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Abstract 

In dit onderzoek werd de rol van organisatorische leeftijdsideologieën op de activatie van 

negatieve stereotypen over oudere werknemers en de invloed hiervan op hun proactieve 

gedragsintenties op de werkvloer bestudeerd. Dit werd onderzocht bij 55-plussers aan de hand 

van een experimentele vignettenmethode met twee groepen (n = 188). Mogelijk zorgt een 

leeftijdsbewuste ideologie, waarbij de nadruk op het erkennen van verschillen in leeftijd ligt 

(versus een leeftijdsblinde ideologie waarbij het negeren van verschillen in leeftijd en de 

focus op het individu centraal staat), voor het saillant maken van verschillen tussen deze 

groepen. De verwachting was dat deze saillantie negatieve stereotypen over ouderen (zoals 

inflexibiliteit of minder open staan voor verandering) activeert. De activatie van deze 

stereotypen, die in contrast staan met werk gerelateerde proactieve gedragingen, kan op hun 

beurt voor een afname in proactieve gedragsintenties onder oudere werknemers zorgen. 

Daarnaast werd in dit werk ook aandacht besteed aan de mogelijk bufferende werking van 

twee variabelen op deze relatie, namelijk werk gerelateerde zelfeffectiviteit en stigma 

consciousness. De resultaten hebben het voorgestelde model niet bevestigd. Uit exploratieve 

analyses kwam naar voren dat een leeftijdsbewuste ideologie positieve stereotypen kan 

activeren. Deze activatie brengt positieve gevolgen met zich mee, waaronder een toename in 

pro-activiteit, gevoel van inclusie en een afname in vertrekintenties. Deze studie suggereert 

dus dat leeftijdsbewustzijn positieve gevolgen heeft voor oudere werknemers. Implicaties 

voor managen van leeftijdsdiversiteit en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek zijn 

besproken.  
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De Relatie tussen Organisatorische Leeftijdsideologieën en Pro-activiteit van Oudere 

Werknemers 

 De Nederlandse bevolking vergrijst (Verkooijen, 2017). Zowel de geboortegolf na de 

Tweede Wereldoorlog, als de verbetering van de levensverwachting door geneeskunde en 

voeding, zorgt ervoor dat veel ouderen tegelijkertijd én langer beroep doen op de AOW. Om 

de AOW-regeling betaalbaar te houden, gaat de gemiddelde Nederlander op 67-jarige leeftijd 

pas met pensioen. Deze ontwikkelingen leiden tot meer leeftijdsdiversiteit op de werkvloer, 

met zowel positieve als negatieve uitkomsten tot gevolg. Zo zorgt de toenemende 

leeftijdsdiversiteit door de variatie in kennis, ervaring en perspectieven enerzijds voor betere 

besluitvorming en meer creativiteit, terwijl anderzijds juist deze diversiteit 

besluitvormingsprocessen vertraagt en conflicten kan oproepen (Horwitz & Horwitz, 2007).  

 Om potentiële nadelen van (leeftijds-)diversiteit te beperken en zo het meeste profijt 

van diversiteit te ondervinden, implementeren veel organisaties een diversiteitsbeleid 

(Wolsko, Park, Judd & Wittenbrink, 2000). Dit beleid is gebaseerd op hun ideologie rondom 

diversiteit, met daarin een verzameling aan overtuigingen en assumpties (Cullen & Gendreau, 

2001). Deze ideologie is vaak terug te zien in de missieverklaring van een organisatie, waarbij 

de normen en waarden over dit onderwerp duidelijk worden gemaakt (Gündemir, 2018). Er 

zijn twee prominente diversiteitsideologieën in de literatuur, namelijk diversiteitsbewustzijn 

en diversiteitsblindheid (Wolsko et al., 2000). Diversiteitsbewustzijn stelt dat verschillen 

tussen groepen erkend, benadrukt en gewaardeerd moeten worden (Gündemir, 2018). Dit in 

tegenstelling tot de blinde ideologie, die stelt dat verschillen tussen groepen genegeerd 

moeten worden en de focus moet liggen op overeenkomsten of individuele kenmerken. 

Ondanks dat er al veel onderzoek gedaan is naar de effectiviteit van diversiteitsideologieën op 

het gebied van etniciteit, is dit nog weinig het geval voor leeftijd (Gündemir, 2018). Vanwege 
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(de gevolgen van) de toenemende diversiteit op het gebied van leeftijd, komt de vraag naar 

voren welke ideologie het meeste voordeel oplevert bij leeftijdsdiversiteit binnen organisaties.  

 In onderzoek wordt een poging gedaan, waaruit blijkt dat een leeftijdsbewuste 

ideologie voor een verlaging in vertrekintenties van ouderen1 kan zorgen (Iweins, Desmette, 

Yzerbyt & Stinglhamber, 2013). Alhoewel deze bevindingen lijken te duiden op een positief 

effect van leeftijdsbewuste ideologie, is het interessant om te bestuderen of er ook relaties zijn 

met betrekking tot andere variabelen. Naast het behoud van ouderen is het namelijk ook 

belangrijk om te bestuderen of en in welke mate leeftijdsideologieën pro-activiteit van 

ouderen kan stimuleren. Onder pro-activiteit wordt motivationeel gedrag verstaan, waarbij 

initiatief genomen wordt in het verbeteren van de huidige omstandigheden, zoals het zoeken 

naar ontwikkelmogelijkheden (Crant, 2000; Seibert, Kraimer & Crant, 2001). De continue 

ontwikkeling van ouderen is cruciaal om langer doorwerken mogelijk te maken en is dan ook 

één van de speerpunten van de Nederlandse overheid (Waarom gaat de AOW-leeftijd 

omhoog?, z.j.). Daarnaast zien organisaties dit kenmerk als relevant omdat continuïteit in 

leren tegenwoordig van belang is (Maurer, 2001). Door snelle veranderingen in de 

technologie, moet men bijblijven om de baan te kunnen uitvoeren en de organisatie een goede 

economische positie te laten behouden.  

 Gezien de relevantie van proactieve gedragsintenties voor oudere werknemers in 

moderne organisaties, is het belangrijk om de invloed van de heersende organisatorische 

leeftijdsideologie hierop te bestuderen. Eerder onderzoek stelt dat, door verschillen tussen 

groepen saillant te maken, een bewustzijnsideologie stereotypen -over-gegeneraliseerde 

verwachtingen over kenmerken, attituden en gevoelens geassocieerd met bepaalde sociale 

groepen (Kawakami, Young & Dovidio, 2002)- over groepen meer kan activeren dan een 

                                                   
 
1 In lijn met eerder onderzoek worden ouderen in deze studie gedefinieerd als werknemers die 
55 jaar of ouder zijn (Verkooijen, 2017). 
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blindheidsideologie (Wolsko et al., 2000). Geactiveerde stereotypen wakkeren niet alleen 

negatieve percepties en discriminatie van groepen aan (Bodenhausen, 1988), maar hebben ook 

invloed op de zelfpercepties en het gedrag van de individuen uit de gestereotypeerde groep 

(Gaillard & Desmette, 2010). Ouderen worden vaak geassocieerd met stereotypen zoals een 

lagere flexibiliteit, een lagere trainbaarheid en het minder openstaan voor verandering (Shore 

et al., 2009); kenmerken die in contrast staan met pro-activiteit. Organisatorisch 

leeftijdsbewustzijn heeft de potentie om negatieve stereotypen over oudere werknemers te 

activeren. Er wordt verwacht dat, in tegenstelling tot de positieve effecten uit Iweins et al. 

(2013), deze activatie op zijn beurt proactieve gedragsintenties (e.g. het initiatief tonen bij 

ontwikkelmogelijkheden) onder oudere werknemers kan verminderen. 

 Wegens het belang van proactief gedrag, is het relevant om te bestuderen welke 

factoren de relatie tussen negatieve stereotype activatie en proactieve gedragsintenties van 

ouderen kan bufferen. Omdat de invloed van negatieve contextuele factoren op werkgedrag en 

-intenties kan afhangen van individuele verschillen (Bakker & Demerouti, 2007), zal er 

gekeken worden of individuele verschillen een bufferende werking kunnen uitoefenen. Zo 

zijn individuen met een hogere mate van werk gerelateerde zelfeffectiviteit (die een 

positievere perceptie hebben over carrière gerelateerde competenties, Rigotti, Schyns & 

Mohr, 2008) meer volhardend op de werkvloer. Hierdoor worden zij mogelijk minder snel 

beïnvloed door negatieve stereotypen, wat de relatie tussen negatieve stereotype activatie en 

pro-activiteit buffert. Een ander individueel verschil wat een soortgelijk effect kan hebben is 

stigma consciousness. Individuen met een hoge stigma consciousness focussen op hun 

gestereotypeerde status. Dit in tegenstelling tot individuen met een lagere stigma 

consciousness, die geen aandacht aan de heersende stereotypen besteden (Pinel & Paulin, 

2005). Daarom is het mogelijk dat de relatie tussen negatieve stereotype activatie en pro-

activiteit verzwakt onder oudere werknemers met een lage stigma consciousness. 
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 In dit onderzoek zal gekeken worden naar de rol van leeftijdsideologieën op de 

activatie van negatieve stereotypen over oudere werknemers en de invloed daarvan op hun 

proactieve gedragsintenties op het werk. Daarbij zal gekeken worden naar de bufferende 

werking van werk gerelateerde zelfeffectiviteit en stigma consciousness. Ondanks het belang 

van betere inzichten in de dynamieken rondom leeftijdsdiversiteit, is het tot op heden 

onduidelijk hoe organisatorische leeftijdsideologieën gedrag van oudere werknemers 

beïnvloeden. Er zal dan nu ook voor het eerst door middel van een experiment gekeken 

worden naar ideologieën op het gebied van leeftijd. Door daarnaast opzoek te gaan naar 

factoren die mogelijke negatieve effecten van bepaalde ideologieën kunnen verzwakken, biedt 

deze studie organisaties inzichten over interventies (e.g. training om zelfeffectiviteit te 

verhogen) om zo leeftijdsdiversiteit effectief te managen.  

