieken Thema 2: Werkhistorie en org./baankenmerken 

Mobiliteitsbereidheid Mobiliteitsvermogen Mobiliteitsbereidheid Mobiliteitsvermogen 

Leeftijd - Leeftijd - Dienstverband - Dienstverband - 

Stereotypering /omgeving - Stereotypering /omgeving - Arbeidsvoorwaarden - Specialistisch werk - 

Opnieuw moeten bewijzen - Slechte gezondheid - Huidige lange reistijd + Eerdere mobiliteit - 

Concurrentie met jongeren - Jonge kinderen -  Sector - Interne doorstroommog. - 

Slechte gezondheid - Opleiding (volgens lager opgeleiden) + Interne doorstroommog. -   

Partner en kinderen - Opleiding (volgens hoger opgeleiden) +     

Jonge kinderen -  Werkervaring +     

Opleiding (volgens lager opgeleiden) +       

        

Thema 3: Houding ten aanzien van werk Thema 4: HR-instrumenten 

Mobiliteitsbereidheid Mobiliteitsvermogen Mobiliteitsbereidheid Mobiliteitsvermogen 

Baantevredenheid (Werksfeer) - Loopbaanbetrokkenheid - Terugkeergarantie + Terugkeergarantie + 

Identificatie met de organisatie - Baan-en inkomenszekerheid -  Training en opleiding + Training en opleiding + 

Loopbaanbetrokkenheid - Economische crisis -  Loopbaanbegeleiding + Loopbaanbegeleiding + 

Baan-en inkomenszekerheid -    Taakroulatie en detachering +/- Taakroulatie en detachering + 

Economische crisis -    Netwerken + Netwerken + 

    Duidelijkheid +   
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7. Discussie, reflectie en aanbevelingen 
7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk volgt een terugblik op het gehele onderzoek. Het hoofdstuk begint met een 
terugkoppeling naar het theoretisch kader. Welke bevindingen uit het empirische onderzoek komen 
overeen met de theorie en welke niet? De voor- en nadelen van dit onderzoek komen aan de orde in 
paragraaf 7.3 en tot slot staan de aanbevelingen centraal in paragraaf 7.4. 
 
7.2 Koppeling naar de theorie 
7.2.1 Inleiding 
Een groot deel van de bevindingen in dit onderzoek komt overeen met eerdere bevindingen in 
wetenschappelijke studies. Allereerst wordt de typologie van werknemers uit het theoretisch kader 
vergeleken met de schets van de respondenten uit het empirische onderzoek. Ten tweede wordt 
beschreven hoe factoren van invloed op externe mobiliteit beschreven in het theoretisch kader 
overeenkomen of verschillen van de factoren genoemd door respondenten. Tot slot worden de 
verschillen en overeenkomsten tussen de beschreven HR-instrumenten in het theoretisch kader en 
HR-instrumenten beschreven in het empirisch onderzoek uiteengezet. 
 
7.2.2 Typologie 
Aan het begin van het theoretisch kader is een typologie weergegeven van het soort mensen dat 
mobiliteitsgedrag vertoond. Kijkend naar de formele kenmerken van de respondenten zoals leeftijd 
en opleiding, zou volgens Gesthuizen en Dagevos verwacht kunnen worden dat de meeste 
respondenten geschaard kunnen worden onder vastzittenden, aangezien alle respondenten ouder 
zijn dan 45 jaar en vrij laag opgeleid zijn. Bovendien heeft tweederde van de respondenten een 
partner en heeft een derde kinderen. Volgens Gesthuizen en Dagevos werken deze factoren 
restrictief bij arbeidsmarktgedrag.  

Uit de interviews blijkt echter dat niet alle respondenten vallen onder de groep 
vastzittenden. Veel respondenten ervaren weinig discrepanties en vertonen geen zoekgedrag. Deze 
respondenten vallen onder de groep gecommitteerden. Bovendien zijn er respondenten die wel 
discrepanties ervaren, maar geen zoekgedrag vertonen vanwege het risico op baan- en 
inkomensonzekerheid. Dit zijn de vastzittenden. Ook valt de groep verbeteringzoekenden te 
onderscheiden wanneer boventalligheid als discrepantie wordt gezien. 
Er bestaat een verschil tussen dat wat in het theoretisch kader naar voren komt en dat wat in het 
empirische onderzoek is gevonden, omdat de formele kenmerken uit het theoretisch kader 
genuanceerder bekeken dienen te worden. Men zal rekening moeten houden met het feit dat niet 
alle ouderen, lager opgeleiden en werknemers met een partner vastzittend zijn.  

In de volgende paragraaf komt naar voren hoe respondenten zonder mobiliteitsbereidheid 
en mobiliteitsvermogen het beste in beweging kunnen worden gebracht. Bovendien wordt duidelijk 
welke omstandigheden en factoren het gebrek aan mobiliteitsbereidheid en mobiliteitsvermogen 
van werknemers van UWV veroorzaken. Bevorderende en belemmerende factoren zijn van invloed 
op het willen en kunnen veranderen van positie. 

 
7.2.3 Factoren van invloed op externe mobiliteit 
In de literatuur zijn verschillende factoren gevonden die van invloed zijn op externe mobiliteit. De 
factoren zijn geschaard onder drie thema’s, te weten: persoonlijke en familie karakteristieken, 
werkhistorie en organisatie/baankenmerken en houding ten aanzien van werk. De thema’s worden in 
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onderstaande paragraaf afgezet tegen de factoren van invloed op externe mobiliteit zoals gevonden 
in het empirische onderzoek. 
 
Persoonlijke en familie karakteristieken 
Het eerste thema betreft de factoren leeftijd, stereotypering en gezondheid. In de literatuur komt 
naar voren dat oudere werknemers niet snel bereid zijn extern mobiel te worden vanwege 
verschillende redenen. Volgens Coppin en Van der Brande (2007) en volgens Gesthuizen en Dagevos 
(2005) bestaat er allereerst een grote kans dat oudere werknemers een goede match hebben 
gevonden met werkgever. Ten tweede blijven ouderen zitten waar ze zitten, vanwege de risico’s die 
verbonden zijn aan een wisseling van positie. Onder risico’s vallen bijvoorbeeld financiële risico’s, 
vermindering van arbeidszekerheid en risico’s aangaande de passendheid van de nieuwe baan en 
aansluiting met nieuwe collega’s. Ten derde zijn oudere werknemers dichter bij hun pensioenleeftijd 
dan jongere werknemers en daarom hebben ze minder tijd om de mobiliteitskosten om te zetten in 
baten wanneer ze van werkgever veranderen. Tot slot zijn oudere werknemers zich bewust van de 
geringe kansen op de externe arbeidsmarkt. Oudere werknemers hebben te maken met 
stereotypering en discriminatie op de arbeidsmarkt.  
Deze vier argumenten komen exact overeen met de argumenten die respondenten hebben gegeven 
om niet te mobiliseren vanwege leeftijd. Respondenten stellen dat ze op de juiste plek zitten en 
tevreden zijn, dat ze absoluut geen risico zullen nemen aangezien er dan sprake zal zijn van baan- en 
inkomensonzekerheid, dat ze al bijna met pensioen kunnen en dat ze geen kansen voor oudere 
werknemers zien op de externe arbeidsmarkt. Ook blijkt uit de literatuur dat gezondheid van invloed 
is op het mobiliteitsvermogen. Respondenten zijn het eens met deze algemene opvatting. Over eigen 
ervaringen met een slechte gezondheid en mobiliteit kunnen respondenten niets zeggen, aangezien 
ze nooit in een dergelijke situatie hebben gezeten. 

De volgende factoren die zijn beschreven in de literatuur zijn burgerlijke staat, 
huishoudensamenstelling en ondersteuning van de partner. Uit de literatuur blijkt dat burgerlijke 
staat zowel van invloed is op de mobiliteitsbereidheid als op het mobiliteitsvermogen van een 
werknemer (Brett & Reilly, 1988; Ostroff & Clark, 2001). Getrouwde mensen hebben te maken met 
een partner. De partner kan de mobiliteitsbereidheid positief en negatief beïnvloeden door wel of 
geen ondersteuning te bieden (Noe & Barber, 1993). 
Uit het empirische onderzoek komt naar voren dat een partner en/of kinderen nogal belangrijke 
factoren zijn van invloed op de externe mobiliteit van de respondenten, maar niet vanwege wel of 
geen ondersteuning. Respondenten geven aan dat dit vooral te maken heeft met zekerheid. Veel 
respondenten vinden het gezin heel belangrijk. Wanneer de gezinsomstandigheden het niet toelaten 
een risicovolle externe stap te zetten, zijn respondenten niet bereid tot mobiliteit. Ze kiezen voor 
zekerheid. Wanneer ze geen zekerheid hebben, kunnen ze hun gezin niet onderhouden en de 
hypotheek of huur niet betalen. Deze overwegingen zijn van belang bij de mate waarin men denkt 
risico’s te kunnen nemen. 
Daarnaast blijkt uit de literatuur dat werknemers zonder mobiliteitsvermogen minder snel bereid zijn 
hun vermogen te verbeteren wanneer een partner in het spel is. Om het mobiliteitsvermogen te 
verbeteren, is het zinvol om een opleiding te volgen. Dit vraagt veel tijd en energie. Ook een partner 
en kinderen vragen tijd en energie. Respondenten geven aan die tijd en energie liever te stoppen in 
hun gezin. Deze redenering komt overeen met de bevindingen uit het empirische onderzoek. 

