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Summary in Dutch 

Doel van deze studie is een beter inzicht te krijgen in de oorzaken voor de achterblijvende 

deelname van lager opgeleide (oudere) werknemers aan activiteiten gericht op verduurzaming 

van inzetbaarheid en het vinden van manieren om die deelname te stimuleren zodat een actuele 

en toekomstige skills mismatch kan worden voorkomen. Een relevante studie voor zowel 

bedrijven als werknemers als overheden omdat ook Nederlandse lager opgeleiden worden 

geacht langer door te werken. Dat is alleen maar mogelijk als deze groep werknemers productief, 

gezond en inzetbaar blijft en daarvoor is nodig dat ook zij optimaal gebruik kan maken van 

beschikbare HR instrumenten voor ontwikkeling van kennis en vaardigheden, 

mobiliteitsinstrumenten en mogelijkheden om taken en banen aan te passen aan de eigen skills. 

  

In hoofdstuk 2 licht ik allereerst het begrip ‘duurzame inzetbaarheid’ toe als een dynamisch 

proces waarbij een individu in zijn eigen (werk)context de match bewaakt tussen dat wat hij of zij 

kan en dat wat hij of zij bereid is te doen (vaardigheden, capaciteiten en motivatie) en de eisen 

die het werk aan hem of haar stelt en tussen dat wat het werk biedt en wat hij of zij uit werken wil 

halen (zingeving). Ik laat zien dat de individuele inzetbaarheid min of meer constant kwetsbaar is 

als gevolg van steeds terugkerende ‘mismatches’ en dat mensen voor het herstel van de match 

gerichte strategieën kunnen inzetten om mismatches (tijdelijk) teniet te doen. Die strategieën 

noem ik ‘verduurzamingsroutes’. Ik behandel er drie: de ontwikkelroute, de mobiliteitsroute en de 

taakontwerp-route.  

 

De ontwikkelroute verwijst naar activiteiten die erop gericht zijn iemands vaardigheden aan te 

passen aan de vaardigheden die het werk vereist (of zal gaan vereisen in de toekomst). Dat kan 

bijvoorbeeld via training en scholing. De mobiliteitsroute verwijst naar een verplaatsing van 

werknemers binnen of buiten de organisatie met het doel om werk te vinden dat beter past bij de 

eigen vaardigheden dan het huidige werk. De taakontwerp-route verwijst naar het optimale 

gebruik van vaardigheden van een werknemer in de huidige baan door taken en processen in het 

werk zelf te veranderen. Ontwikkeling, mobiliteit en taakherontwerp zijn de routes die bij 

duurzame inzetbaarheid herhaaldelijk worden gevolgd en die ook veelvuldig worden afgewisseld 

om de fit tussen werknemer en werk optimaal te houden, en de inzetbaarheid van werknemers te 

ondersteunen. Op alle drie deze routes blijken laagopgeleiden ondervertegenwoordigd. In dit 

proefschrift ga ik op zoek naar verklaringen en manieren om hierin verandering te brengen. 
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In hoofdstuk 3 gebruik ik longitudinale data om te onderzoeken hoe lager opgeleide medewerkers 

kunnen worden gestimuleerd deel te nemen aan training. Voortbouwend op Ajzen en Fishbeins 

theorie van het geplande gedrag (Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen, 1985; 1991) en Bandura’s 

Sociaal Cognitieve Leerbenadering (Bandura, 1982) laat ik zien dat verschillen in 

trainingsdeelname  grotendeels worden verklaard door verschillen in opleidingsintenties en dat 

deze intenties kunnen worden gestimuleerd door het verbeteren van iemands algemene houding 

ten aanzien van opleiding en scholing ('training is een goede zaak') en door het vertrouwen in het 

succesvol kunnen afronden van een training te versterken ('ik kan met succes deel te nemen aan 

opleiding').  

 

Voortbouwend op de resultaten in hoofdstuk 3, laat ik in hoofdstuk 4 zien dat trainingsdeelname 

als zodanig geen invloed heeft op dat vertrouwen. Alleen als trainingsdeelname een positieve 

ervaring is, heeft die deelname wel een positief effect op vertrouwen. Op basis van deze 

bevindingen stel ik voor zowel steun van management als steun van medewerkers in de eerste 

plaats te richten op het verhogen van de kwaliteit van leerervaringen van lager opgeleide 

werknemers. Positieve leerervaringen blijken immers een trigger voor meer trainingsdeelname en 

daarmee stimuleert die positieve ervaring ook een leven lang leren. 