    Theoretische Achtergronden 

 Om diversiteit in leeftijd effectief te handhaven en er zo het meeste voordeel uit te 

halen, implementeren organisaties een diversiteitsbeleid wat gebaseerd is op hun ideologie 

omtrent diversiteit (Wolsko et al., 2000). Een ideologie biedt normen en waarden rondom een 

bepaald onderwerp, informeert personeel over hoe men om moet gaan met het onderwerp en 

is vaak terug te zien in de missieverklaring van de organisatie (Gündemir, 2018). Op dit 

moment zijn er twee prominente ideologieën in de literatuur, namelijk diversiteitsbewustzijn 

en diversiteitsblindheid (Wolsko et al., 2000). Diversiteitsbewustzijn is een ideologie waarin 

verschillen tussen groepen als verrijkend worden beschouwd (Gündemir, 2018). Daarom staat 

deze ideologie voor het erkennen, benadrukken en waarderen van verschillen tussen groepen. 

Dit in tegenstelling tot diversiteitsblindheid, waarbij wordt aangenomen dat de aandacht voor 

verschillen tussen groepen enkel zorgt voor negatieve uitkomsten zoals vooroordelen en 

conflict. Verschillen worden daarom genegeerd en de focus ligt op individuele of 

gemeenschappelijke kenmerken. Beide ideologieën vormen de uiteinden van hetzelfde 
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spectrum (Martin & Philips, 2017), maar hebben hetzelfde doel voor ogen: het creëren van 

een effectieve en harmonieuze werkplek (Wolsko et al., 2000). 

 Wanneer er in de literatuur wordt gekeken, valt op dat er voornamelijk onderzoek 

gedaan is naar diversiteitsideologieën op het gebied van etniciteit (Gündemir, 2018). Hierbij 

is bekend dat etnische minderheden meer gevoel van inclusie hebben, meer tevreden zijn 

(Jansen, Vos, Otten, Podsiadlowski & Van Der Zee, 2016) en lagere vertrekintenties hebben 

bij een bewustzijnsideologie (Phouthonephackdy, 2016). Deze positieve uitkomsten voor 

minderheden worden verklaard door twee zaken. Allereerst ondervangt een 

bewustzijnsideologie de behoefte van minderheden aan (positieve) erkenning op groepsniveau 

(Gündemir, Dovidio, Homan & De Dreu, 2017). Daarnaast zorgt een bewustzijnsideologie 

ervoor dat de meerderheidsgroep beter het perspectief van de ander kan innemen, wat leidt tot 

een verminderde voorkeur voor de eigen sociale groep en meer emotionele empathie richting 

de minderheid (Gündemir, 2018).  

 Eerder werk heeft ook laten zien dat diversiteitsbewustzijn, door het benadrukken van 

verschillen tussen groepen, kan zorgen voor het activeren van zowel positieve als negatieve 

stereotypen. Stereotypen zijn over-gegeneraliseerde verwachtingen over kenmerken, attituden 

en gevoelens geassocieerd met bepaalde sociale groepen (Kawakami et al., 2002). Zo zouden 

raciale minderheden gewelddadig, agressief en arm zijn (Devine & Elliot, 1995). Hoewel een 

bewustzijnsideologie kan zorgen voor de activatie van (negatieve) stereotypen over 

minderheden, laat onderzoek ook zien dat de meerderheidsgroep zich bij deze ideologie 

minder zal laten leiden door deze stereotypen (Wolsko et al., 2000). Dus, ondanks dat een 

bewustzijnsideologie in de context van ras-etniciteit stereotypes kan activeren, worden deze 

minder sterk toegepast op percepties van en gedrag jegens minderheden. Al met al komt het 

nastreven van een bewustzijnsideologie de minderheidsgroep dus ten goede. 
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 Dit in tegenstelling tot diversiteitsideologieën die worden toegepast in het kader van 

geslacht, waar het omgekeerde van toepassing is. Uit onderzoek blijkt dat een 

geslachtsbewuste ideologie (het erkennen, benadrukken en waarderen van verschillen tussen 

mannen en vrouwen) meer samengaat met het activeren van stereotypen over mannen en 

vrouwen dan een geslachtsblinde ideologie (het negeren van verschillen tussen mannen en 

vrouwen; Martin, Philips & Sasaki, 2017). Vrouwen worden geassocieerd met warmte en 

vriendelijkheid, terwijl mannen geassocieerd worden met zelfvertrouwen en dominantie. Deze 

stereotypen zijn diepgeworteld omdat ze voortkomen uit verschil in historische sociale rollen 

(vrouwen waren verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen en het huishouden, terwijl 

mannen buitenshuis werkten) en deels biologisch van aard zijn (Martin et al., 2017). Omdat 

deze stereotypen direct te relateren zijn aan werkrollen (e.g. leiderschap wordt geassocieerd 

met onafhankelijkheid en assertiviteit, wat stereotypisch is voor mannen), heeft eerder werk 

gesteld dat men zich in dit geval wél zal laten leiden door de activatie van deze stereotypen 

(Martin et al., 2017). De bewustwording van deze stereotypen kan daarom ook beperkend zijn 

voor de carrière van vrouwelijke werknemers (Gündemir, 2018). Een geslachtsblinde 

ideologie kan dit voorkomen door de stereotypische verschillen juist te negeren.   

 Kortom, er kan dus gesuggereerd worden dat een bewustzijnsideologie negatief kan 

uitpakken voor bepaalde groepen, zoals vrouwen, door de activatie van diepgewortelde en 

werk-gerelateerde stereotypen. De bevindingen voor geslacht kunnen ook vertaald worden 

naar de context van leeftijdsdiversiteit op het werk. Omdat veel stereotypen die met ouderen 

geassocieerd worden ook werk-gerelateerd zijn, zou een bewustzijnsideologie werkgedrag en 

–uitkomsten kunnen belemmeren. Hieronder wordt daar verder op ingegaan. 

Organisatorische Leeftijdsideologieën en Negatieve Stereotype Activatie over Ouderen 

 Net als diversiteitsideologieën op het gebied van etniciteit en geslacht, zijn deze er ook 

voor leeftijd (Gündemir, 2018). Bij een leeftijdsbewuste ideologie ligt de nadruk op het 
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erkennen, benadrukken en waarderen van verschillen in leeftijd. Een leeftijdsblinde ideologie 

negeert juist de verschillen in leeftijd, waarbij gefocust wordt op werknemers als individuen. 

Net zoals een geslachtsbewuste ideologie stereotypen over vrouwen kan aanwakkeren (Martin 

& Philips, 2017), kan leeftijdsbewustzijn mogelijk werk-gerelateerde stereotypen over oudere 

werknemers activeren. Hieronder zal allereerst de inhoud van deze stereotypen besproken 

worden, waarna uiteengezet wordt waarom verschillende ideologieën andere effecten zullen 

hebben op de activatie ervan. 

 Ouderen worden geassocieerd met stereotypen zoals een lagere productiviteit, lagere 

flexibiliteit, lagere trainbaarheid en het minder openstaan voor verandering (Shore et al., 

2009). Deze ideeën komen onder andere voort uit de industriële revolutie, die veel mobiliteit 

vereiste van families (Nelson, 2005). Op dat moment waren oudere mensen minder mobiel en 

werd ervaring niet meer evenveel gewaardeerd als de mogelijkheid om je snel te kunnen 

aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Vanaf toen werden ouderen geassocieerd met 

negatieve kwaliteiten: zij zouden minder bijdragen aan de maatschappij dan jongeren (Nelson, 

2005). Deze ideeën worden door middel van socialisatie overgedragen (Ehrlich, 1973, 

aangehaald in Devine & Elliot 1995) en in stand gehouden door gebrek aan kennis over de 

échte status van ouderen of een gebrek aan interactie met ouderen (Ory, Hoffman, Hawkins, 

Sanner & Mockenhaupt, 2003).  

Deze negatieve stereotypen kunnen geactiveerd worden bij individuen, wat inhoudt dat 

men mentaal toegang krijgt tot stereotype-relevante informatie (Beeghly, 2015). Dit vindt 

plaats wanneer sociale categorieën ‘geprimed’ of saillant gemaakt worden (Kawakami et al., 

2002; Simon, Hastedt & Aufderheide, 1997). Een sociale categorie omvat een groep 

individuen die overeenkomen op een bepaald kenmerk: deze categorieën ontstaan in onze 

gedachten om betekenis te vinden in sociale contexten (Hogg, Terry, & White, 1995). Zo 

wordt er bijvoorbeeld onderscheid gemaakt in gekleurd-blank, maar ook jong-oud (Kawakami 
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et al., 2002). Bij het primen of saillant maken van een bepaalde sociale categorie, komt deze 

categorie in gedachten (Simon et al., 1997). Deze categorisatie zorgt ervoor dat de percepties 

van zowel anderen als het zelf veranderen naar de kenmerken behorend tot de categorie 

waartoe men behoort (Hogg et al., 1995). Deze categorisatieprocessen kunnen dus zorgen 

voor de activatie van stereotypen over zowel andere groepen als de eigen groep (Finkelstein, 

King, & Voyles, 2015; Kawakami et al., 2002).  

Contextuele factoren, zoals de heersende diversiteitsideologie, kunnen stereotypen 

over groepen activeren. Zo zou een leeftijdsbewuste ideologie tot activatie van negatieve 

stereotypen kunnen leiden, omdat bij het nastreven van deze ideologie (door het erkennen en 

benadrukken van verschillen) de categorisatie tussen jong en oud saillant gemaakt wordt. 