De laatste factoren die vallen onder het eerste thema zijn opleiding en inzetbaarheid. In de 
literatuur wordt gesteld dat opleiding van invloed is op de zowel de bereidheid als het vermogen om 
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te mobiliseren. Uit eerdere literatuur komt naar voren dat hoger opgeleiden mobieler zijn dan lager 
opgeleiden, aangezien personen met een hoger niveau aan menselijk kapitaal meer 
arbeidsmarktkansen krijgen en dus ook vaker extern mobiel zijn (Gesthuizen & Dagevos, 2005; 
Zwinkels et al., 2009). Daarnaast blijkt dat de factor opleiding van invloed is op de 
mobiliteitsbereidheid van werknemers. Hoger opgeleiden zouden namelijk meer ambities hebben 
om zich te mobiliseren, waardoor de mobiliteitsbereidheid over het algemeen hoger ligt dan bij lager 
opgeleiden (De Grip et al., 1998).  
In het empirische onderzoek hebben drie van de vijftien respondenten een vervolgopleiding gevolgd. 
In totaal zijn er twee van de drie respondenten met een hogere opleiding die de kansen op een 
nieuwe baan hoog inschatten. Deze twee respondenten hebben veel ambitie en hebben een hoger 
doel dat ze willen bereiken. Hier hebben ze externe mobiliteit voor over. De overige twaalf 
respondenten met een middelbare school diploma hebben minder tot geen ambitie en geen hoger 
doel voor ogen. Zij zitten prima op hun plek en zouden niet weten waarom ze een overstap zouden 
maken naar een andere organisatie. Kortom, ook voor de factor opleiding zijn met de literatuur 
overeenkomstige resultaten gevonden. 

Ook bestaat er geen verschil tussen de literatuur en het empirische onderzoek wat betreft de 
factor inzetbaarheid van invloed op het mobiliteitsvermogen. Beide geven aan dat breed inzetbare 
werknemers eerder in staat zijn tot mobiliteit. Respondenten geven aan dat wanneer ze een diploma 
hebben, ze meer mobiliteitsvermogen hebben. Respondenten stellen echter ook dat hun 
mobiliteitsvermogen wordt beperkt vanwege de specialistische functie die ze bekleden. Met de 
kennis en vaardigheden die respondenten hebben opgedaan tijdens hun loopbaan is het lastig over 
te stappen naar een andere organisatie. Over de invloed van een specialistische functie op 
mobiliteitsvermogen is in de literatuur niets gevonden, terwijl dit volgens de respondenten een 
belangrijke factor is. 

Ook over de invloed van inzetbaarheid op mobiliteitsbereidheid wordt in de literatuur weinig 
informatie gevonden. Uit het empirische onderzoek komt naar voren dat werknemers behoefte 
hebben aan een vast contract en baan- en inkomenszekerheid. Hoe breed inzetbaar je ook bent, je 
begint vaak met een tijdelijk contract. Respondenten beweren deze onzekerheid liever te vermijden 
en geven daarmee aan dat ze niet bereid zijn tot mobiliteit ondanks de mate van inzetbaarheid. 
 
Werkhistorie en organisatie/baankenmerken 
Het tweede thema dat aan de orde is gekomen zowel in het theoretisch kader als in het empirische 
onderzoek is werkhistorie en organisatie/baankenmerken. In vergelijking met eerdere literatuur zijn 
in het empirische onderzoek veel meer factoren genoemd van invloed op externe mobiliteit. 

Uit de literatuur blijkt dat er een positieve relatie bestaat tussen eerdere veranderingen van 
positie en bereidheid tot mobiliteit. Ervaren wisselaars kunnen minder waarde hechten aan de 
gemeenschap waaruit ze komen en zijn daardoor eerder bereid tot mobiliteit. Bovendien is het 
mobiliteitsvermogen van werknemers die eerdere veranderingen van positie hebben doorgemaakt 
groter dan van werknemers die nooit mobiel zijn geweest, aangezien zij minder baan specifieke 
kennis bezitten en daarom breder inzetbaar zijn.  
Uit het empirische onderzoek blijkt dat de meeste respondenten die eerdere veranderingen van 
positie hebben meegemaakt, op dit moment niet sneller van positie zullen veranderen dan mensen 
die nooit een overstap hebben gemaakt. Deze discrepantie is te verklaren aangezien de 
respondenten uit dit onderzoek geen ervaren wisselaars zijn. Verschillende respondenten geven aan 
in het verleden mobiel te zijn geweest, maar de afgelopen twintig jaar zijn ze werkzaam binnen UWV. 
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De eerdere veranderingen van positie zijn dus meestal lang geleden en hebben in een andere 
levensfase plaatsvonden. Uit de interviews komt naar voren dat andere factoren zoals baan- en 
inkomenszekerheid zwaarder wegen dan de factor “eerdere veranderingen van positie”. Over 
eerdere veranderingen van positie van invloed op het vermogen is weinig gevonden in het 
empirische onderzoek. 

Daarnaast blijkt uit de literatuur dat het soort sector van invloed is op de 
mobiliteitsbereidheid van werknemers. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat werknemers in 
de private sector meer bereid zijn tot mobiliteit dan werknemers in de publieke sector, omdat 
financiële middelen (bijvoorbeeld betaling van de verhuiskosten) vaker in de private sector worden 
ingezet.  
In het empirische onderzoek blijkt dat respondenten weinig geven om financiële beloningen. Dit is 
voor hen geen bevordering van mobiliteitsbereidheid. Respondenten geven aan dat ze al ruim 
twintig jaar met veel tevredenheid werkzaam zijn in de publieke sector. Respondenten identificeren 
zich met het type mens dat voor de overheid werkt. Dit type mens is volgens respondenten trouw 
aan de werkgever, heeft lange dienstverbanden en zoekt naar zekerheid. Deze kenmerken duiden op 
weinig externe mobiliteit.  

Ook is uit wetenschappelijke literatuur naar voren gekomen dat de grootte van de 
organisatie van invloed is op de mobiliteitsbereidheid van een werknemer. Binnen grote bedrijven is 
interne mobiliteit meer gangbaar dan binnen kleine bedrijven, gezien de vele mogelijkheden. 
Mensen zijn minder snel bereid extern te mobiliseren, gezien de interne mogelijkheden tot 
mobiliteit. Over het mobiliteitsvermogen is niets gevonden.  
Uit het empirische onderzoek is naar voren gekomen dat de respondenten eerder intern een nieuwe 
functie zullen zoeken dan extern, vanwege de bekende situatie, dezelfde collega’s en dezelfde 
arbeidsvoorwaarden. Wanneer de mogelijkheden er zijn om intern door te stromen binnen een grote 
organisatie als UWV zullen respondenten hier gebruik van maken. Zouden er geen interne 
doorstroommogelijkheden zijn binnen deze grote organisatie, dan geven respondenten aan extern 
op zoek te gaan naar een andere functie. De factor ‘grootte van de organisatie’ zoals beschreven in 
het theoretisch kader, wordt in het empirische onderzoek opgevat als ‘aantal interne 
doorstroommogelijkheden binnen een organisatie’.  
 
Bovengenoemde factoren zijn zowel in literatuur als in het empirische onderzoek naar voren 
gekomen. Daarnaast heeft het empirische onderzoek nieuwe inzichten opgeleverd met betrekking 
tot factoren als dienstverband, arbeidsvoorwaarden en overige regelingen en reistijd. 

Eén van de belangrijkste factoren van invloed op de bereidheid van oudere werknemers om 
extern te mobiliseren is volgens de respondenten ‘dienstverband’. Respondenten zijn niet bereid de 
verworven rechten op te geven. Bovendien zijn ze gewend aan de cultuur van de organisatie en 
hebben ze geen zin meer om zich te moeten aanpassen in een andere organisatie. Tot slot blijkt uit 
de interviews dat de meeste oudere werknemers in geen enkel opzicht bereid zijn hun vaste contract 
op te geven voor een tijdelijk contract bij een nieuwe werkgever.  
Naast dienstverband zijn de arbeidsvoorwaarden en overige regelingen van invloed op de 
mobiliteitsbereidheid van respondenten. Respondenten zijn zo positief over de arbeidsvoorwaarden 
en over regelingen als het boventalligheidsplan, dat ze geen reden zien om weg te gaan. Alles is goed 
geregeld wanneer werknemers bijvoorbeeld boventallig worden.  
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Tot slot blijkt uit het empirische onderzoek dat de factor reistijd van invloed is op de 
mobiliteitsbereidheid. Wanneer respondenten ver van hun werk zouden wonen, zouden ze eerder 
bereid zijn tot externe mobiliteit dan wanneer ze dicht bij huis zouden werken. 

De laatste drie factoren zijn niet behandeld in het theoretisch kader. Toch blijkt dat 
respondenten deze factoren van grote invloed achten op hun externe mobiliteitsbereidheid en 
vermogen. In vervolgonderzoek is het zinvol deze factoren mee te nemen. 
 