 

In hoofdstuk 5 analyseer ik of het vertrouwen van lager opgeleide werknemers in het kunnen 

vinden van een nieuwe werkgever te versterken is en of dat vrijwillige externe mobiliteit 

stimuleert. Deze studie richt zich specifiek op lager opgeleide oudere werknemers (leeftijd 45-64). 

Ik laat zien dat het vertrouwen in de eigen capaciteiten inderdaad positief gecorreleerd is met 

zowel de intentie om van werkgever te veranderen als met de feitelijke baan-baan-mobiliteit. Ik 

toon ook aan dat lager opgeleide oudere werknemers minder vertrouwen hebben in het kunnen 

veranderen van baan en dat zij ook minder vaak de intentie hebben om dat te doen dan hoger 

opgeleide oudere werknemers. De relatie tússen het vertrouwen en de intentie is echter niet 

anders onder lager opgeleide werknemers dan onder hoger opgeleide. Deze bevindingen 

impliceren dat het versterken van het vertrouwen van lager opgeleide 45-plussers in succesvolle 

baan-baan-mobiliteit kan leiden tot meer vrijwillige externe mobiliteit. Om die vrijwillige externe 

mobiliteit te kunnen bevorderen ligt het derhalve voor de hand vooral te kijken naar 

mogelijkheden om het vertrouwen in het kunnen veranderen van baan te bevorderen en, analoog 

aan de bevindingen in hoofdstuk 4 over trainingsdeelname, lijkt daar het opdoen van positieve 

ervaringen met loopbaanstappen aan te kunnen bijdragen. Hoe dat laatste zou kunnen worden 

bewerkstelligd, zou nader kunnen worden onderzocht. 

 

In hoofdstuk 6 onderzoek ik vervolgens welke vormen van taakherontwerp kunnen leiden tot 

meer duurzame banen voor lager opgeleide oudere werknemers. De studie bouwt voort op het 
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‘klassieke’ Job Characteristics Model en recente uitbreidingen op dit model. Ik laat zien dat lager 

opgeleide oudere werknemers hoger scoren op ‘contextuele’ werkkenmerken zoals gevaarlijk 

werk, fysieke belasting en repetitief werk en toon ook aan dat deze contextuele werkkenmerken 

negatief gerelateerd zijn aan het arbeidsvermogen en de arbeidsvreugde van werknemers. Deze 

bevindingen suggereren dat herontwerpen van contextuele werkkenmerken veelbelovend is voor 

lager opgeleide oudere werknemers. ‘Cognitief informatieve’ werkkenmerken, zoals de 

complexiteit van de taak, tijdsdruk of taakeisen, zijn niet gerelateerd aan werkvermogen of 

werkmotivatie. Herontwerpen van banen op deze kenmerken lijkt daarmee minder veelbelovend. 

Van de ‘taak motiverende’ werkkenmerken lijkt alleen het vergroten van de taakdiversiteit een 

veelbelovende strategie. Op ‘sociaal relationele’ kenmerken, zoals sociale steun van collega's of 

leidinggevenden, emotionele werkbelasting en contact met klanten, laat ik zien dat lager 

opgeleide oudere werknemers vooral kunnen profiteren van een vergroting van de steun en een 

vermindering van de emotionele werkbelasting. Deze resultaten suggereren dat taakherontwerp 

een veelbelovende strategie is voor verduurzaming van de inzetbaarheid van lager opgeleide 

oudere werknemers. Prioriteit zou daarbij moeten uitgaan naar het herontwerp van vooral 

sociaal-relationele en contextuele werkkenmerken. 

 

In hoofdstuk 7 ga ik ten slotte in op de relatie tussen deelname aan activiteiten op de drie 

verduurzamingsroutes en de kans dat lager opgeleide oudere werknemers herstellen van een 

door henzelf waargenomen kennistekort. Ik laat zien dat lager opgeleide oudere werknemers die 

deelnemen aan meer substantiële training meer kans hebben om te herstellen van een 

waargenomen tekort aan vaardigheden. Of lager opgeleide oudere werknemers instructies 

krijgen of ‘training on the job’ maakt echter geen verschil. Ik laat ook zien dat de onderzochte 

activiteiten op de mobiliteitsroute (baan-baan mobiliteit, promotie of demotie) en de 

taakherontwerproute (meer taken, minder taken of andere taken) de kans op het dichten van een 

waargenomen kennistekort niet vergroot. Demotie en het krijgen van minder taken verkleinen 

zelfs die kans. Ik laat ten slotte zien dat oudere werknemers die werkzaam zijn in organisaties die 

nauwelijks reorganiseren meer kans hebben om te herstellen van een waargenomen kennistekort 

dan oudere werknemers die in minder stabiele organisaties, waar juist vaak wordt 

gereorganiseerd. In een stabiele omgeving herstellen oudere werknemers dus beter van ervaren 

kennistekorten dan in een instabielere werkomgeving. Dat geldt echter voor zowel laag als hoger 

opgeleide oudere werknemers. 