Nadat de betreffende categorie in gedachten is gekomen, zal deze saillantie op zijn beurt 

zorgen voor een aanpassing in zelfperceptie in de richting van de saillant gemaakte sociale 

categorie. Dit zou voor de activatie van negatieve stereotypen kunnen zorgen.  

Een interessante illustratie van dit fenomeen is het zogenoemde spotlight effect (Zou & 

Cheryan, 2015). Wanneer een bewuste ideologie wordt nagestreefd in de organisatie, heeft 

men de neiging verschillen in verleden, waarden en ervaring van verschillende groepen te 

erkennen (Ryan, Hunt, Weible, Peterson & Casas, 2007). Men denkt hierbij dat het geschikt is 

om minderheden te vragen wat hun perspectief is op bepaalde zaken, gezien hun ‘aparte’ 

achtergrond (Zou & Cheryan, 2015). Echter, deze manier van aandacht leidt tot het spotlight 

effect, waarbij de desbetreffende individuen zich erg bewust worden van en bezwaard voelen 

door hun sociale categorie (Zou & Cheryan, 2015). Deze bewustwording kan op zijn beurt 

weer leiden tot de activatie van negatieve stereotypen (Bargh, 1996, aangehaald in Sassenberg 

& Moskowitz, 2005). In het geval van een leeftijdsbewuste ideologie kan het zijn dat jongeren 

expliciet om advies van ouderen vragen, vanwege hun ervaring. Dit zou kunnen zorgen voor 

het spotlight effect onder ouderen. 
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 Bij het nastreven van een leeftijdsblinde ideologie in de organisatie is de relatie met 

negatieve stereotype activatie mogelijk anders van aard. Omdat binnen deze ideologie het 

negeren van verschillen tussen groepen centraal staat en de focus ligt op werknemers als 

individuen (Gündemir, 2018), zorgt dit ervoor dat het categorisatieproces wordt aangepast 

(Stevens, Plaut & Sanchez-Burks, 2008). Men wordt in dit geval namelijk behandeld als 

individu, in plaats van een sociale categorie. Aangezien het in gedachten laten komen van 

stereotypen afhangt van contextuele factoren zoals de saillante sociale categorieën 

(Finkelstein et al., 2015), zal bij een leeftijdsblinde ideologie door de afwezigheid van een 

saillante categorisatie, minder kans zijn op het activeren van negatieve stereotypen over 

ouderen.  

 Kortom, bij een organisatorisch leeftijdsbewuste ideologie zal er door saillantie van 

sociale categorieën sprake zijn van meer negatieve stereotype activatie over ouderen dan bij 

een organisatorisch leeftijdsblinde ideologie. Hieruit volgt de volgende hypothese: 

 Hypothese 1: Negatieve stereotype activatie over ouderen is hoger bij een 

 leeftijdsbewuste dan bij een leeftijdsblinde organisatie. 

Negatieve Stereotype Activatie en Pro-activiteit van Ouderen 

 Een vraag die naar voren komt is wat voor effect deze negatieve stereotype activatie 

met zich meebrengt. Een domein waar deze activatie negatieve invloed op uit kan oefenen is 

pro-activiteit van ouderen op het werk. Onder pro-activiteit wordt motivationeel gedrag 

verstaan, waarbij initiatief getoond wordt in het uitdagen van de status-quo (Seibert et al., 

2001). Volgens Claes en Ruiz-Quintanilla (1998) vallen er vier verschillende gedragingen 

onder werk-gerelateerd proactief gedrag. Allereerst proactive career planning behavior, wat 

het verantwoording nemen voor de ontwikkeling van de eigen carrière omvat. Zo wordt er 

bijvoorbeeld actie ondernomen om mogelijkheden tot ontwikkeling te creëren. Ten tweede 

proactive skill development behavior, wat betekent dat men zelf initiatief toont in het 
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uitbreiden van baanrelevante kennis en vaardigheden. Daarnaast valt proactive consultation 

behavior ook onder werk-gerelateerd proactief gedrag. Hiermee kan men namelijk, door zelf 

om advies en feedback te vragen, de persoonlijke ontwikkeling versnellen. Tot slot bestaat 

werk-gerelateerd proactief gedrag uit proactive networking behavior, wat inhoudt dat men 

zelf een netwerk opbouwt waarin om hulp of advies gevraagd kan worden, ter bevordering 

van de eigen carrière. 

 Op welke manier heeft de activatie van negatieve stereotypen invloed op de pro-

activiteit van ouderen? De eerste mogelijkheid is dat de negatieve stereotype activatie via self-

fulfilling prophecy invloed heeft op de pro-activiteit van ouderen. Self-fulfilling prophecy 

houdt in dat een onjuiste gedachte de realiteit wordt, omdat men zich naar deze gedachte gaat 

gedragen (Merton, 1948). Bij de activatie van negatieve stereotypen (e.g. ouderen zijn minder 

gemotiveerd om zich te ontwikkelen, of zijn minder flexibel), kan door de aanwezigheid van 

stereotypische gedachten (Beeghly, 2015), de inhoud van deze stereotypen werkelijkheid 

worden. Zo zal men wellicht minder initiatief tonen bij ontwikkelmogelijkheden of minder 

vragen om feedback. Op deze manier kan negatieve stereotype activatie dus negatief 

gerelateerd zijn aan pro-activiteit van ouderen. 

 Een andere manier waarop negatieve stereotype activatie gerelateerd kan zijn aan pro-

activiteit is via stereotype threat. Wanneer een stereotype geactiveerd wordt, kan dit zorgen 

voor een verandering in attitude of gedrag binnen het domein waarop dit stereotype van 

toepassing is (Gaillard & Desmette, 2010). Zo kan het stereotype ervoor zorgen dat 

individuen aan het desbetreffende stereotypische domein willen ontsnappen, uit angst 

geassocieerd te worden met dit stereotype of uit angst om dit stereotype waar te maken. 

Wanneer bijvoorbeeld de stereotypen ‘minder open voor verandering’ of ‘moeilijker te 

trainen’ naar voren komen, vermijden ouderen mogelijk liever gedragingen zoals het zoeken 

naar ontwikkelmogelijkheden of het vragen om advies en feedback, om te voorkomen het 
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stereotype uit te laten komen. Om deze reden wordt verwacht dat er een negatieve relatie is 

tussen negatieve stereotype activatie en de pro-activiteit van ouderen. 

 Als laatste kan negatieve stereotype activatie via staat zelfeffectiviteit zorgen voor een 

verband met pro-activiteit. Zelfeffectiviteit is een belangrijke voorspeller voor leren en 

ontwikkelen: om geïnteresseerd te zijn in dergelijke activiteiten en eraan mee te doen, moet 

men een gevoel van vertrouwen hebben in hun capaciteit om vaardigheden te kunnen 

verbeteren (Maurer, 2001). Wanneer oudere werknemers worden blootgesteld aan negatieve 

stereotypen over ouderen, kan dit zorgen voor een verlaging in hun staat zelfeffectiviteit 

(Maurer, 2001). Deze verlaging kan tot een afname in interesse en deelname aan 

ontwikkelmogelijkheden leiden, wat indirect dus kan zorgen voor een vermindering in pro-

activiteit. Op deze manier kan negatieve stereotype activatie dus opnieuw voor een afname in 

pro-activiteit zorgen. 

 Al met al leiden alle besproken theoretische paden tot de verwachting dat er bij 

negatieve stereotype activatie dus sprake kan zijn van een vermindering in pro-activiteit onder 

oudere werknemers. Dit kan plaatsvinden door self-fulfilling prophecy, stereotype threat en 

een verlaging in staat zelfeffectiviteit. Ondanks dat het onderzoek van Iweins et al. (2013) 

duidde op een positief effect van leeftijdsbewustzijn (een afname in vertrekintenties) 

suggereert de literatuur dus waarschijnlijk dat het ook samen kan gaan met negatieve 

gevolgen2. Hieruit volgt de volgende hypothese: 

 Hypothese 2: Er is een negatieve relatie tussen negatieve stereotype activatie en pro-

 activiteit van oudere werknemers. 

 Op basis van de voorafgaande theoretische redenering, wordt duidelijk dat een 

                                                   
2 Echter, mogelijk is het effect uit Iweins et al. (2013) een uitvloeisel van hetzelfde fenomeen. 
Wanneer men zich bijvoorbeeld naar negatieve stereotypen (zoals een lagere flexibiliteit) 
gedraagt, is door deze ‘passieve’ houding ook een lagere vertrekintentie aannemelijk. Hierbij 
kan afgevraagd worden in hoeverre het gevonden effect uit Iweins et al. (2013) als positief 
kan worden beschouwd.  
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leeftijdsbewuste ideologie negatieve stereotypen over ouderen kan activeren. Daarnaast komt 

naar voren dat deze negatieve stereotype activatie op zijn beurt kan zorgen voor een afname in 

pro-activiteit van oudere werknemers. De beschreven relaties tussen de onderzochte 

variabelen leiden tot twee gerelateerde verwachtingen. Gezien de impact van 

leeftijdsbewustzijn (in vergelijking met leeftijdsblindheid) op werkplekervaringen van oudere 

werknemers, zoals het spotlight effect waarbij men zich bewust wordt van een uitzonderlijk 

kenmerk op de werkvloer (Zou & Cheryan, 2015), zal er ook een direct effect verwacht 

worden tussen leeftijdsideologieën en pro-activiteit van oudere werknemers. Daarnaast is de 

verwachting dat deze relatie verklaard wordt door de activatie van negatieve stereotypen. 

Hieruit volgen de volgende hypothesen:  

 Hypothese 3: Proactieve gedragsintenties onder oudere werknemers zijn hoger bij een 

 leeftijdsblinde ideologie dan bij een leeftijdsbewuste ideologie. 