Houding ten aanzien van werk 
Het laatste thema dat aan de orde is gekomen is het thema houding ten aanzien van werk. Uit de 
literatuur blijkt dat de factor baantevredenheid van invloed is op de mobiliteitsbereidheid van 
werknemers. Ontevreden werknemers zijn eerder bereid van positie te veranderen dan tevreden 
werknemers. Daarnaast blijkt uit de literatuur dat mobiliteitsbereidheid ook wordt beïnvloed door de 
factor inkomenstevredenheid. Enerzijds wisselen werknemers die ontevreden zijn met hun salaris 
eerder van positie als ze in hun toekomstige functie meer geld verdienen, anderzijds kunnen 
positiewisselingen financiële lasten met zich mee brengen. Ook is inkomenstevredenheid van invloed 
op het mobiliteitsvermogen van een werknemer. Dit heeft met inkomenszekerheid te maken. 
Wanneer een werknemer zekerheid heeft met betrekking tot het inkomen, is hij sneller in staat om 
van positie te wisselen. Die inkomenszekerheid wordt verhoogd wanneer de werknemer een partner 
heeft met een inkomen. 
Uit het empirische onderzoek komen dezelfde resultaten naar voren wat betreft de factor 
tevredenheid. Alle respondenten zijn van mening dat baantevredenheid een zeer belangrijke factor is 
van invloed op de mobiliteitsbereidheid. Over inkomenstevredenheid zeggen respondenten niet zo 
veel, behalve dat ze inkomenszekerheid belangrijk vinden. De meeste respondenten zijn tevreden 
met hun salaris en zien daarin dan ook geen reden om te mobiliseren. Respondenten vullen het rijtje 
tevredenheid aan met werksfeer. Wanneer ze de werksfeer als onprettig ervaren, stellen 
respondenten dat dit een reden kan zijn om een andere baan te zoeken. Uit de resultaten van dit 
onderzoek blijkt dat respondenten niet zomaar op zoek gaan naar een andere positie wanneer ze 
ontevreden zijn. Factoren als baan- en inkomenszekerheid wegen momenteel zwaarder dan 
tevredenheid. Ontevredenheid slaat volgens respondenten na verloop van tijd wel weer om in 
tevredenheid. 
 Over identificatie met de organisatie wordt in eerdere literatuur gesteld dat hoe meer je je 
identificeert met de organisatie, hoe eerder je bereid bent tot mobiliteit vanwege 
loyaliteitsoverwegingen.  
Uit het empirische onderzoek blijkt dat respondenten juist niet bereid zijn tot mobiliteit wanneer ze 
zich identificeren met de organisatie, aangezien ze voor hun eigen gevoel op de juiste plek zitten. Ze 
zijn tevreden met hun functie en willen niet veranderen. Een verklaring voor deze discrepantie kan 
zijn dat de onzekerheid toeneemt wanneer werknemers mobiliseren en dat deze factor zwaarder 
weegt dan loyaliteitsoverwegingen. 

Een tweede factor die is behandeld in het theoretisch kader is baanbetrokkenheid van 
invloed op externe mobiliteit. In de literatuur wordt baanbetrokkenheid beschreven als de ambities 
die werknemers hebben om een bepaalde loopbaan te realiseren. Werknemers die zich bewust zijn 
van hun ambities en interesses zijn meer geïnteresseerd in positieveranderingen en opdrachten die 
hun carrièremogelijkheden vergroten. Gesteld kan worden dat een beter inzicht in en gerichtheid op 
de eigen carrière de mobiliteitsbereidheid van werknemers kunnen bevorderen. Daarnaast blijkt uit 
eerdere literatuur dat betrokkenheid van invloed is op het mobiliteitsvermogen van een werknemer, 



 

 

81 Discussie, reflectie en aanbevelingen 

omdat hij zich waarschijnlijk veel heeft beziggehouden met het bevorderen en ontwikkelen van 
kennis en vaardigheden. Hoe meer kennis en vaardigheden, hoe groter de kans en de mogelijkheid 
dat werknemers van positie wisselen. 
Uit het empirische onderzoek is gebleken dat werknemers zich weinig bezig houden met hun 
loopbaancarrière. De meesten geven aan dat ze op de juiste plek zitten en niet willen veranderen. 
Bovendien stellen bijna alle respondenten dat ze geen ambitie (meer) hebben om een hoger doel te 
bereiken en daarom niet bereid zijn tot mobiliteit. Respondenten geven aan in het verleden ook 
weinig ambitie te hebben gehad. Het zijn geen carrièrenajagers. De respondent die boventallig is 
verklaard, wordt gedwongen een doel te bedenken voor de verdere loopbaan. Ook de werknemers 
die boventallig zijn verklaard of een dreigende boventalligheid ervaren, zijn weinig ambitieus, maar 
worden ‘gedwongen’ na te denken over een volgende stap vanwege de onzekere situatie.  

Tot slot is in de literatuur de factor zekerheid aan de orde gekomen. In wetenschappelijk 
onderzoek is naar voren gekomen dat werknemers sneller bereid zijn tot mobiliteit in tijden van 
hoogconjunctuur dan in tijden van crisis. Mensen durven meer risico’s te nemen die gepaard gaan bij 
een wisseling van positie wanneer er sprake is van een hoogconjunctuur. Bovendien nemen de 
mogelijkheden om een baan te vinden die goed aansluit bij de eigen preferenties toe en daarmee 
neemt het mobiliteitsvermogen ook toe. Gesteld kan worden dat baanzekerheid van grote invloed is 
op mobiliteitsbereidheid en op mobiliteitsvermogen. 
Uit het empirisch onderzoek blijkt dat baan- en inkomenszekerheid samenhangen met veranderende 
tijden, de economische crisis en met het soort contract dat mensen hebben. Respondenten geven 
aan moeilijk te kunnen wennen aan een nieuwe tijd van jobhoppen en flexibiliteit en vinden het 
daarom moeilijk open te staan voor mobiliteit. Bovendien blijkt net als uit de literatuur dat een crisis 
niet bevorderlijk is voor de mobiliteitsbereidheid. Respondenten geven aan het risico niet te willen 
lopen te switchen van baan, aangezien het op dit moment lastig is om terug te keren op een 
arbeidsmarkt met veel werkeloosheid. Daarnaast hebben ze geen zekerheid over het nieuwe 
contract dat ze krijgen. Dit is voor werknemers de grootste belemmering om in beweging te komen. 
Wanneer je geen vast contract hebt, heb je geen zicht op een inkomen voor langere termijn. Die 
inkomensonzekerheid vinden respondenten een groot risico dat ze liever vermijden. Respondenten 
praten over hun vaste lasten en het vaste uitgavenpatroon waar ze het liefst niets aan veranderen. 
 
7.4.4 HR-instrumenten 
Uit de literatuur is naar voren gekomen dat een verschuiving plaatsvindt in de verdeling van 
verantwoordelijkheden. De zorgplicht van de werkgever neemt af en de eigen verantwoordelijkheid 
van de werknemer neemt toe (Verbruggen et al., 2008). Wel is het zo dat werknemers gestimuleerd 
worden zichzelf te ontwikkelen wanneer de werkgever hierin faciliteert (Verbruggen et al., 2008). 
Bovendien blijkt naar aanleiding van het theoretisch kader dat verscheidende instrumenten in te 
zetten zijn om zowel de bereidheid als het vermogen tot mobiliteit te bevorderen. De 
mobiliteitsbereidheid van werknemers kan volgens wetenschappelijke literatuur worden bevorderd 
door middel van het inzetten van financiële middelen, het aanbieden van een terugkeergarantie en 
het doorvoeren van stages en detachering. Bovendien is het zinvol een arbeidsmarktscan te maken 
zodat werknemers weten wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. Werknemers kunnen op 
deze manier weten met wat voor doel ze aan een opleiding beginnen en waar ze vervolgens terecht 
kunnen. Om het vermogen tot mobiliteit te bevorderen moet volgens verschillende auteurs opleiding 
en scholing worden aangeboden en trainingen voor algemene vaardigheden. De vastzittenden 
hebben vooral ondersteuning en loopbaanbegeleiding nodig. Onder loopbaanbegeleiding vallen 
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onder andere sollicitatietrainingen, creëren van netwerken, passend loopbaanadvies en 
functioneringsgesprekken. Voor de werknemer zelf is het noodzakelijk open te staan voor 
veranderingen en zelfvertrouwen op te bouwen. Door middel van genoemde instrumenten, kunnen 
werknemers in beweging worden gebracht. 
Uit het empirische onderzoek blijkt dat respondenten aangeven dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor 
hun ontwikkeling en mobiliteit, maar dat ze hierbij hulp nodig hebben van de werkgever. Ondanks 
het wel of niet krijgen van hulp van de werkgever zijn respondenten van UWV divisie Uitkeren 
Uitvoering moeilijk in beweging te krijgen vanwege factoren als baan- en inkomenszekerheid. 
Wanneer respondenten weten dat ze boventallig zijn, zullen ze in beweging komen door gebruik te 
maken van de faciliteiten opgezet door de werkgever. Zoals eerder is gebleken hechten 
respondenten de meeste waarde aan HR-instrumenten die baan- en inkomenszekerheid kunnen 
garanderen. Net als in de literatuur achten respondenten factoren als een terugkeergarantie, stages 
en detachering en netwerken tussen UWV en vergelijkbare organisaties van grote invloed op de 
mobiliteitsbereidheid en op het mobiliteitsvermogen. Wanneer de werknemer zekerheid heeft op 
een andere functie, is hij sneller bereid over te stappen. Eerder eigenlijk niet, tenzij ze boventallig zijn 
verklaard.  