 

Belangrijkste conclusie van dit proefschrift is dat er geen reden is om voor lager opgeleiden en 

lager opgeleide ouderen nieuwe HR instrumenten te ontwikkelen. Het gaat er vooral om de 

toegang tot en het gebruik van het bestaande instrumentarium onder lager opgeleiden gericht te 

stimuleren. Dat kan door instrumenten laagdrempeliger of ‘kleiner’ te maken, zodat lager 
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opgeleide werknemers ze niet links laten liggen vanwege bijvoorbeeld een gebrek aan 

vertrouwen dat ze er succesvol gebruik van kunnen maken. Dat kan ook door ervoor te zorgen 

dat lager opgeleiden díe gebruik maken van instrumenten dat ook echt als een positieve ervaring 

zien. Negatieve ervaringen met school weerhouden veel lager opgeleiden ervan deel te nemen 

aan opleidingen, maar nieuwe positieve ervaringen met leren zouden juist de kans op een 

volgende deelname aan scholing en ontwikkeling kunnen vergroten en zo bijdragen aan hun 

duurzame inzetbaarheid. Hoe van een leerervaring een positieve ervaring te maken vraagt nog 

nader onderzoek. Dat geldt overigens niet alleen voor deelname aan activiteiten op de 

ontwikkelroute, maar ook voor deelname aan activiteiten op de andere verduurzamingsroutes die 

in dit proefschrift aan de orde komen. Een andere conclusie uit dit proefschrift is dat vrijwillige 

externe mobiliteit onder laagopgeleide oudere werknemers achterblijft als gevolg van een gebrek 

aan vertrouwen onder laagopgeleide oudere werknemers in het succesvol kunnen  veranderen 

van werkgever. Ook vrijwillige externe arbeidsmobiliteit onder laagopgeleiden lijkt dus te kunnen 

worden gestimuleerd door werknemers positieve ervaringen te laten opdoen met vormen van 

externe mobiliteit. Dit proefschrift laat ook zien dat er mogelijkheden zijn om banen beter te laten 

passen bij lager opgeleide oudere werknemers door bijvoorbeeld steun te vergroten, contacten 

met klanten te stimuleren en meer afwisseling van taken te bieden. Als dat soort veranderingen 

ín een baan als positief ervaren worden zou daarmee overigens ook het vertrouwen in het 

kunnen doormaken van andere veranderingen ín de baan, maar ook veranderingen van baan, 

verder kunnen worden versterkt.  

 

Uit dit proefschrift blijkt ten slotte nog dat lager opgeleide oudere werknemers in organisaties 

waar niet of nauwelijks wordt gereorganiseerd een grotere kans hebben te herstellen van ervaren 

kennistekorten dan laagopgeleide oudere werknemers in organisaties waar juist vaak wordt 

gereorganiseerd. Dat impliceert dat bijhouden van veranderingen voor laagopgeleide oudere 

werknemers een uitdaging is en dat verandering bij voorkeur ook in geleidelijkheid zou moeten 

plaatsvinden. Om te voorkomen dat ervaren kennistekorten structureel worden en werknemers er 

niet meer van kunnen herstellen, zouden organisaties bij grote en opeenvolgende reorganisaties 

goed moeten monitoren in hoeverre hun werknemers kennistekorten ervaren en in welke mate zij 

hiervan herstellen. Desnoods zou een reorganisatie kunnen worden uitgesteld of vertraagd om 

ervoor te zorgen dat ook laagopgeleide en oudere werknemers erin meegaan, zeker als het om 

groepen werknemers gaat met schaarse kennis en vaardigheden. Of het temporiseren van 

reorganisaties haalbaar is en of het ook helpt, valt te bezien. Daarvoor is meer onderzoek nodig 

naar de effecten van reorganisaties op door werknemers ervaren kennistekorten en de 

consequenties van die ervaren kennistekorten voor werknemers en arbeidsorganisaties.  