 Hypothese 4: De relatie tussen organisatorische leeftijdsideologieën en de pro-

 activiteit van oudere werknemers wordt gemedieerd door de activatie van negatieve 

 stereotypen over ouderen. 

De Modererende Rol van Werk-Gerelateerde Zelfeffectiviteit en Stigma Consciousness  

Gezien de negatieve gevolgen die een leeftijdsbewuste ideologie met zich mee kan 

brengen voor organisaties via activatie van negatieve stereotypen, is het van belang om 

randvoorwaarden te bestuderen die deze potentiële mediatie kunnen ondervangen. Omdat de 

invloed van negatieve contextuele factoren op werkgedrag en -intenties kan afhangen van 

individuele verschillen (Bakker & Demerouti, 2007), zal er gekeken worden of dergelijke 

individuele verschillen een bufferende werking kunnen uitoefenen op de relatie tussen 

negatieve stereotype activatie en pro-activiteit van ouderen.  

Allereerst wordt de werk-gerelateerde trek zelfeffectiviteit bestudeerd als mogelijke 

buffer. Trek zelfeffectiviteit omvat de percepties van het individu over eigen competenties op 



LEEFTIJDSIDEOLOGIEËN EN PRO-ACTIVITEIT 15 

 

het gebied van carrière (Rigotti et al., 2008). Deze percepties zijn relatief stabiel en 

werknemers verschillen in de mate waarin ze over deze percepties beschikken (Schyns & Von 

Collani, 2002). Zoals eerder besproken is zelfeffectiviteit een belangrijke voorspeller voor 

leren en ontwikkelen: de interesse in dergelijke activiteiten is gebaseerd op een gevoel van 

vertrouwen om de eigen vaardigheden te kunnen verbeteren. De activatie van negatieve 

stereotypen zou deze staat zelfeffectiviteit kunnen ondermijnen. Wanneer men beschikt over 

een hogere mate van de werk-gerelateerde trek zelfeffectiviteit, is men erg volhardend (Speier 

& Frese, 1997). Men laat zich om deze reden minder snel beïnvloeden door obstakels en heeft 

het gevoel te beschikken over de bronnen om effectief met obstakels om te gaan (Speier & 

Frese, 1997). Dit zou ervoor kunnen zorgen dat individuen met een hoge mate van de werk-

gerelateerde trek zelfeffectiviteit zich minder snel laten beïnvloeden door negatieve stereotype 

activatie. Zij zijn mogelijk voldoende volhardend om hun staat zelfeffectiviteit hier niet door 

te laten aanpassen. Dit kan de afname in pro-activiteit bufferen. Echter, bij een lagere mate 

aan de werk-gerelateerde trek zelfeffectiviteit is men minder volhardend (Federici & 

Skaalvik, 2011). Bij tegenslagen of moeilijkheden focust men zich op het gebrek aan 

vaardigheden, wat sneller een daling in staat zelfeffectiviteit tot gevolg kan hebben. Dit zal de 

relatie tussen negatieve stereotype activatie en afname in pro-activiteit versterken. Hieruit 

volgt de volgende hypothese:  

 Hypothese 5: De indirecte relatie tussen organisatorische leeftijdsideologieën en pro-

 activiteit van oudere werknemers via negatieve stereotype activatie wordt 

 gemodereerd door de werk-gerelateerde trek zelfeffectiviteit, zodanig dat bij een hoge 

 mate van de werk-gerelateerde trek zelfeffectiviteit de relatie zwakker is dan bij een 

 lage mate van de werk-gerelateerde trek zelfeffectiviteit. 

Een ander kenmerk waar individuen op verschillen, en wat de relatie tussen negatieve 

stereotype activatie en pro-activiteit van ouderen kan bufferen, is stigma consciousness. Dit 
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omvat de mate waarin men focust op hun gestereotypeerde status (Pinel & Paulin, 2005), 

waarbij men het gevoel heeft dat de stereotypen een grote invloed hebben op het leven (Pinel, 

2002). Individuen met een lagere stigma consciousness schenken minder aandacht aan de 

heersende stereotypen dan individuen met een hogere stigma consciousness. De mate van 

stigma consciousness kan wellicht invloed hebben op in hoeverre de negatieve stereotype 

activatie proactieve gedragsintenties in de weg zal staan.  

 Zoals eerder besproken kan de activatie van negatieve stereotypen voor aanpassing in 

gedrag zorgen, door middel van self-fulfilling prophecy. Men gaat zich namelijk gedragen 

naar een bepaalde gedachte, waardoor deze werkelijkheid wordt. Dit kan het geval zijn bij 

individuen met een hoge stigma consciousness: door de focus op hun gestereotypeerde status, 

zijn zij van zichzelf al frequenter met stereotypen bezig. Wanneer er vanuit de omgeving extra 

impulsen worden gegeven (zoals een heersende ideologie), zullen de stereotypen voor deze 

groep individuen extra geactiveerd worden. Dit maakt het waarschijnlijk dat zij zich naar deze 

stereotypen gaan gedragen, waardoor deze werkelijkheid worden. Echter, bij een lagere 

stigma consciousness, waarbij men geen aandacht schenkt aan stereotypische gedachten, vindt 

er mogelijk geen self-fulfilling prophecy plaats. Dergelijke gedachten zijn namelijk de basis 

voor het plaatsvinden van dit proces (Merton, 1948). Op deze manier zal de negatieve relatie 

tussen de activatie van negatieve stereotypen en pro-activiteit bij een lage stigma 

consciousness gebufferd worden. 

 Daarnaast kan er bij individuen met een lagere stigma consciousness mogelijk minder 

stereotype threat optreden dan bij individuen met een hogere stigma consciousness. De angst 

om geassocieerd te worden met het stereotype is een voorwaarde voor stereotype threat 

(Gaillard & Desmette, 2010). Individuen met een lage stigma consciousness houden zich 

minder bezig met het behoren tot een bepaalde gestereotypeerde groep. De afwezigheid van 

een associatie tussen het zelf en de stereotypen zorgt ervoor dat deze stereotypen minder 
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relevant zijn voor het zelfbeeld, waardoor men minder snel de angst ervaart om stereotypen 

waar te maken (Maass & Cadinu, 2003). Deze vermindering in angst zal voorkomen dat men 

bepaalde stereotype gerelateerde domeinen gaat vermijden, waardoor er weinig verandering in 

gedragsintenties zal plaatsvinden. Echter, bij individuen met een verhoogde stigma 

consciousness kan meer stereotype threat optreden. Door het bewustzijn van de heersende 

stereotypen en de ideeën bij een bepaalde gestereotypeerde groep te behoren, zijn de 

stereotypen relevant voor het zelfbeeld. Hierdoor ervaart men eerder angst om dergelijke 

stereotypen uit te laten komen (Maass & Cadinu, 2003). Dit zal de relatie tussen negatieve 

stereotype activatie en afname in pro-activiteit versterken. 

Samenvattend, de bespreking van de literatuur suggereert dat een lage mate van het 

individuele kenmerk stigma consciousness proactieve gedragsintenties minder in de weg zal 

staan dan een hoge mate van stigma consciousness. Hieruit volgt de volgende hypothese: 

 Hypothese 6: De indirecte relatie tussen organisatorische leeftijdsideologieën en pro-

 activiteit van oudere werknemers via negatieve stereotype activatie wordt 

 gemodereerd door stigma consciousness, zodanig dat deze relatie zwakker is bij 

 individuen met een lage stigma consciousness dan bij individuen met een hoge stigma 

 consciousness. 

 De hypothesen zijn schematisch weergegeven in Figuur 1. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figuur 1. Conceptueel model. 
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Exploratieve Vragen 

            Naast het toetsen van de bovengenoemde hypothesen, zal dit werk zich ook richten op 

een aantal extra exploratieve vragen die aanvullende inzichten kunnen leveren. Uit het 

voorafgaande lijkt het waarschijnlijk dat een bewustzijnsideologie beperkend werkt voor de 

organisatie, gezien het risico op een verslechtering van de pro-activiteit onder oudere 

werknemers. Dit zou mogelijkerwijs komen door de activatie van negatieve stereotypen.  

Echter, eerder onderzoek is niet eenduidig over de relatie tussen bewustzijnsideologieën en de 

valentie van de geactiveerde stereotypen. Zo vinden Wolsko en collega’s (2000) dat er ook 

positieve stereotypen geactiveerd kunnen worden bij een bewustzijnsideologie, terwijl 

Gündemir, Homan, Usova en Galinsky (2017) vinden dat er enkel sprake is van negatieve 

stereotype activatie.  

           Kijkend naar de stereotypen rondom ouderen, komt naar voren dat deze erg divers zijn. 

Zo bestaan er, naast de eerder genoemde negatieve stereotypen over hun mate van flexibiliteit 

en ontwikkelbaarheid, ook positieve stereotypen over deze groep individuen. Oudere 

werknemers zouden meer kennis en ervaring hebben en betrouwbaarder zijn (Rudolph & 

Zacher, 2015). In tegenstelling tot de negatieve stereotypen, kunnen positieve stereotypen 

wellicht positieve gevolgen met zich meebrengen. Zo zouden ze bijvoorbeeld voor een gevoel 

van inclusie kunnen zorgen onder de ouderen, gezien de nadruk op de toegevoegde waarde 

van hun kennis en ervaring. Op deze manier zou een leeftijdsbewuste ideologie, die mogelijk 

ook voor positieve stereotype activatie kan zorgen, juist gunstig uitpakken voor organisaties. 

Daarom zal de rol van leeftijdsideologieën op de activatie van positieve stereotypen over 

oudere werknemers en op gevoel van inclusie onder deze werknemers ook bestudeerd 

worden. 