Ook noemen respondenten training en opleiding en loopbaanbegeleiding als belangrijke 
factoren van invloed op hun mobiliteitsbereidheid en mobiliteitsvermogen. Het gaat respondenten 
vooral om de individuele begeleiding en aandacht. Ook uit de literatuur komt naar voren dat 
werknemers veelal behoefte hebben aan loopbaanbegeleiding (passend loopbaanadvies). 

Een zeer belangrijke factor die minder goed naar voren is gekomen in het theoretisch kader is 
‘duidelijkheid omtrent boventalligheid’. Respondenten stellen tijdens de interviews liever te weten of 
ze wel of niet boventallig zijn, dan dat ze tijden in onzekerheid leven. Wanneer respondenten weten 
dat ze boventallig zijn, kunnen en willen ze actie ondernemen om te veranderen van positie, eerder 
niet. Een verklaring voor het feit dat in de literatuur weinig te vinden is over deze factor van invloed 
op mobiliteitsbereidheid en mobiliteitsvermogen, heeft te maken met de actuele bezuinigingen die 
UWV moet doorvoeren vanwege de economische crisis die op dit moment leeft. 

Een laatste factor waarover veel informatie is gevonden in de literatuur, maar waar 
respondenten geen waarde aan hechten zijn financiële prikkels die worden ingezet door de 
werkgever om mobiliteit te bevorderen. Een verklaring voor deze discrepantie is ook in dit geval te 
wijten aan de economische crisis waarin Nederland op dit moment verkeert. In een periode van crisis 
hechten werknemers veel waarde aan baan- en inkomenszekerheid en minder aan financiële 
aspecten. In tijden van crisis zijn financiële prikkels niet de juiste manier om mensen in beweging te 
krijgen. Een andere verklaring voor de discrepantie is leeftijd. Oudere werknemers worden weinig 
gestimuleerd te mobiliseren naar aanleiding van financiële prikkels aangezien ze hun tijd liever 
uitzitten en gewoon hun geld verdienen. 
 
Kortom, naar aanleiding van dit onderzoek is inzicht verschaft in de externe mobiliteitsbereidheid en 
het mobiliteitsvermogen van oudere werknemers werkzaam bij UWV divisie Uitkeren Uitvoering. 
Ook is uiteengezet welke factoren wel en niet van invloed zijn op het willen en kunnen veranderen 
van positie. Gesteld kan worden dat veel factoren in het empirische onderzoek overeenkomen met 
de factoren gevonden in de wetenschappelijke literatuur. Daarnaast zijn nieuwe inzichten ontstaan 
met betrekking tot de factoren dienstverband, arbeidsvoorwaarden en overige regelingen en reistijd 
van invloed op externe mobiliteitsbereidheid en mobiliteitsvermogen. Naar aanleiding van de 
resultaten uit dit onderzoek kan aangegeven worden dat een aantal factoren meer van invloed is op 
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externe mobiliteit dan andere factoren. Een verklaring hiervoor kan zijn dat op dit moment een 
economische crisis leeft in Nederland. In tijden van crisis zijn factoren zoals baan- en 
inkomenszekerheid en een vast contract van grote waarde voor respondenten. Daarnaast is het gezin 
erg belangrijk voor respondenten. 

 
7.3 Voor- en nadelen van dit onderzoek 
7.3.1 Inleiding 
Dit onderzoek kent voor- en nadelen. De voor- en nadelen komen in de eerst volgende paragraaf aan 
de orde. Aan het eind van deze paragraaf worden mogelijkheden voor vervolgonderzoek 
gepresenteerd. 
 
7.3.2 Voordelen 
Dit kwalitatieve onderzoek kent twee voordelen. Allereerst is het onderzoek explorerend van aard en 
ten tweede staat de belevenis van de respondent met betrekking tot externe mobiliteit centraal. Het 
onderzoek heeft nieuwe inzichten en hypothesen opgeleverd betreffende het kernonderwerp 
externe mobiliteit. Aan de hand van dit kwalitatieve onderzoek zijn factoren van invloed op externe 
mobiliteit onderzocht die onder de oppervlakte liggen. Dit is mogelijk aangezien de betekenisgeving, 
belevenissen en ervaringen van 45 plussers werkzaam bij UWV divisie Uitkeren Uitvoering centraal 
stonden tijdens de diepte-interviews. De opgeleverde hypothesen en nieuwe inzichten kunnen met 
behulp van kwantitatief onderzoek verder onderzocht kunnen worden. 
 
7.3.3 Nadelen 
Naast verschillende voordelen die dit onderzoek kent, zijn er ook nadelen te vinden. Het grootste 
nadeel van dit kwalitatieve onderzoek heeft te maken met het onsystematische perspectief van de 
onderzoeker over wat significant en belangrijk is, en ook met de persoonlijke relaties die de 
onderzoeker heeft met haar omgeving. In kwalitatief onderzoek in het algemeen is het soms lastig 
vast te stellen wat de onderzoeker precies heeft gedaan en hoe zij tot de conclusies is gekomen. De 
bevindingen zijn gebaseerd op de vindingrijkheid van de onderzoeker. Dit maakt het onderzoek 
moeilijk te repliceren en weinig transparant. Om dit nadeel zoveel mogelijk het hoofd te bieden, is in 
dit onderzoek een methodologisch hoofdstuk toegevoegd waarin keuzes van de onderzoeker worden 
verantwoord zodat de lezer meer inzicht krijgt in hoe keuzes zijn gemaakt en welke instrumenten zijn 
gebruikt. Dit komt de transparantie ten goede. Bovendien is het nu minder moeilijk om het 
onderzoek te repliceren wanneer exact dezelfde methoden en onderzoeksinstrumenten worden 
gebruikt als in dit onderzoek. Een tweede nadeel van dit onderzoek is dat een klein aantal 
respondenten is gebruikt om diepte-interviews mee af te nemen. Naar generaliseerbaarheid kan in 
kwalitatief onderzoek nooit gestreefd worden, maar hoe meer respondenten worden geïnterviewd, 
hoe meer data verzameld kan worden. Dit komt de betrouwbaarheid van de resultaten ten goede. 
Tot slot is het moeilijk vast te stellen in hoeverre respondenten sociaal wenselijke antwoorden 
hebben gegeven tijdens de interviews. 
 
7.3.4 Vervolgonderzoek 
Na het doen van onderzoek, is vaak aanvullend onderzoek nodig. Dat is ook hier het geval. Allereerst 
zal er meer onderzoek gedaan moeten worden om in kaart te brengen of de gevonden factoren in dit 
onderzoek wel representatief zijn voor de gehele doelgroep van UWV divisie Uitkeren. Het is dan ook 
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belangrijk dat een kwantitatief onderzoek wordt gedaan om de gevonden factoren te toetsen onder 
een groter aantal werknemers.  

Daarnaast is het zinvol eenzelfde onderzoek te doen naar een andere groep werknemers 
binnen UWV, bijvoorbeeld onder de groep staven waar hoger opgeleide mensen werkzaam zijn dan 
binnen de uitvoering. Een hypothese naar aanleiding van dit onderzoek is namelijk dat de meeste 
mensen die hoger opgeleid zijn meer ambitie hebben en een hoger doel nastreven in hun carrière en 
daarom eerder bereid zullen zijn tot externe mobiliteit. Op deze groep zijn waarschijnlijk andere 
instrumenten van toepassing om externe mobiliteit te kunnen bevorderen. Andere uitkomsten zullen 
andere aanbevelingen met zich meebrengen. 

Tot slot is het zeer aan te raden een arbeidsmarktscan te laten maken of te raadplegen, 
zodat bepaald kan worden in welke sector behoefte is aan meer personeel. Wanneer hier 
duidelijkheid over bestaat, kan UWV haar werknemers een opleiding of cursus aanbieden en daarbij 
vertellen wat de mogelijkheden zijn wanneer werknemers hun certificaat of diploma hebben 
behaald. Dit biedt mogelijk perspectief en inzicht in de arbeidsmarkt voor werknemers, waardoor ze 
eerder bereid zijn tot mobiliteit. Bovendien is de kans op baan- en inkomenszekerheid groter 
wanneer een werknemer weet dat in een bepaalde sector personeel nodig is. Uit dit onderzoek blijkt 
dat respondenten veel over hebben voor zekerheid. Misschien zijn werknemers van UWV wel bereid 
zich om te scholen en van positie te veranderen wanneer ze weten dat dit meer zekerheid oplevert. 
 
7.4 Aanbevelingen 
7.4.1 Inleiding 
Naar aanleiding van dit onderzoek is het belangrijk te weten hoe 45 plussers werkzaam bij UWV 
divisie Uitkeren Uitvoering wel te motiveren zijn om in beweging te komen. Volgens respondenten is 
daarbij een grote taak weggelegd voor de werkgever. Respondenten geven in eerste instantie aan 
dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen ontwikkeling en voor mobiliteit. Na langer doorpraten 
blijkt dat de werknemers het op prijs stellen wanneer de werkgever faciliteert in bijvoorbeeld 
training en opleiding, maar ook in individuele begeleiding.  
 
