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Drie levenssferen

Privé:

• intimiteit, relaties en zorg

Middelen van bestaan:

• betaald werk, onderwijs, belangenbehartiging

Sociale participatie:

• familie/vrienden, 

• ontspanning, recreatie, hobby's, 

• vrijwilligerswerk en politiek

Met deze taken is de mens, 24 uur per dag en –

gemiddeld – 80 jaar in zijn of haar leven bezig.



Uitgangspunten van goed 

loopbaanbeleid

• Goede beoordelingssystemen zijn 

een noodzakelijke voorwaarde voor 

goed ontwikkelingsbeleid.

• Ontwikkelingsbeleid is een duale 

verantwoordelijkheid; management 

en medewerker.

• Van ‘life-time employment’ naar ‘life-

long employability’ door goed 

levensloopmanagement.



Over de kwaliteit van 

beoordelingssystemen!



Een aantal (willekeurige) voorbeelden van 

drie niveaus van beschrijving van gedrag

Incidentele activiteiten Habitueel gedrag Abstracte factoren

komt steeds op tijd nakomen van afspraken plichtsbetrachting

neemt te lang pauzes kwaliteit  

werkvoorbereiding

zelfstandigheid

heeft rapporten tijdig 

klaar

omgang met cliënten sociabiliteit

bureau is rommelig bereidheid tot extra 

inspanning

motivatie

kan niet tegen 

aanmerkingen

tempo van werken flexibiliteit

is slordig gekleed technische competentie analytisch vermogen



Succesvolle beoordelingssystemen

• Communiceer over de verschillen tussen 
zelfbeoordelingen en 
beoordelingen door anderen (360 feedback).

• Vraag elkaar regelmatig feedback (chef en 
medewerkers).

• Zorg voor opleidingsprogramma’s waarin 
beide partijen vertegenwoordigd zijn.

• Maak gebruik van persoonlijke 
ontwikkelingscontracten.



Over de duale 

verantwoordelijkheid!



Aandachtspunten voor

goed loopbaanbeleid! 

• Managers zijn zowel subject van 

ontwikkeling (MD) als belangrijke 

actoren die de ontwikkeling van hun 

medewerkers sturen.

• Ontwikkeling van (oudere) medewerkers 

kan ernstig in gevaar komen als gevolg van 

(leeftijds)stereotypering.



Van life-time employment 

naar life-long 

employability!



Nut van employability

• Verandering is de norm.

• Succes organisatie hangt af van 
meebewegen van medewerkers.

• Hoe hoger de mate van employability, 
hoe groter de kans op loopbaansucces.

• Succesvolle medewerkers dragen bij 
aan het succes van de organisatie.

• Survival of the fittest’.



Employability (loopbaanpotentieel of 

inzetbaarheid); conceptualisatie

• Het vermogen om de huidige functie te 
kunnen uitoefenen, een nieuwe functie te 
kunnen verwerven, of werk te kunnen 
creëeren door het optimaal gebruik te 
maken van aanwezige competenties. 

• Als zodanig is employability een 
noodzakelijke voorwaarde om in de 
loopbaan vooruitgang te kunnen boeken. 



Employability

• Beroepsexpertise

• Anticipatie & optimalisatie

• Persoonlijke flexibiliteit

• Organisatiesensitiviteit

• Balans



Beroepsexpertise

• Professionele kennis

• Professionele vaardigheden

• Meta-cognitieve kennis

• Sociale erkenning



Anticipatie en optimalisatie

• Het voorbereiden op toekomstige 

werkveranderingen op een persoonlijke 

en creatieve manier teneinde te streven 

naar de best mogelijke functie- en 

loopbaanuitkomsten.

• Zelf-initiërend en pro-actief.



Persoonlijke flexibiliteit

• Het vermogen om zich aan te passen aan 
veranderingen in het werk en in de 
arbeidsmarktomgeving.