          Daarnaast is bekend dat er naast ideologieën op organisatorisch niveau, men ook op 

individueel niveau overtuigingen heeft over hoe men met diversiteit om moet gaan 
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(Gündemir, 2018). Zo kunnen individuen zelf een blinde of bewuste diversiteitsovertuiging 

hebben. Om deze reden is het interessant om exploratief te kijken naar de persoonlijke 

overtuiging van de oudere werknemers en in hoeverre deze overeenkomt met de heersende 

ideologie in de organisatie. Er kan bestudeerd worden wat het effect is van een overeenkomst 

dan wel een discrepantie tussen de ideologie van de werknemer en de ideologie van de 

organisatie. Wanneer er sprake is van een leeftijdsbewuste ideologie vanuit zowel de 

werknemer als de organisatie, kan de pro-activiteit van de werknemer wellicht extra verzwakt 

worden. Echter, wanneer er sprake is van een discrepantie in ideologieën, zou dit effect 

afgezwakt kunnen worden.  

       Als laatste wordt vertrekintentie meegenomen als extra afhankelijke variabele, om te 

controleren of de bevindingen van Iweins et al. (2013) gerepliceerd kunnen worden. Dit is 

interessant om te bestuderen omdat in huidig onderzoek een negatief effect verwacht wordt 

van leeftijdsbewustzijn, in tegenstelling tot de bevindingen van Iweins et al. (2013). 

Methode 

Deelnemers 

 Op basis van een G*Power analyse werden er met een α = .05, een kleine tot medium 

effect size van d = .40 en een power van .80, 188 participanten geworven (Faul, 

Erdfelder, Buchner & Lang, 2009). Hieronder zijn 112 mannen, 75 vrouwen en 1 ‘anders’ te 

vinden. Alle deelnemers zijn 55 jaar of ouder, omdat zij dan onder de categorie 

‘ouderen’ vallen (Verkooijen, 2017). De gemiddelde leeftijd is 59 jaar (SD = 3.37), met een 

minimumleeftijd van 55 jaar en een maximumleeftijd van 73 jaar. Daarnaast zijn zij allemaal 

tenminste 12 uur per week werkzaam (CBS Begrippen, z.j.). 

Procedure 

 De participanten is gevraagd deel te nemen aan een onderzoek waarin gekeken 

wordt naar de meningen van werknemers. De participantenwerving vond plaats door rond te 

vragen in het eigen netwerk, het benaderen van organisaties met daarin oudere werknemers en 
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het betreden van sociale media groepen van oudere werknemers. De betreffende participanten 

werd ook verzocht om de link van de vragenlijst naar anderen door te sturen.  

 Na het ondertekenen van het informed consent formulier, lazen de participanten 

achtergrondinformatie over een fictief bedrijf. Hierbij werden zij verdeeld over twee 

condities, namelijk de leeftijdsbewuste conditie en de leeftijdsblinde conditie. Zij kregen een 

verschillend diversiteitsmissie statement te zien vanuit Wolsko en collega’s (2000) 

en Gündemir en Galinsky (2018), aangepast aan de inhoud van dit onderzoek (zie Appendix). 

Deze statements reflecteerden diversiteitsblindheid (e.g. ‘We trainen ons personeel zich te 

focussen op hun individualiteit en hun karakteristieken te omarmen‘) of diversiteitsbewustzijn 

(e.g. ‘We trainen ons personeel zich te focussen op leeftijdsdiversiteit en om verschillen 

tussen jongere werknemers en oudere werknemers te omarmen en te waarderen‘).  

 Vervolgens beantwoordden de participanten een manipulatiecheck, waarna zij 

vragenlijsten invulden over de activatie van zowel positieve als negatieve stereotypen, 

pro-activiteit, werk-gerelateerde zelfeffectiviteit, stigma consciousness, persoonlijke 

overtuiging en over gevoel van inclusie. Tot slot vulden zij ook demografische 

informatie in waaronder hun geslacht, leeftijd, werkzame jaren en de hoeveelheid werkzame 

uren per week. Het invullen van de vragenlijst duurde ongeveer 20 minuten. Bij voorkeur 

konden de participanten naderhand, door hun e-mailadres in te vullen, een debriefing 

ontvangen en kans maken op een van de twee cadeaubonnen van de Bijenkorf. De 

dataverzameling duurde zeven weken. 

Meetinstrumenten 

 Activatie negatieve stereotypen. De activatie van negatieve stereotypen werd 

gemeten middels het tonen van 11 negatieve stereotypische kenmerken over ouderen 

(Chasteen, Schwarz & Park, 2002). De vraag die gesteld werd was: ‘In hoeverre denkt u dat 

werknemers van deze organisatie de volgende kenmerken op ouderen van toepassing 
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vinden?’. De vraagstelling is gebaseerd op eerder onderzoek (Wolsko et al., 2000; Gündemir 

et al., 2017). De kenmerken die men te zien kreeg zijn vertaald naar het Nederlands. 

Voorbeelden hiervan zijn: ‘inflexibel’ en ‘vergeetachtig’ (zie Appendix). Er kon geantwoord 

worden op een 7-puntsschaal (lopend van 1 = helemaal niet tot 7 = helemaal wel). De schaal 

had een hoge betrouwbaarheid (α = .93). 

 Pro-activiteit. Het construct pro-activiteit werd gemeten door middel van de 13 items 

uit de ‘proactief carrière gedrag’ schaal van Strauss, Griffin en Parker (2012). Deze items zijn 

vertaald naar het Nederlands en aangepast voor de doeleinden van het huidige onderzoek. Een 

voorbeelditem is: ‘In deze organisatie zou ik mijn leidinggevende bewust maken van mijn 

werkambities en doelen’ (zie Appendix). Er kon geantwoord worden op een 7-puntsschaal (1 

= sterk mee oneens tot 7 = sterk mee eens). De schaal had een hoge betrouwbaarheid (α = 

.92). 

 Werk-gerelateerde zelfeffectiviteit. Het construct werk-gerelateerde zelfeffectiviteit 

werd gemeten door middel van de zes items in de work-related self-efficacy scale van Speier 

en Frese (1997). Een voorbeelditem hiervan is: ‘Als ik iets op werk wil bereiken, kan ik 

obstakels overwinnen zonder op te geven’ (zie Appendix). Er kon geantwoord worden op een 

7-puntsschaal (1= geheel niet van toepassing tot 7 = geheel van toepassing). De schaal had 

een hoge betrouwbaarheid (α = .82). 

 Stigma consciousness. Stigma consciousness werd gemeten met de tien items van de 

stigma consciousness scale (Pinel, 1999). De items zijn vertaald naar het Nederlands en er 

kon geantwoord worden op een 7-puntsschaal (1 = geheel niet van toepassing tot 7 = geheel 

van toepassing). Een voorbeelditem is: ‘De meeste jongere werknemers hebben moeite met 

het zien van oudere werknemers als gelijken’ (zie Appendix). De schaal had een hoge 

betrouwbaarheid (α = .80). 
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 Attentie en manipulatiechecks. Om te controleren of de participanten de vragenlijst 

aandachtig hebben ingevuld, werd er een attentie check afgenomen. Deze check luidde: ‘Vul 

hier de optie volledig mee eens in’.  

 Om te controleren in hoeverre de manipulatie succesvol was, werd er zowel een 

leeftijdsbewust als een leeftijdsblind item afgenomen. De items zijn afkomstig uit Martin en 

Philips (2017) en zijn veranderd naar de context van dit onderzoek. Er kon geantwoord 

worden op een 7-puntsschaal (1 = sterk mee oneens tot 7 = sterk mee eens). De twee items 

zijn: ‘Binnen Livens is er geen aandacht voor leeftijdsverschillen en wordt iedereen als een 

individu gezien’ en ‘Binnen Livens erkent en waardeert men leeftijdsverschillen’ (zie 

Appendix). Het leeftijdsbewuste item is gehercodeerd, zodat een hoge score op de 

manipulatiecheck duidt op leeftijdsblindheid en een lage score op leeftijdsbewustzijn. 

Meetinstrumenten Exploratief Onderzoek 

 Activatie positieve stereotypen. De activatie van positieve stereotypen werd gemeten 

middels het tonen van 9 positieve stereotypische kenmerken over ouderen (Chasteen et al., 

2002). De vraag die gesteld werd was: ‘In hoeverre denkt u dat werknemers van deze 

organisatie de volgende kenmerken op ouderen van toepassing vinden?’. De vraagstelling is 

gebaseerd op eerder onderzoek (Wolsko et al., 2000 en Gündemir et al., 2017). De kenmerken 

die men te zien kreeg zijn vertaald naar het Nederlands. Voorbeelden hiervan zijn: ‘ervaren’ 

en ‘wijs’. Er kon geantwoord worden op een 7-puntsschaal (1 = helemaal niet tot 7 helemaal 

wel). De schaal had een hoge betrouwbaarheid (α = .80). De meting van positieve stereotype 

activatie vond tegelijk plaats met de meting van negatieve stereotype activatie, waarbij 

positieve en negatieve kenmerken door elkaar heen gepresenteerd werden (zie Appendix).  

Persoonlijke overtuiging leeftijdsdiversiteit. De persoonlijke overtuiging werd 

gemeten door middel van een schaal (10 items, zie Appendix) gebaseerd op Martin en 

Philips (2017). Vijf van deze items gaan over blindheid. Een voorbeeld item hiervan is: 
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‘Praten over verschillen tussen jongere werknemers en oudere werknemers veroorzaakt 

onnodige spanningen’. De andere vijf items gaan over bewustzijn. Een voorbeeld item 

hiervan is: ‘Verschillen tussen jongere werknemers en oudere werknemers zouden erkend en 

gewaardeerd moeten worden’. De blinde items worden gehercodeerd, wat zal betekenen dat 

men bij een hogere score een meer bewuste overtuiging heeft en bij een lagere score een meer 

blinde overtuiging. Er kon geantwoord worden op een 7-puntsschaal (1= sterk mee oneens 

tot 7 = sterk mee eens). De schaal had een enigszins lage betrouwbaarheid (α = .62). 