7.4.2 HR-instrumenten 

- Communicatie, informatie en transparantie 
Uit het onderzoek is gebleken dat werknemers behoefte hebben aan duidelijkheid. Duidelijkheid met 
betrekking tot hun taken, tot ontwikkelingsmogelijkheden en tot boventalligheid. Enkel wanneer er 
duidelijk bestaat over bepaalde zaken, zijn werknemers bereid om te mobiliseren. Wanneer 
werknemers bijvoorbeeld weten dat ze boventallig zijn en over een jaar naar een andere werkgever 
moeten overstappen, zullen ze zoekgedrag vertonen en actie ondernemen. Hier geldt: zekerheid 
bieden door onzekerheid weg te nemen en duidelijk te zijn. Deze aanbeveling is gericht op het 
veranderen van de mobiliteitsbereidheid van werknemers. 
 

- Individu centraal en passend loopbaanadvies 
Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek is het van belang dat werknemers als een 
individu worden gezien. Werknemers dienen zelf aan te geven waar ze behoefte aan hebben en hier 
kan de organisatie op inspelen. Wanneer werknemers niet goed weten wat ze willen en kunnen, is 
het noodzakelijk dat ze zichzelf leren kennen door middel van een workshop ‘Doen wat bij je past’. 
Werknemers worden getraind in het leren kennen van de eigen persoon, de eigen wensen en 
ambities. Wanneer werknemers weten wat ze wel en niet willen en welk doel ze hebben, zijn ze 
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eerder bereid tot externe mobiliteit aangezien ze gericht kunnen zoeken naar wat anders. De 
mobiliteitsbereidheid en het mobiliteitsvermogen kunnen worden bevorderd. 

Bovendien blijkt dat loopbaanbegeleiding zeer wordt gewaardeerd door werknemers van 
UWV. Zij denken dat begeleiding van invloed kan zijn op zowel de bereidheid als het vermogen om te 
mobiliseren. Wanneer ze worden begeleid naar een nieuwe baan, achten ze zichzelf ook sneller in 
staat om te veranderen van positie. Hierbij is de rol van de teammanager zeer belangrijk. 
Respondenten geven aan behoefte te hebben aan persoonlijk advies, waardering en ondersteuning 
en aan vertrouwen vanuit de teammanager. Teammanagers kunnen hierop getraind worden als ze 
de genoemde vaardigheden (nog) niet bezitten. 

Ook blijkt uit het onderzoek dat respondenten behoefte hebben aan voldoende ‘nazorg’. 
Wanneer ze naar het mobiliteitscentrum van UWV zijn geweest voor een employabilityscan of voor 
een sollicitatietraining en ze ondernemen vervolgens actie, dan hebben ze na die actie feedback 
nodig van een coach. Respondenten vragen eigenlijk om maatwerk en feedback. 
 

- Training en opleiding 
Training en opleiding bevorderen het mobiliteitsvermogen van respondenten, maar uit het 
onderzoek blijkt dat de bereidheid tot mobiliteit op dit moment weinig zal verbeteren. De 
mobiliteitsbereidheid zal enkel worden aangewakkerd wanneer respondenten weten dat ze 
boventallig zijn. Pas dan zullen ze in zichzelf investeren en zien ze trainingen en opleidingen als beste 
instrumenten voor het bevorderen van externe mobiliteit. Respondenten zijn dan vooral 
geïnteresseerd in cursussen voor algemene vaardigheden, zodat ze de geleerde competenties ook 
buiten het UWV kunnen inzetten.  

Het instrument training en opleiding gaat samen met de twee voorgaande instrumenten. De 
werknemer moet zelf bepalen wat hij wil. Pas dan kan worden uitgegaan van een hulpvraag. Daarna 
zal de werkgever kunnen inventariseren welke opleidingen worden aangeboden en welke opleiding 
het beste bij het individu past. Het gaat om ontwikkeling en om het aansterken van zelfvertrouwen 
en dat is mogelijk aan de hand van training en opleiding. Dit instrument is gericht op zowel de 
mobiliteitsbereidheid als op het mobiliteitsvermogen. 
 

- Taakroulatie en detachering 
Uit het empirische onderzoek komt naar voren dat respondenten aangeven dat taakroulatie en 
detachering kunnen leiden tot meer mobiliteit. Wanneer respondenten in de gelegenheid zijn te 
kijken bij een andere organisatie, raken ze eerder geïnteresseerd om over te stappen. Bovendien 
verbreden ze hun kennis en vaardigheden. Dit is van groot belang aangezien werknemers van UWV 
aangeven dat ze zeer specialistisch werk doen en dat het lastig is om een andere baan buiten UWV te 
vinden vanwege die gespecialiseerde kennis. Het aanbieden van stages en detachering is gericht op 
het vergroten van de mobiliteitsbereidheid en van het mobiliteitsvermogen.  
 

- Terugkeergarantie en netwerken 
Over de terugkeergarantie zijn de meningen verdeeld. Het grootste deel van de respondenten geeft 
aan de terugkeergarantie het meest aantrekkelijke instrument te vinden voor het bevorderen van 
mobiliteit, maar sommigen hebben hun twijfels. Naar aanleiding van een terugkeergarantie van een 
half jaar tot een jaar, hebben respondenten nog steeds geen zekerheid aangezien ze bij een nieuwe 
werkgever niet direct een vast contract krijgen. Gezien het feit dat respondenten te allen tijde voor 
zekerheid kiezen, is ook dit instrument niet waterdicht. Wat wel zou helpen is de termijn van de 



 

 

86 Discussie, reflectie en aanbevelingen 

garantie naar langer dan een jaar te verschuiven. Respondenten zetten hun vraagtekens bij de 
haalbaarheid van een terugkeergarantie langer dan een jaar. Wanneer UWV een terugkeergarantie 
kan bieden van langer dan een jaar, geldt dat dit instrument van invloed zou kunnen zijn op de 
mobiliteitsbereidheid van respondenten, gezien de mate van zekerheid. De terugkeergarantie is 
volgens respondenten niet van invloed op het mobiliteitsvermogen. 

Bovendien is het van groot belang dat UWV netwerken gaat opbouwen met vergelijkbare 
organisaties. Wanneer andere organisaties een tekort hebben aan personeel, kunnen werknemers 
van UWV voorrang krijgen. Dit zien respondenten wel zitten, aangezien ze op die manier enige baan- 
en inkomenszekerheid hebben. Ook hier geldt: zekerheid bieden door onzekerheid op een nieuwe 
baan weg te nemen. De terugkeergarantie en het netwerken zijn vooral gericht op het vergroten van 
de mobiliteitsbereidheid van werknemers. 
  

- Financiële prikkels 
Naar aanleiding van dit onderzoek is gebleken dat respondenten moeilijk in beweging te krijgen zijn. 
Respondenten hechten bijvoorbeeld helemaal geen waarde aan financiële prikkels als instrument om 
mobiliteit te bevorderen. Meer geld interesseert weinig respondenten tenzij het een heel groot 
bedrag wordt, maar respondenten zijn realistisch en beseffen dat dat niet mogelijk is. Financiële 
prikkels zijn niet van invloed op de mobiliteitsbereidheid of op het mobiliteitsvermogen van de 
respondenten. Het is dan ook niet aan te bevelen werknemers in beweging te krijgen door middel 
van extrinsieke financiële motivatie. 
 

- Bewustwordingscampagne 
Uiteindelijk is het belangrijk dat een mobiliteitscultuur gecreëerd zal worden. Het is van belang een 
cultuurverandering te bewerkstelligen, ondanks dat dit proces tijd en moeite kost. Belangrijk is het 
om werknemers bewust te maken dat je tegenwoordig geen baan meer hebt voor het leven. Lifetime 
employment is veranderd in Lifetime employability. Niemand is zeker van zijn of haar baan. 
Werknemers dienen zich hier bewust van te worden. Deze bewustwordingscampagne zal een traag 
en langdurig proces zijn, maar is nodig vanwege gewijzigde maatschappelijke normen, waarden en 
trends. UWV als werkgever zal deze bewustwording zoveel mogelijk aan het licht moeten brengen, 
willen werknemers beseffen dat mobiliteit zinvol kan zijn. Bewustwording zou het nieuwe kernwoord 
kunnen zijn tijdens bijeenkomsten, loopbaangesprekken, werkoverleggen en tijdens het schrijven van 
nieuw beleid. Het is van belang dat werknemers uit hun comfortzone worden gehaald, anders zullen 
ze niet bereid zijn tot een vorm van mobiliteit. Een bewustwordingscampagne is vooral gericht op 
het bevorderen van de mobiliteitsbereidheid van werknemers. 
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Bijlage 1: Uitnodiging respondenten diepte-interview 
 
Beste (naam werknemer), 
Mijn naam is Kim Geutjes en ik studeer Strategisch Human Resource Management aan de 
Universiteit van Utrecht. Het laatste half jaar van mijn studie staat in het teken van een eindscriptie.  
Deze eindscriptie schrijf ik in opdracht van UWV divisie Uitkeren afdeling HRM. Een kwalitatief 
onderzoek is opgezet waarin onderwerpen als externe mobiliteit en mobiliteitsbereidheid van 45 
plussers werkzaam bij UWV centraal staan. Vragen als “Hoe kijken werknemers zelf aan tegen hun 
eigen mobiliteit?”, “Hoe gaan zij om met politieke veranderingen die van invloed zijn op hun functie” 
en “Hoe denken zij dat UWV hen kan helpen bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden en bij 
het bevorderen van mobiliteit?” komen aan de orde. De wensen en meningen van werknemers staan 
centraal en op basis van die informatie worden aanbevelingen gedaan voor het HR-beleid van UWV 
divisie Uitkeren. De afdeling HRM is zeker van plan om, waar mogelijk, de aanbevelingen ter harte te 
nemen. 
 