• De bekwaamheid om transities tussen 
banen en tussen organisaties te maken.

• De bekwaamheid om zich aan te passen 
aan allerlei veranderingen in de interne en 
externe arbeidsmarkt.

• Reactief/adaptief in plaats van pro-actief.



Organisatiesensitiviteit

• Bekwaamheid om in verschillende 

werkgroepen te participeren en te presteren, 

zoals de afdeling, de organisatie, teams, de 

beroepsgemeenschap, en andere netwerken.

• Het gaat om het delen van 

verantwoordelijkheden, kennis, ervaringen, 

gevoelens, opbrengsten, mislukkingen, 

doelen, enzovoorts.



Balans

• Het compromitteren tussen de belangen 

van de werkgever en de belangen van de 

werknemer zelf.

• Het compromitteren tussen tegenstrijdige 

werk, loopbaan, en privé-belangen.



Het bewaken van de inzetbaarheid 

gedurende de gehele loopbaan

• Onderzoek naar veertig-plussers in de 
onderneming (grootbedrijf)

• Replicatie-studie in het MKB

• Cross-culturele studie naar employability in Europa

NAAR DE EMPIRIE! DE ONDERZOEKSBASIS 
VAN HET GEDACHTENGOED



Veertigplussers in de onderneming
Boerlijst, Van der Heijden, & Van Assen

• Studie in de jaren negentig

• Perceptie van leidinggevend Nederland

• Grootbedrijf

• Functies en het functioneren van 
medewerkers op middelbaar en hoger 
niveau

• Drie leeftijdsgroepen:

Junioren (40-46 jaar)

Medioren (47-52 jaar)

Senioren (53 jaar en ouder)



Achtergrond en motieven

Veertigplussers:

• Op posities die essentieel zijn

• Leveren kwalitatief goed tot uitstekend 

werk

Echter, ze worden voor hun 50ste en vaak al

eerder afgeschreven. Dus het lijkt dat hun

employability ernstige gevaren loopt.



Stereotypering in organisaties

Ontkenning of verdringing

Handelen op grond van stereotypen

Stereotiepe meningen en oordelen van

het management hebben een

belangrijke invloed op het beleid!



Stereotiepe opvattingen van chefs 

over 40+ers op afdelingsniveau

• Prestaties nemen af

• Ambities worden minder

• Flexibiliteit neemt af

• Creativiteit neemt af

• Ouderen zijn duurder

• Ouderen zijn gefrusteerd

• Innoverend vermogen neemt af



Standpunten over de leeftijdsopbouw

20% van de chefs heeft geen speciale wensen.

10% vindt verschillen in leeftijd niet zo belangrijk.

70% heeft een ideale leeftijdsopbouw:

• De gemiddelde leeftijd van de afdeling moet 

onder de veertig jaar liggen.

• Er moet een overwicht zijn van medewerkers 

onder die gemiddelde leeftijd.



Invloed van de leeftijd van de chef zelf

• Oudere chefs (> 47 jaar) hebben een wat 
ouder ogende afdeling dan jongere chef.

• Hun ideaal tendeert ook naar een jongere

leeftijdsopbouw, met een gemiddelde < 40 
jaar.

• Ze zijn wel iets toleranter in hun beoordeling 
en selectiebeleid.

• ‘Directional age effects’ (uitkomsten van 
meest recente onderzoek).



Hoe denken chefs over het nut van hun 

medewerkers, en wat betekent dat voor 

hun employability?

• Conceptualisaties van nutswaarde versus 

leerwaarde

• Oordelen over waarde-aspecten van 

functies en oordelen over het functioneren 



Nutswaarde

Waarde die de functie heeft voor de

organisatie, of in kleiner verband, voor de

afdeling waarin de medewerker

werkzaam is.

(Boerlijst, Van der Heijden & Van Assen, 1993)



Leerwaarde

De waarde die de functie heeft als

voedingsbodem voor de verdere

ontwikkeling van de medewerker.