 Gevoel van inclusie. Gevoel van inclusie werd gemeten middels een bestaande 

vragenlijst van Mor-Barak en Cherin (1998). De 14 items zijn vertaald naar het Nederlands. 

Een voorbeelditem is: ‘Bij deze organisatie zou ik me onderdeel voelen van de informele 

discussies’ (zie Appendix). Er kon geantwoord worden op een 7-puntsschaal (lopend van 1 = 

sterk mee oneens tot 7 = sterk mee eens). De schaal had een hoge betrouwbaarheid (α = .91).  

 Vertrekintenties. Vertrekintenties werden gemeten met drie items van de intentions 

to leave schaal van Nissly, Barak en Levin (2005). De items zijn vertaald naar het Nederlands 

en er kon geantwoord worden op een 7-puntsschaal (1 = geheel niet van toepassing tot 7 = 

geheel van toepassing). Een voorbeelditem is: ‘Als werknemer van deze organisatie zou ik 

regelmatig denken aan het verlaten van deze organisatie’ (zie Appendix). De schaal had een 

hoge betrouwbaarheid (α = .73).  

Resultaten 

Correlaties tussen de Variabelen 

 In Tabel 1 staan de gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties weergegeven, 

waarin een aantal significante correlaties te zien zijn. De correlaties tussen de variabelen die 

terugkomen in het hoofdmodel zullen hier kort toegelicht worden. Te zien is dat negatieve 

stereotype activatie significant negatief correleert met pro-activiteit (r = -.35, p < .01). 

Daarnaast is te zien dat zelfeffectiviteit significant negatief correleert met negatieve 
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stereotype activatie (r = -.34, p < .01). De significant positieve correlatie tussen stigma 

consciousness en negatieve stereotype activatie (r = .37, p < .01) suggereert dat er bij een 

hogere mate van stigma consciousness, meer sprake zal zijn van negatieve stereotype activatie 

onder oudere werknemers. Als laatste is te zien dat geslacht significant positief samenhangt 

met pro-activiteit (r = .15, p < .05) en negatief correleert met negatieve stereotype activatie (r 

= -15, p < .05). Dit zou erop kunnen duiden dat vrouwen meer proactief gedrag vertonen en 

minder negatieve stereotype activatie ervaren. Vanwege de significante correlatie van geslacht 

met de afhankelijke variabele is, voor het geval dat dit verschil maakt in de resultaten, 

gekozen om de hoofdanalyses ook uit te voeren met geslacht als tweede onafhankelijke 

variabele (Becker, 2005).  

Manipulatiecheck 

 Om te controleren of de manipulatie succesvol was, wordt bekeken of de participanten 

in de leeftijdsblinde conditie hoger op de controle schaal (zie boven voor de beschrijving) 

scoren dan de participanten in de bewuste conditie. Uit de resultaten blijkt dat de participanten 

in de blinde conditie inderdaad hoger scoren op de controle schaal (M = 4.62, SD = 1.45) dan 

de participanten in de bewuste conditie (M = 2.00, SD = 1.19), t(186) = 13.64, p <.001, d = 

1.98. 

Toetsen van Hypothesen3,4 

 Hypothese 1 luidde dat negatieve stereotype activatie sterker zou zijn bij de 

leeftijdsbewuste conditie dan bij de leeftijdsblinde conditie. Om dit te toetsen is een 

independent t-test uitgevoerd, met experimentele conditie (leeftijdsblind vs. leeftijdsbewust) 

als voorspeller en negatieve stereotype activatie als de afhankelijke variabele. Uit deze

                                                   
3 159 van de 188 participanten hebben de attentie check goed ingevuld. Wanneer het 
meenemen van enkel de correct ingevulde attentie check voor andere resultaten zorgde 
tijdens de analyses, zal dit worden aangegeven.  
4 Voor alle hoofdanalyses in het model zijn extra analyses uitgevoerd waarin geslacht van de 
proefpersonen als extra factor in het model is opgenomen. Hieruit bleek dat geslacht geen 
modererende invloed op de onderzochte relaties had. 
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 Tabel 1 
Beschrijvende Statistiek en de Pearson C

orrelaties Tussen de Variabelen 
V

ariabele 
G

em
iddelde 

SD
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

1. G
eslacht 5 

.40 
.49 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Leeftijd 
59.17 

3.37 
-.14 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3. C
onditie 

.55 
.50 

-.05 
-.03 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.  Pro-activiteit 
5.01 

1.12 
.15* 

.07 
.05 

 
 

 
 

 
 

 

5. N
egatieve 

stereotype activatie 
2.63 

1.18 
-.15* 

-.09 
-.04 

-.35** 
 

 
 

 
 

 

6. Zelfeffectiviteit 
5.55 

1.03 
-.16* 

.04 
.06 

.32** 
-.34** 

 
 

 
 

 

7. Stigm
a 

consciousness 
2.72 

.93 
.02 

-.00 
-.13 

-.25** 
.37** 

-.42** 
 

 
 

 

8. Persoonlijke 
overtuiging 

4.53 
.76 

-.00 
.05 

.12 
.17* 

-.03 
.08 

.12 
 

 
 

9. Positieve 
stereotype activatie 
10. G

evoel van 
inclusie 
11. V

ertrekintenties 

4.94 

 
5.42 

 
2.74 

 

.88  .95  
1.35 

.01  .14  .01 

.01  .04  
-.08 

.22** 

 .10  
-.13 

.27** 

 
.48** 

 
-.24** 

-.20** 

 
-.54** 

 
.40** 

.22** 

 
.41** 

 
-.31** 

-.27** 

 
-.48** 

 
.42** 

.09  
.17* 

 
-.14* 

  
.43** 

 
-.35** 

    
-.52** 

 N
oot. N

 = 187-188. *p < .05, **p < .01. B
ij geslacht geldt 0 = m

an, 1 = vrouw
. B

ij conditie geldt: 0 = blind, 1 = bew
ust.

                                                   
5 Eén participant die buiten de gender dichotom

ie viel, is buiten beschouw
ing gelaten. D

aarom
 geldt voor geslacht 0 = vrouw

, 1 = m
an. 
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analyse blijkt dat de leeftijdsbewuste ideologie (M = 2.59, SD = 1.12) niet significant verschilt 

van de leeftijdsblinde ideologie (M = 2.67, SD = 1.26) op negatieve stereotype activatie, 

t(186) = 0.47, p = .637, d = 0.07. Er is om deze reden geen ondersteuning gevonden voor 

Hypothese 1.  

 Hypothese 2 stelde dat er een negatieve relatie is tussen negatieve stereotype activatie 

en pro-activiteit van oudere werknemers. Voor de toetsing van Hypothese 2 is een simpele 

regressie analyse uitgevoerd, met negatieve stereotype activatie als onafhankelijke variabele. 

Pro-activiteit diende als afhankelijke variabele. Uit de analyse blijkt dat er een significante 

relatie is tussen negatieve stereotype activatie en pro-activiteit van ouderen, b = -0.33, SE = 

0.07, t(187) = -5.03, p < .001. Hypothese 2 is om deze reden bevestigd. 

 Hypothese 3 voorspelde dat proactieve gedragsintenties onder oudere werknemers 

hoger zouden zijn bij een leeftijdsblinde ideologie dan bij een leeftijdsbewuste ideologie. 

Deze hypothese werd getoetst met behulp van een independent t-test, met experimentele 

conditie (leeftijdsblind vs. leeftijdsbewust) als voorspeller en pro-activiteit als afhankelijke 

variabele. Uit deze analyse blijkt dat de leeftijdsbewuste ideologie (M = 5.06, SD = 1.07) niet 

significant verschilt van de leeftijdsblinde ideologie (M = 4.95, SD = 1.18) op pro-activiteit 

van ouderen, t(186) = -0.65, p = .519, d = 0.10. Er is om deze reden geen ondersteuning 

gevonden voor Hypothese 3.  

Hypothese 4 stelde dat de relatie tussen organisatorische leeftijdsideologieën en de 

pro-activiteit van oudere werknemers wordt gemedieerd door de activatie van negatieve 

stereotypen over ouderen6. Door middel van PROCESS Model 4 (5000 bootstrap samples en 

95% betrouwbaarheidsintervallen) werd de hypothese getoetst (Hayes, 2012). Wanneer uit de 

resultaten blijkt dat nul zich tussen de waarden van de betrouwbaarheidsintervallen bevindt, is 

                                                   
6 Ondanks dat al duidelijk is dat deze hypothese niet zal uitkomen omdat er geen relatie is 
tussen organisatorische leeftijdsideologieën en negatieve stereotype activatie, is de analyse 
toch uitgevoerd vanwege de educatieve context. 
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er geen sprake van een indirect effect. Allereerst werden de organisatorische 

leeftijdsideologieën omgezet in dummy variabelen, waarbij de leeftijdsblinde conditie de 

waarde 0 kreeg en de leeftijdsbewuste conditie de waarde 1. Organisatorische 

leeftijdsideologie (leeftijdsblind vs. leeftijdsbewust) was de onafhankelijke variabele, pro-

activiteit de afhankelijke variabele en negatieve stereotype activatie de mediator.  