Mijn begeleider binnen UWV is Gerda Visser, HRM manager. Voor het benaderen van respondenten 
voor het onderzoek heb ik toestemming gekregen van Bart Jan Timmerman, districtsmanager van 
Utrecht/Flevoland. Uit een lijst van werknemers heb ik willekeurig mensen geselecteerd en vandaar 
dat u via deze weg een uitnodiging krijgt voor een interview. Het gesprek zal ongeveer een uur 
duren. Met de gegevens wordt geheel vertrouwelijk omgegaan en de data zullen anoniem worden 
verwerkt. 
 
Ik hoop dat u bereid bent om mij en UWV te helpen door uw ideeën en ervaringen met betrekking 
tot mobiliteit en mobiliteitsbereidheid in een interview met mij te delen. Wilt u mij uiterlijk 31 mei 
terugmailen of u wel of niet bereid bent mee te werken? Ik neem bij een positief antwoord zo snel 
mogelijk contact met u op om een afspraak te maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kim Geutjes 
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Bijlage 2: Topiclijst interview 
 
Doel interviews:  
Erachter komen wat oudere werknemers verstaan onder mobiliteit (extern), of zij zichzelf mobiel 
achten, wat een aanleiding is om mobiel te zijn, welke factoren van invloed zijn op externe mobiliteit 
en waarom, wat gezien wordt als belemmering voor externe mobiliteit, welke bijdrage UWV kan 
leveren zodat werknemers mobieler zijn, wie verantwoordelijk is voor het bevorderen van externe 
mobiliteit 

Topiclijst 
Interviewers: ………………  Participant:………   Code:………… 
Datum:……………  Tijd:…………    Geslacht:……… 
 
Gespreksintroductie (lees op of vertel): 
* Doelstelling * duur gesprek * anonimiteit * geluidsopname * taakverdeling interviewers * stijl van 
het interview * ? 
 
Mijn naam is Kim Geutjes en ik studeer Strategisch Human Resource Management aan de 
Universiteit van Utrecht. Het laatste half jaar van mijn studie staat in het teken van een eindscriptie.  
Deze eindscriptie schrijf ik in opdracht van UWV divisie Uitkeren afdeling HRM.  
 
Op dit moment is de economische crisis een hot item evenals de vergrijzing en een toenemende 
krapte op de arbeidsmarkt. Om de maatschappij draaiende te houden is het noodzakelijk dat 
iedereen die kan werken ook daadwerkelijk de arbeidsmarkt zal betreden. Ik ben geïnteresseerd in 
de in- uit- en doorstroom van personeel.  
 
De wensen en meningen van werknemers staan centraal en op basis van die informatie worden 
aanbevelingen gedaan voor het HR-beleid van UWV divisie Uitkeren. De afdeling HRM is zeker van 
plan om, waar mogelijk, de aanbevelingen ter harte te nemen. Ik wil nogmaals benadrukken dat ik de 
respondenten willekeurig heb gekozen, dus niets ten nadele van uw functie. 
 
Het gesprek zal ongeveer een uur duren. Eerst zal ik een aantal vragen stellen over uw 
arbeidsverleden en over uw huidige functie. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de factoren die 
volgens u van invloed zijn op externe mobiliteit en tot slot wil ik u het een en ander vragen over 
beleidsinstrumenten van invloed op externe mobiliteit.  
Ik zou het gesprek graag willen opnemen als u daarmee instemt? Op deze manier verhoog ik de 
betrouwbaarheid van het onderzoek. De gegevens worden anoniem verwerkt. 
 
‘Eigenlijke interview’ (recorder aan, rust, topics behandelen) 
 Topic 1: algemene informatie over de respondent 

Beginvraag: Kunt u iets vertellen over uw arbeidsverleden? 
(alternatieve formulering): Wat heeft u voor werk gedaan en hoe bevalt uw huidige 
functie? 
Verder behandelen: Lang bij dezelfde werkgevers gewerkt? Veel intern of juist extern 
veranderd? Met wat voor reden?  
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Verder behandelen: Hoe bent u bij UWV terecht gekomen? Hoe lang werkt u hier al? 
bent u tevreden met uw huidige functie en waarom? 
 

 Topic 2: Factoren van invloed op mobiliteit 
Intro: externe mobiliteit is onder te verdelen in mobiliteitsvermogen en 
mobiliteitsbereidheid. Vermogen gaat om kunnen, bereidheid om willen. 
Beginvragen: Wat zorgt ervoor dat u niet zou kunnen veranderen van werkgever? 
Welke factoren zijn van invloed op uw mobiliteitsvermogen? 
Wat zorgt ervoor dat u niet zou willen veranderen van werkgever? Welke factoren zijn 
van invloed op uw mobiliteitsbereidheid? 
 
Vervolgvragen: in literatuur verschillende thema’s gevonden waar onder factoren te 
scharen zijn. Hoe zijn de volgende factoren van invloed op uw eigen externe 
mobiliteit? 
- Persoonlijke en familie factoren: 

o Leeftijd en stereotypering 
o Burgerlijke staat, huishoudensamenstelling, jonge kinderen thuis 
o Opleiding, inkomen, partner met of zonder inkomen 
o Ondersteuning van partner,  familie en vrienden 

- Werkhistorie, loopbaangeschiedenis 
o Aantal eerdere veranderingen van positie 
o Duur dienstverband, vast of tijdelijk contract 
o Verschillen in sectoren? 

- Houding ten aanzien van werk 
o Baantevredenheid: mogelijkheden tot groei, ontwikkeling, tevredenheid 

met salaris, beloningen, toekomstperspectief, autonomie, Identificatie 
met de organisatie 

o Baanbetrokkenheid: zicht op eigen loopbaan, afstand tot persoonlijke 
doel 

o Baanzekerheid, inkomenszekerheid 
 
Uit literatuur blijkt dat vermogen wordt beïnvloed door: 

- Gezondheid 
- Competenties 
- Anticipatie/ kennis van de arbeidsmarkt 

Bereidheid wordt door veel factoren beïnvloed, maar ook door: 
- Beeld van de werknemer ten aanzien van mobiliteit, perceptie en kennis van de 

gevolgen van mobiliteit 
- Baanzekerheid 

 
Hoe kijkt u aan tegen deze factoren van invloed op mobiliteit? 

 
Topic 3: Wie is verantwoordelijk 

Beginvraag: wie is volgens u verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de 
werknemer en daarmee voor mobiliteit? Waarom denkt u hier zo over? 
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Vervolg: wat kan de werknemer zelf doen aan z’n eigen ontwikkeling en aan het 
bevorderen van externe mobiliteit en welke rol is weggelegd voor in dit geval UWV? 
(alternatieve formulering): Wat kan UWV voor u betekenen wanneer u mobiel wilt 
zijn? Wat heeft u nodig van UWV om uw eigen externe mobiliteit te bevorderen? 
Verder behandelen: huidige mobiliteitsbeleid, wenselijke mobiliteitsbeleid 
 
In de literatuur worden verschillende instrumenten aangedragen bij het bevorderen 
van mobiliteit? Hoe denkt u over de volgende instrumenten? Hoe zouden deze 
instrumenten uw mobiliteitsgedrag beïnvloeden? 

  1) Financiële beloningen 
  2) terugkeergarantie 
  3) bonussen op basis van verworven competenties 
 
  4) breed opgezette cursussen voor algemene vaardigheden 
  5) baan specifieke cursussen 
  6) tijd vrij maken voor trainingen 
 
  7) sollicitatietrainingen 
  8) loopbaanbegeleider met passend loopbaanadvies 
  9) functioneringsgesprekken 
  10) self assessment tests 
 
 ‘Afsluiting’:  
* verdere vragen * bedanken * informatie * afspraken 
Heeft u nog vragen aan mij? Ik heb voldoende informatie om mee aan de slag te gaan. Heel erg 
bedankt voor uw openhartigheid.  
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Bijlage 3: Publiek versus privaat 
 
1. Inleiding 

Deze paper wordt geschreven in het kader van de master Strategisch Human Resource Management. 
Onderwerpen waar de master zich mee bezig houdt zijn ‘het managen van arbeidsrelaties’ en het 
‘personeelsbeleid van organisaties in wisselwerking met de organisatiestrategie en de externe 
omgeving’. Human resource management wordt beïnvloed door de strategische positie die de 
organisatie inneemt wanneer zij zich aanpast aan de omgeving (Paauwe, 2004). Ook Boxall en Purcell 
(2003) stellen dat organisaties beïnvloed worden door de wisselwerking met de externe omgeving. 
Zij schrijven dat de kritische doelen van de HR-strategie van een organisatie bestaan uit het 
nastreven van arbeidsproductiviteit, organisatieflexibiliteit en maatschappelijke legitimiteit. Het 
nastreven van maatschappelijke legitimiteit wordt door Boxall en Purcell gezien als expliciet doel van 
strategisch HR-beleid. “Niet alleen de marktstrategie, maar ook de maatschappelijke omgeving stelt 
eisen waaraan het personeelsbeleid van een organisatie zicht dient te houden” (Leisink, 2005: 8). 