(Boerlijst, Van der Heijden & Van Assen, 1993)



Uitkomsten van empirisch onderzoek 

(grootbedrijf en MKB)

• Nutswaarde niet zo problematisch

• Leerwaarde gaat sterk achteruit

• Kwaliteit van het functioneren blijft 
voldoende tot goed

• Participatie in sociale netwerken neemt af

• Opleiding en training neemt af en is steeds 
meer ervaringsgeconcentreerd’

• Mobiliteit neemt sterk af



Voornaamste conclusies

Leidinggevenden zijn nauwelijks geïnteresseerd in

de lange-termijn ontwikkeling van hun

Medewerkers (terugverdientijd, verblijfstijd chef).

Ook medewerkers zelf nemen steeds minder

initiatieven voor hun loopbaan-ontwikkeling met het

ouder worden.



Replicatie in het MKB

• Dataverzameling in samenwerking met 
AWVN

• In lijn met resultaten NL grootbedrijf, 
doch...

• Minder stereotypering, door: 

• Minder hiërarchie

• Meer directe communicatie



Huidig onderzoek

‘Een cross-culturele studie naar het meten en het 

bevorderen van employability in Europa’

• Welke individuele, functie-gerelateerde en 

organisatorische factoren stimuleren 

employability in Europa? 

• Wat is de relatie tussen employability en 

loopbaansucces in de verschillende 

loopbaanfases?
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LoopbaanPotentieelMeting

Individuele factoren

• Human Capital 

• Training & Opleiding

• Gezondheid

• Werk-thuis conflict

• Loopbaanbetrokkenheid

• Bevlogenheid

Functie-gerelateerde

factoren
• Loopbaanverleden

• Leerwaarde

Organisatorische

factoren

• Structurele Factoren

• Leerklimaat

• Chef-MW relatie

• Mentorschap

• Netwerken

• Leeftijdsbewust HRM 

PREDICTOREN

Employablity

Beroepsexpertise

Anticipatie & 

Optimalisatie

Persoonlijke

Flexibiliteit

Org. Sensitiviteit

Balans

MEDIATOREN

Loopbaansucces

Objectief

loopbaansucces

• Promoties

• Inkomen

Subjectief

loopbaansucces

UITKOMSTEN



Vitalisering van personeel

• Bestrijden van leeftijd- en levensfase 
stereotypering

• Op weg naar een inhoudelijk 
doorstroombeleid

• Stimuleren van inzetbaarheid van al het 

personeel….

een loopbaan lang



Op weg naar een inhoudelijk 

doorstroombeleid (1)

• Van een (te) instrumenteel leiderschap van 
chefs naar ‘people management’: het leiding 
geven aan de ontwikkeling van mensen.

• Verbreding van kennis en ervaring in plaats 
van ervaringsconcentratie of ‘hoppen’ van het 
ene gebied naar het andere zonder synergie.

• Veel nauwere contacten tussen medewerker 
en diens chef.



Op weg naar een inhoudelijk 

doorstroombeleid (2)

• Meer contact tussen de chef en andere 

echelons van het management om ook de 

strategische aspecten van het 

ontwikkelingsmanagement tot hun recht te 

laten komen.

• Respect voor de 24 – uursbalans en 

economische zelfstandigheid



Levensloopmanagement

Naar een integrale aanpak…

• Hoe lang moet ik nog?

• Hoe lang mag ik nog?

• Hoe lang heb ik nog?

• Hoe lang wil ik nog?

• Wat kost me dat?

Pluriformiteit in de beroepsbevolking als 
ingang voor een goed employability beleid.



Stellingen en discussiepunten

• Geïndividualiseerd levensfasebewust 
loopbaanbeleid versus generiek 
levensfasebewust loopbaanbeleid.

• Sterkte/Zwakte analyse van het concept 
generatiemanagement. 