De resultaten van de pad-analyse zijn weergegeven in Figuur 2. Hieruit blijkt dat 

oudere werknemers in de bewuste conditie niet minder proactieve gedragsintenties hebben 

dan in de blinde conditie. Daarnaast blijkt dat oudere werknemers in de bewuste conditie ook 

niet meer negatieve stereotype activatie ondervinden dan in de blinde conditie. Negatieve 

stereotype activatie is wel geassocieerd met meer proactieve gedragsintenties onder oudere 

werknemers. Al met al kwam naar voren dat het indirecte effect niet significant was, b = 0.03, 

SE = 0.06 en 95% CI [-.10, .14]. Negatieve stereotype activatie bleek dus geen verklarend 

mechanisme voor de relatie tussen organisatorische leeftijdsideologieën en pro-activiteit. 

Hypothese 4 kan daarom niet worden bevestigd. 

 

   

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Figuur 2. Resultaten mediatie-analyse Hypothese 4. *p < .05, **p < .01. 
Noot. De b-waarde en SE tussen haakjes geven het model weer zonder mediator. 
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  b = 0.08, SE = 0.15 (b = 0.11 SE = 0.16) 
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Hypothese 5 stelde dat de indirecte relatie tussen organisatorische leeftijdsideologieën 

en pro-activiteit van oudere werknemers via negatieve stereotype activatie wordt gemodereerd 

door werk-gerelateerde zelfeffectiviteit, zodanig dat bij een hoge werk-gerelateerde 

zelfeffectiviteit de relatie zwakker is dan bij een lage werk-gerelateerde zelfeffectiviteit7. 

Door middel van PROCESS Model 14 (5000 bootstrap samples en 95% 

betrouwbaarheidsintervallen) werd de hypothese getoetst (Hayes, 2012). Wanneer uit de 

resultaten blijkt dat nul zich tussen de waarden van de betrouwbaarheidsintervallen voor de 

zogenoemde index van gemodereerde mediatie bevindt, verloopt het indirecte effect niet 

anders bij de aan- of afwezigheid van werk-gerelateerde zelfeffectiviteit.  

De dummy-gecodeerde leeftijdsideologie diende als onafhankelijke variabele en pro-

activiteit als afhankelijke variabele. Hierbij was negatieve stereotype activatie de mediator en 

werk-gerelateerde zelfeffectiviteit de moderator. De resultaten van de analyse zijn 

weergegeven in Tabel 2. Hieruit blijkt dat  het voorspelde indirecte effect niet afhankelijk was 

van het niveau van werk-gerelateerde zelfeffectiviteit, index = 0.00, SE = 0.01 met 95% CI [-

.03, .03]. Het indirecte effect is dus niet zwakker bij een hoge mate van werk-gerelateerde 

zelfeffectiviteit, waardoor Hypothese 5 niet kan worden bevestigd. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
7 Ondanks dat al duidelijk is dat deze hypothese niet zal uitkomen omdat leeftijdsideologie 
geen effect heeft op negatieve stereotype activatie, is de analyse toch uitgevoerd vanwege de 
educatieve context. 
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Tabel 2 

Gebootstrapte Resultaten van Voorwaardelijk Indirecte Effecten van Organisatorische 

Leeftijdsideologieën op Pro-activiteit Oudere Werknemers voor Verschillende Niveaus van de 

Moderator (Werk-Gerelateerde Zelfeffectiviteit).  

     95% CI 

Mediator Werk-gerelateerde 

zelfeffectiviteit 

Voorwaardelijk 

indirect effect 

SE Laag Hoog 

Negatieve stereotype 

activatie 

Hoog .02 0.05 -.08 .12 

 Laag .02 0.05 -.09 .12 

 

Hypothese 6 stelde dat de indirecte relatie tussen organisatorische leeftijdsideologieën 

en pro-activiteit van oudere werknemers via negatieve stereotype activatie wordt gemodereerd 

door stigma consciousness, zodanig dat deze relatie zwakker is bij individuen met een lage 

stigma consciousness dan bij individuen met een hoge stigma consciousness. Deze hypothese 

werd op dezelfde wijze als Hypothese 5 onderzocht, namelijk door middel van PROCESS 

Model 14 (5000 bootstrap samples en 95% betrouwbaarheidsintervallen) (Hayes, 2012). 

Hierbij diende stigma consciousness als moderator. De resultaten van de analyse zijn 

weergegeven in Tabel 3. Hieruit blijkt dat  het voorspelde indirecte effect niet afhankelijk was 

van het niveau van stigma consciousness, index = -0.00, SE = 0.01 met 95% CI [ -.04, .03]. 

Het indirecte effect is dus niet zwakker bij een lage mate van stigma consciousness, waardoor 

Hypothese 6 niet kan worden bevestigd. 
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Tabel 3 

Gebootstrapte Resultaten van Voorwaardelijk Indirecte Effecten van Organisatorische 

Leeftijdsideologieën op Pro-activiteit Oudere Werknemers voor Verschillende Niveaus van de 

Moderator (Stigma Consciousness).  

     95% CI 

Mediator Stigma 

consciousness 

Voorwaardelijk 

indirect effect 

SE Laag Hoog 

Negatieve stereotype 

activatie 

Hoog .02 0.05 -.08 .11 

 Laag .02 0.05 -.10 .13 

 

Exploratieve Analyses 
 
 A priori. Zoals eerder besproken zal er ook op een exploratieve wijze naar een aantal 

zaken gekeken worden. De eerste exploratieve analyse focust zich op de mogelijk indirecte 

relatie tussen organisatorische leeftijdsideologieën op gevoel van inclusie via positieve 

stereotype activatie. Uit de correlatietabel kwam naar voren dat organisatorische 

leeftijdsideologie (leeftijdsblind vs. leeftijdsbewust) significant positief correleert met 

positieve stereotype activatie (r = .22, p < .01) en positieve stereotype activatie positief 

significant correleert met gevoel van inclusie (r = .43, p <.01). De potentiële mediatie werd 

geanalyseerd met behulp van PROCESS Model 4 (Hayes, 2012; 5000 Bootstrap samples en 

95% betrouwbaarheidsintervallen). Wanneer uit de resultaten blijkt dat nul zich tussen de 

waarden van de betrouwbaarheidsintervallen bevindt, is er geen sprake van een indirect effect. 

De dummy-gecodeerde organisatorische leeftijdsideologie diende als onafhankelijke variabele 

en gevoel van inclusie als afhankelijke variabele. Positieve stereotype activatie was de 

mediator. 
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 De resultaten van de analyse zijn weergegeven in Figuur 3. Hieruit blijkt dat oudere 

werknemers in de bewuste conditie niet meer gevoel van inclusie hebben dan in de blinde 

conditie. Echter, oudere werknemers in de bewuste conditie ondervinden wel meer positieve 

stereotype activatie dan in de blinde conditie. Daarnaast zorgt de activatie van positieve 

stereotypen voor meer gevoel van inclusie. Het indirecte effect is ook significant, b = 0.18, SE 

= 0.07, 95% CI [.06, .33]. Er is dus sprake van een indirecte relatie, waarbij de 

leeftijdsbewuste ideologie positieve stereotype activatie versterkt en positieve stereotype 

activatie gerelateerd is aan gevoel van inclusie.  

   

 

 
 

 
 
 
  

 
 

 
 
Figuur 3. Resultaten exploratieve mediatie-analyse. . *p < .05, **p < .01. 
 

          De tweede a priori exploratieve analyse onderzoekt het mogelijk modererende effect 

van individuele overtuigingen op het gebied van leeftijdsdiversiteit tussen organisatorische 

leeftijdsideologieën en pro-activiteit. De potentiele moderatie werd geanalyseerd met behulp 

van PROCESS Model 1 (Hayes, 2012; 5000 Bootstrap samples en 95% 

betrouwbaarheidsintervallen). Wanneer uit de resultaten blijkt dat het interactie-effect 

significant is, dan dient individuele overtuiging als moderator. De dummy-gecodeerde 

organisatorische leeftijdsideologie diende als onafhankelijke variabele en pro-activiteit als 

afhankelijke variabele. Individuele overtuiging op het gebied van leeftijdsdiversiteit was de 

moderator. Uit de analyses blijkt dat het directe effect niet afhankelijk was van het niveau van 
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persoonlijke overtuiging op het gebied van leeftijdsideologieën, b = -0.01, SE = 0.22 met 95% 

CI [-.43, .42]. Persoonlijke overtuiging blijkt dus geen moderator in de relatie tussen 

organisatorische leeftijdsideologieën en pro-activiteit. 

             De derde a priori exploratieve analyse heeft betrekking op de bevindingen van Iweins 

et al. (2013). De verwachting was dat er opnieuw een significante relatie gevonden zou 

worden tussen een leeftijdsbewuste ideologie en vertrekintenties. Ondanks dat er uit de 

correlatietabel geen significante correlatie naar voren kwam tussen leeftijdsbewustzijn en 

vertrekintenties (r = -.13, p = .086), is deze analyse toch uitgevoerd wegens de educatieve 

context. Er is hiervoor een independent t-test uitgevoerd met experimentele conditie 

(leeftijdsblind vs. leeftijdsbewust) als voorspeller en vertrekintenties als afhankelijke 

variabele. Uit deze analyse blijkt dat de leeftijdsbewuste ideologie (M = 2.59, SD = 1.20) niet 

significant verschilt van de leeftijdsblinde ideologie (M = 2.93, SD = 1.51) op 

vertrekintenties, t(186) = 1.72, p = .086, d = 0.25). Echter, wanneer de participanten gefilterd 

worden op het goed invullen van de attentie check, verschilt de leeftijdsblinde ideologie (M = 

2.87, SD = 1.48) wél significant van de leeftijdsbewuste ideologie (M = 2.45, SD = 1.17) op 

vertrekintenties, t(157) = 2.01, p < .05, d = 0.31. De bevindingen van Iweins et al. (2013) zijn 

in dat geval wel gerepliceerd. In de volgende sectie zal verder op het mogelijke mechanisme 

van dit effect worden ingegaan. 