Zowel publieke als private organisaties hebben te maken met maatschappelijke factoren die 
van invloed zijn op het strategisch beleid van de organisatie. In deze paper wordt de organisatie UWV 
nader onder de loep genomen. Ook deze organisatie heeft te maken met veranderingen in de 
omgeving. In het kader van het schrijven van de scriptie voor de master SHRM is het interessant te 
weten wat voor organisatie UWV is en in hoeverre UWV haar beleid afstemt op de omgeving. De 
centrale vraag van deze paper luidt: “Wat is de publieke dimensie van UWV?” Daarnaast wordt 
gekeken naar het strategische HR-beleid van UWV. In hoeverre wordt bij het ontwikkelen van 
personeelsbeleid rekening gehouden met maatschappelijke legitimiteit? Tot slot wordt beschreven 
wat de publieke dimensie van het onderzoek naar mobiliteit van oudere werknemers is. 
 
2. Publieke dimensie van UWV 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het verschil tussen publieke en private organisaties. Uit de 
wetenschappelijke literatuur komt geen eenduidige definitie naar voren. Achtereenvolgend worden 
opvattingen van Boyne, Jenkins en Poole (1999), Rainey (2003) en Noordegraaf en Teeuw (2003) 
beschreven. Naar aanleiding van verschillende definities wordt gekeken of organisatie UWV 
geschaard kan worden onder een publieke of private organisatie. 
 
2.1 Publiek versus privaat 

In het artikel van Boyne, Jenkins en Poole (1999) worden de verschillen tussen de publieke en private 
sector beschreven zoals geformuleerd door Farnham en Horton (1996). De verschillen bevinden zich 
vooral op het gebied van human resource management. Allereerst is het HR-beleid in de publieke 
sector traditioneel paternalistisch van aard is. Gefocust wordt op het beschermen van werknemers 
en het bevorderen van hun welzijn. Ten tweede zijn de arbeidscondities in de publieke sector 
gestandaardiseerd. Dit betekent gelijke waarden en kansen voor iedereen. Door het naleven van 
gelijkheid is een publieke organisatie weinig flexibel. Ten derde zijn de arbeidsverhoudingen in de 
publieke sector collectief. 

UWV doet veel aan het beschermen van haar werknemers en aan het bevorderen van hun 
welzijn onder het motto van ‘Gezond werk, is beter werk’. UWV wil bijdragen aan de gezondheid en 
het welbevinden van werknemers door fitnesscentra op te richten, bedrijfsfysiotherapie te 
ontwikkelen, cursussen (stoppen met roken) en sportdagen te organiseren en actie te voeren voor 
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bijvoorbeeld ‘vaker de trap nemen’. Bovendien doet UWV mee aan evenementen als Roparun, 
Zevenheuvelenloop en dam tot damloop. Dit houdt werknemers actief, maar levert ook een bijdrage 
aan de zichtbaarheid van de organisatie (UWV, 2009; Paper HRMP, 2011). Daarnaast hanteert UWV 
een non-discriminatiecode en een gedragscode waarin gewezen wordt op de gelijke behandeling van 
werknemers en klanten van UWV en gelden collectieve arbeidsverhoudingen en 
arbeidsovereenkomsten binnen UWV. Op basis van bovenstaande gegevens kan geconcludeerd 
worden dat UWV een publieke organisatie is.  

Naast de opvatting van Farnham en Horton, baseert Rainey de verschillen tussen publieke en 
private organisaties op basis van formele kenmerken namelijk: eigendom, bron van inkomsten en 
zeggenschap. UWV is een overheidsinstelling met als belangrijkste taken de uitvoering van 
werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet), 
arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening (UWV, 2011). De Raad van Bestuur legt verantwoording af 
aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de prestaties van UWV. Daarnaast 
is UWV afhankelijk van de overheid wat betreft de inkomsten. De organisatie stelt een beheerplan op 
en maakt een begroting. Op basis van die documenten krijgt UWV een bedrag van de overheid ter 
beschikking. Wat betreft zeggenschap heeft UWV zich geheel te schikken naar dat wat de overheid 
voor ogen heeft. Wil de overheid bezuinigingen doorvoeren bij UWV, dan moet UWV de structuur 
van de organisatie aanpassen. Geconcludeerd kan worden dat UWV volgens Rainey overduidelijk een 
publieke organisatie is. Volgens Leisink (2005) is de publieke identiteit echter niet afhankelijk van 
formele kenmerken, maar van fundamentele waarden.  
 
2.2 Vier ideeën met betrekking tot de publieke en private identiteit  

Naast Leisink die het niet relevant vindt te weten of een organisatie publiek of privaat is, zijn ook 
Noordegraaf en Teeuw (2003) meer geïnteresseerd in de identiteit van een organisatie. Zij gebruiken 
het werk van Gawthrop (1984) om een onderscheid te maken tussen publieke en private identiteit. 
Vier dimensies worden in ogenschouw genomen: de idee van doelgerichtheid, oorzakelijkheid, tijd en 
orde.  

Organisaties kunnen een verschillend idee van doelgerichtheid hebben. Private opvattingen 
met betrekking tot doelgerichtheid zijn ateleologisch. Dit betekent dat er geen sprake is van een 
hoger doel dat richtinggevend is voor de betreffende organisatie. Er worden wel doelen gesteld, 
maar vooral gericht op de korte termijn. Publieke opvattingen zijn teleologisch. Deze organisaties zijn 
juist gericht op het behalen van hogere doelstellingen (Noordegraaf & Teeuw, 2003).  
Naast ideeën over doelgerichtheid bestaan er verschillen over ideeën met betrekking tot 
oorzakelijkheid. Private opvattingen zijn atomisch. Publieke opvattingen zijn holistisch. Atomisch 
betekent dat organisaties enkel kijken naar directe effecten van handelen. Zij zien de relatie tussen 
oorzaak en gevolg, doelen en middelen, als eenduidig. Holistisch betekent dat organisaties de 
werkelijkheid zien als een complex systeem van onderlinge afhankelijkheden. Handelingen of 
beslissingen worden door elkaar beïnvloed en hebben effecten van de tweede en derde orde 
(Noordegraaf & Teeuw, 2003).  
Opvattingen met betrekking tot tijd kunnen statisch of dynamisch zijn. Private organisaties handelen 
naar de statische opvatting van tijd. Zij maken beslissingen onafhankelijk van wat er in het verleden is 
gebeurd of wat er in de toekomst kan gebeuren, zolang de hoogt mogelijke efficiency maar wordt 
bereikt. Publieke organisaties handelen op basis van de dynamische opvatting van tijd. Zij houden 
juist rekening met de toekomst, met toekomstige generaties en met toekomstige ontwikkelingen. 
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Tot slot de idee van orde. De private opvatting over de idee van orde is verticaal. Dit betekent dat 
relaties hiërarchisch zijn opgebouwd. De publieke opvatting over de idee van orde is horizontaal. In 
dit geval zijn relaties wederzijds afhankelijk van elkaar.  

Wanneer blijkt dat een organisatie op alle vier de gebieden meer neigt naar de publieke 
opvatting, kan gesteld worden dat de betreffende organisatie een publieke identiteit heeft. 

 
2.2.1 Identiteit van organisatie UWV 

UWV stelt om de drie jaar een sociaal plan op. Het sociaal plan voorziet in een set aan spelregels om 
omvangrijke migratie- en reductieprocessen op een zorgvuldige en evenwichtige wijze te realiseren 
(UWV, 2008: 6). UWV is voorbereid en heeft nagedacht over hogere doelen op lange termijn. De 
centrale doelstelling van UWV is mensen een nieuw perspectief bieden om aan werk en 
maatschappij deel te nemen. De organisatie heeft als ambitie om te excelleren als publieke 
dienstverlener door klanten persoonlijke aandacht te geven. Ook heeft de organisatie aandacht voor 
integriteit, klant- en resultaatgerichtheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid, tijdigheid, duidelijkheid 
en maatwerk (door extra te investeren in goede relatie met werkgevers) (UWV, 2009; UWV, 2011). 
Daarnaast streeft UWV naar integrale dienstverlening. De leden van de Raad van Bestuur voeren 
regelmatig overleg met ketenpartners en andere stakeholders. “Ook vanuit de divisiedirecties zijn er 
regelmatig contacten met onder andere het ministerie van SZW, gemeenten, sociale partners, 
brancheverenigingen, patiënten- en belangenverenigingen, onderwijs, kenniscentra en 
universiteiten” (UWV, 2009: 39). Hieruit kan afgeleid worden dat de organisatie te maken heeft met 
een complexe werkelijkheid met veel verschillende instellingen, mensen, gedragingen en 
handelingen. Uit het jaarverslag 2009 komt naar worden dat UWV zichzelf ziet als een sterke, 
flexibele organisatie, die anticipeert op veranderingen in de samenleving. Uit deze gegevens blijkt dat 
UWV een dynamische opvatting van tijd hanteert, door rekening te houden en in te spelen op 
toekomstige veranderingen. Tot slot is gezag binnen UWV geen functie van een hogere positie. 
Samen met ketenpartners en andere stakeholders probeert UWV tot de meest goede oplossingen te 
komen. Bovendien investeert UWV in een goede relatie met deze partners en stakeholders (UWV, 
2009). Zoals eerder beschreven wordt ook op de werkvloer aandacht besteed aan gelijkheid door een 
non-discriminatiecode en een gedragscode te hanteren. 

Kortom, organisatie UWV hanteert een teleologische opvatting van doelgerichtheid, een 
holistisch idee van oorzakelijkheid, een dynamisch besef van tijd en een horizontaal idee van orde. 
Gesteld kan worden dat UWV een volledig publieke identiteit heeft. 
 
3. Maatschappelijke legitimiteit 

Nu helder is dat UWV een publieke organisatie is met een publieke identiteit, wordt beschreven 
welke contextfactoren van invloed zijn op het HR-beleid van UWV. Vervolgens wordt ingegaan op het 
onderwerp mobiliteit van oudere werknemers en tot slot wordt bepaald in hoeverre 
maatschappelijke legitimiteit een doelstelling is van HR-beleid van UWV. 
 
3.1 Context van invloed op HR-beleid UWV 

Bij het opstellen van HR-beleid dient een organisatie volgens Paauwe (2004) rekening te houden met 
de context. Paauwe presenteert een contextually based human resource theory waarin de context 
(PMT, product/market/technologie dimension, en SCL, social/cultural/legal dimension) in verband 
wordt gebracht met HRM.  
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Ook organisatie UWV wordt geconfronteerd met invloeden van buitenaf. Ontwikkelingen als 
de economische crisis en de vergrijzing zijn van invloed op onder andere de HR-strategie van UWV. 
UWV heeft te maken met bezuinigingen vanuit de overheid. HR-beleid moet worden aangepast, 
aangezien de overheid wil dat UWV efficiënter gaat werken in een periode van bezuinigingen. Op dit 
moment worden door UWV geen nieuwe mensen aangenomen of ingehuurd. Vacatures worden 
zoveel mogelijk intern opgevuld (UWV, 2009). Naast de economische crisis, speelt UWV in op de 
vergrijzing van de Nederlandse samenleving. UWV neemt maatregelen om de mobiliteit van eigen 
oudere werknemers te bevorderen zodat zij breder inzetbaar zijn en zich kunnen richten op zowel de 
interne als externe arbeidsmarkt. De organisatie bevordert mobiliteit door te investeren in het 
opleiden en ontwikkelen van werknemers. Gesteld kan worden dat PMT en HRM goed op elkaar zijn 
afgestemd.  

Niet alleen door de PMT dimensie staat UWV onder druk, ook de SCL dimensie draagt 
hieraan bij. Trends als het bevorderen van de arbeidsparticipatie van vrouwen, allochtonen en 
wajongers worden meegenomen in het HR-beleid van UWV doordat de organisatie aanstuurt op een 
zo divers mogelijk personeelsbestand. UWV is momenteel bezig met een intern project ‘Charter 
vrouwen naar de top’. Ook wajongers worden niet vergeten. UWV begeleidt ze naar werk, maar 
biedt zelf ook werkervaringsplekken (UWV, 2009). Uit deze gegevens blijkt dat UWV haar best doet 
een personeelsbestand samen te stellen dat een afspiegeling van de samenleving is. 
Daarnaast besteedt UWV aandacht aan de trend met betrekking tot het bevorderen van de brede 
inzetbaarheid en flexibiliteit van werknemers. De organisatie geeft haar personeel de kans zich 
permanent te ontwikkelen om op die manier inhoud te geven aan hun eigen loopbaan. Werknemers 
kunnen employabilityscan ondergaan en aan de hand daarvan een employabilitytraject doorlopen. 
Dit resulteert uiteindelijk in een employability-paspoort. Werknemers blijven echter zelf 
verantwoordelijk voor hun eigen loopbaan (UWV, 2009; Paper HRMP, 2011).  
Tot slot heeft UWV te maken met de trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Dat 
UWV maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vindt, blijkt bijvoorbeeld uit het diverse 
personeelsbeleid, uit de keuze voor duurzaamheid en uit de actieve deelname aan netwerken die 
passen bij de centrale belofte: mensen nieuw perspectief bieden” (UWV, 2009: 39).  

Naast deze trends bestaan er ook instellingen die van invloed zijn op UWV en haar beleid. 
Cliëntenraden worden betrokken bij de ontwikkeling en verbetering van dienstverlening en 
producten (UWV, 2009). Naast cliëntenraden is de overheid de stakeholder die de meeste invloed 
heeft op UWV. Zoals eerder is beschreven is de invloed van de overheid op UWV groot. De overheid 
heeft een verplichtend karakter ten aanzien van het HR-beleid van de organisatie. Naast de invloed 
van de overheid neemt de OR strategische besluiten die uitstijgen boven de problematiek van de 
divisies binnen UWV of die meerdere divisies treft. Tot slot hebben vakbonden invloed op de 
beleidsvoering van UWV. Vakbonden onderhandelen onder andere over CAO’s (Abvakabo, 2010). In 
een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) staan de collectieve arbeidsvoorwaarden voor 
werknemers vastgelegd. De CAO van UWV bevat onder andere maatregelen om de mobiliteit en 
ontwikkeling van werknemers te bevorderen en spreekt hen daarbij aan op de eigen 
verantwoordelijkheid (UWV, 2009; Paper HRMP, 2011). Kortom, gesteld kan worden dat SCL is 
afgestemd op HRM, aangezien UWV de invloeden van trends en instellingen meeneemt bij het 
ontwikkelen van HR-beleid. 
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3.2 Maatschappelijke legitimiteit van belangrijke waarde 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat UWV inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen door 
bijvoorbeeld diversiteit, mobiliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen na te streven. Het 
HR-beleid wordt aangepast op ontwikkelingen in de samenleving en dus kan gesteld worden dat 
maatschappelijke legitimiteit een doel is van het HR-beleid van UWV. 
 
3.3 Mobiliteit van oudere werknemers 

Ook het thema mobiliteit van oudere werknemers is duidelijk een onderwerp met een publieke 
dimensie. De gemiddelde leeftijd van de werknemers bij UWV is 49 jaar. De arbeidsparticipatie van 
ouderen wordt gekenmerkt door een zeer geringe mobiliteit (Riepma, 2011).  Van de werknemers 
van 55 jaar en ouder, werkt meer dan 70 procent al tien jaar of langer bij dezelfde werkgever. UWV 
wil als gevolg van bezuinigingen en efficiënter werken haar eigen werknemers in beweging krijgen. 
UWV wil gedwongen ontslagen voorkomen door oudere werknemers breder inzetbaar te maken, 
zodat werknemers zich zowel op intern als extern niveau kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk wil de 
organisatie zich inspannen om werknemers op een goede manier te laten uitstromen.  

Door snelle technologische, economische en demografische veranderingen is UWV 
genoodzaakt aandacht te besteden aan mobiliteit. Organisaties en daarmee werknemers dienen 
flexibel te zijn om in te kunnen spelen op snelle veranderingen en de crisis het hoofd te bieden. 
Mobiliteit dient dus vooral een publieke functie. Wanneer de organisatie niets doet aan mobiliteit 
van oudere werknemers, vallen gedwongen ontslagen en zitten oudere werknemers thuis zonder 
kennis die up-to-date is. Vervolgens komen ze moeilijk opnieuw aan het werk vanwege hun 
verouderde kennis en leeftijd. Dit zal de samenleving veel geld kosten omdat deze mensen met een 
WW uitkering komen te zitten.  

Kortom, de hele maatschappij heeft er baat bij wanneer oudere werknemers breder 
inzetbaar worden gemaakt, wanneer hun kennis up-to-date is en wanneer ze zich oriënteren op de 
interne ofwel externe arbeidsmarkt.  
 
4. Conclusie 

Uit deze paper blijkt dat het lastig is een onderscheid te maken tussen publieke en private 
organisaties. Volgens Boyne et al. en volgens Rynes kan UWV overduidelijke gekenmerkt worden als 
een publieke organisatie. Vervolgens stellen Noordegraaf en Teeuw verschillende kenmerken op 
voor een organisatie met een publieke of private identiteit. Naar aanleiding van deze kenmerken is 
gesteld dat UWV een publieke identiteit bezit. In het tweede deel van deze paper wordt duidelijk dat 
UWV als organisatie beïnvloed wordt door onder andere de economische crisis, vergrijzing, trends en 
verschillende instellingen. UWV weet hier goed op in te spelen door haar beleid aan te passen aan de 
omgeving. 

Geconcludeerd kan worden dat UWV een publieke organisatie is met een publieke identiteit 
en dat de organisatie zich bezig houdt met een publiek thema namelijk mobiliteit van oudere 
werknemers. 
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