          Post hoc. Uit de analyses is gebleken dat organisatorische leeftijdsideologieën niet 

leiden tot de activatie van negatieve stereotypen, maar wel voor de activatie van positieve 

stereotypen kunnen zorgen. Daarom zal nu gekeken worden naar hoe organisatorische 

leeftijdsideologieën invloed hebben op de bestudeerde afhankelijke variabelen via positieve 

stereotype activatie8. Zo is het interessant om naast het (deels) repliceren van de resultaten 

                                                   
8 De parallelle mediaties met zowel negatieve als positieve stereotype activatie zijn ook 
uitgevoerd. Zoals verwacht waren er enkel indirecte effecten te vinden via positieve 
stereotype activatie. 
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van Iweins et al. (2013), te bekijken welk mechanisme achter deze relatie schuilt. Uit de 

correlatietabel blijkt dat organisatorische leeftijdsideologie (leeftijdsblind vs. leeftijdsbewust) 

significant positief correleert met positieve stereotype activatie (r = .22, p < .01), en dat 

positieve stereotype activatie significant negatief correleert met vertrekintenties (r = -.35, p < 

.01). In tegenstelling tot het eerdere idee dat men zich mogelijk door self-fulfilling prophecy 

gedraagt naar geactiveerde negatieve stereotypen, wat een verlaging in pro-activiteit en dus 

vertrekintenties veroorzaakt, lijkt positieve stereotype activatie eerder als verklarend 

mechanisme te dienen voor een afname in vertrekintenties. Mogelijk krijgt men een gevoel 

van waardering en zelfvertrouwen dankzij het activeren van positieve stereotypen zoals 

‘ervaren’ en ‘ontwikkeld’, waardoor men meer emotionele verbondenheid ervaart binnen een 

organisatie (Jussila, Byrne & Tuominen, 2012). Dit verlaagt op zijn beurt vertrekintenties 

(Chiu & Francesco, 2003). 

         De potentiele mediatie werd geanalyseerd met behulp van PROCESS Model 4 (Hayes, 

2012; 5000 Bootstrap samples en 95% betrouwbaarheidsintervallen). De dummy-gecodeerde 

organisatorische leeftijdsideologie diende als onafhankelijk variabele en vertrekintenties als 

afhankelijke variabele. Positieve stereotype activatie was de mediator. De resultaten van de 

analyse zijn weergegeven in Figuur 4. Hieruit blijkt dat oudere werknemers in de bewuste 

conditie niet minder vertrekintenties ervaren dan in de blinde conditie. Echter, zoals eerder 

besproken zal dit bij correctie voor attentie check wél het geval zijn. Daarnaast blijkt dat 

oudere werknemers in de bewuste conditie meer positieve stereotype activatie ervaren dan in 

de blinde conditie. Deze positieve stereotype activatie correleert negatief met vertrekintenties. 

Het indirecte effect is ook significant, b = -0.20, SE = 0.08 en 95% CI [-.39, -.06]. Positieve 

stereotype activatie blijkt dus een verklarend mechanisme voor de relatie tussen een 

leeftijdsbewuste ideologie en vertrekintenties. 

 



LEEFTIJDSIDEOLOGIEËN EN PRO-ACTIVITEIT 34 

 

   

 

 
 

 
 
 
  

 
 

 
 
Figuur 4. Resultaten exploratieve mediatie-analyse. *p < .05, **p < .01, +p < .10. 

 
           De tweede en laatste post hoc exploratieve analyse onderzoekt de mogelijk mediërende 

werking van positieve stereotype activatie tussen organisatorische leeftijdsideologieën en pro-

activiteit. Uit de correlatietabel bleek namelijk dat organisatorische leeftijdsideologieën 

significant positief correleren met positieve stereotype activatie (r = .22, p < .01), en dat 

positieve stereotype activatie significant positief correleert met pro-activiteit (r = .27, p < .01). 

De potentiele mediatie werd geanalyseerd met behulp van PROCESS Model 4 (Hayes, 2012; 

5000 Bootstrap samples en 95% betrouwbaarheidsintervallen). De dummy-gecodeerde 

organisatorische leeftijdsideologie diende als onafhankelijk variabele en vertrekintenties als 

afhankelijke variabele. Positieve stereotype activatie was de mediator.  

          De resultaten van de analyse zijn weergegeven in Figuur 5. Hieruit blijkt dat oudere 

werknemers in de bewuste conditie, zoals eerder ook al bleek, niet minder proactieve 

gedragsintenties hebben dan in de blinde conditie. Daarnaast blijkt dat oudere werknemers in 

de bewuste conditie meer positieve stereotype activatie ervaren dan in de blinde conditie. Als 

laatste blijkt dat men bij positieve stereotype activatie meer proactieve gedragsintenties heeft. 

Het indirecte effect is significant, b = 0.14, SE = 0.06 en 95% CI [.04, .26]. Er is dus sprake 

van een indirecte relatie, waarbij een leeftijdsbewuste ideologie positieve stereotype activatie 

versterkt en positieve stereotype activatie gerelateerd is aan proactieve gedragsintenties.  
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Figuur 5. Resultaten exploratieve mediatie-analyse. *p < .05, **p < .01. 
 
 Op basis van zowel de hoofd- als exploratieve analyses kan het vooraf opgestelde 

theoretische model enigszins aangepast worden. Het theoretische model dat voortvloeit uit de 

bevindingen is te zien in Figuur 6. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figuur 6. Nieuw theoretisch model. De stippellijn weerspiegelt een niet gevonden effect.  
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Discussie 

 In deze studie was het doel om de relatie tussen organisatorische leeftijdsideologieën 

en proactieve gedragsintenties onder oudere werknemers te onderzoeken, met als verklarend 

mechanisme negatieve stereotype activatie. Daarnaast is er gekeken naar randvoorwaarden 

voor deze relatie zoals werk-gerelateerde zelfeffectiviteit en stigma consciousness. Uit de 

resultaten kwam naar voren dat organisatorische leeftijdsideologieën niet van invloed zijn op 

proactieve gedragsintenties onder oudere werknemers. Organisatorische leeftijdsideologieën 

hadden ook geen directe relatie met negatieve stereotype activatie, waardoor de 

voorspellingen rondom de indirecte effecten ook niet uitkwamen. Verder bleken werk-

gerelateerde zelfeffectiviteit en stigma consciousness de bestudeerde relaties niet te 

modereren. Extra analyses hebben laten zien dat leeftijdsideologie wel van invloed kan zijn 

op de activatie van positieve stereotypen. Positieve stereotypen hebben een positief effect op 

een aantal onderzochte variabelen, zoals proactieve gedragsintenties, gevoel van inclusie en 

een negatief effect op vertrekintenties. 

Theoretische Implicaties  

 Uit dit onderzoek vloeien een aantal theoretische bijdragen voort. Hoewel er al veel 

onderzoek was gedaan naar organisatorische bewustzijns- en blindheidsideologieën op het 

gebied van geslacht en etniciteit, was dit nog weinig het geval voor leeftijd. Het bestuderen 

van leeftijdsideologieën in het algemeen brengt belangrijke nieuwe inzichten in de 

bewustzijns- en blindheidsliteratuur.  

 Daarnaast repliceert dit onderzoek (deels) de directe relatie tussen organisatorische 

leeftijdsideologieën en vertrekintenties uit het onderzoek van Iweins et al. (2013). Naast deze 

replicatie draagt huidig onderzoek ook bij aan het verklarend mechanisme achter deze relatie. 

Doordat nu duidelijk is geworden dat positieve stereotype activatie deze relatie medieert, is er 

meer inzicht ontstaan in waarom vertrekintenties afnemen bij leeftijdsbewuste ideologieën. 
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Een mogelijke verklaring hiervoor is dat positieve stereotype activatie, en dus het idee dat 

ouderen in een positief daglicht worden gezien, voor een gevoel van waardering en 

zelfvertrouwen zorgt. Bekend is dat het hebben van dit gevoel van waardering en 

zelfvertrouwen binnen een organisatie tot meer emotionele verbondenheid leidt ten opzichte 

van deze organisatie (Jussila, Byrne & Tuominen, 2012). Deze emotionele verbondenheid kan 

ertoe leiden dat werknemers minder snel de intentie hebben om de organisatie te verlaten 

(Chiu & Francesco, 2003). Mogelijk zorgt een leeftijdsbewuste ideologie op deze manier via 

positieve stereotype activatie voor lagere vertrekintenties.    

 Ook zorgt huidig onderzoek voor meer inzicht in andere consequenties van 

organisatorische leeftijdsideologieën. Naast een vermindering in vertrekintenties door 

positieve stereotype activatie, laten extra analyses zien dat leeftijdsbewustzijn via positieve 

stereotype activatie ook voor een toename in pro-activiteit zorgt. Ondanks dat er bij positieve 

stereotypen zoals ‘wijs’ en ‘ontwikkeld’ niet direct gedacht wordt aan pro-activiteit, is het wél 

mogelijk dat oudere werknemers -door het ervaren van erkenning voor de eigen groep- in een 

positieve stemming terechtkomen (Fisher, 2002). Een positieve stemming zorgt ervoor dat de 

werknemer in een actieve staat terechtkomt en daarbij energie en doelgerichtheid ervaart, wat 

positief geassocieerd is met proactieve gedragsintenties (Fritz & Sonnentag, 2009). 

 Naast pro-activiteit kwam ook naar voren dat leeftijdsbewustzijn via positieve 

stereotype activatie tot een gevoel van inclusie leidt. Mogelijk zorgt de activatie van positieve 

stereotypen, zoals ‘ervaren’ en ‘ontwikkeld’, voor een gevoel van waardering en sociale 

steun. Bekend is dat waargenomen sociale steun zorgt voor een gevoel van inclusie, wat als 

verklaring kan dienen voor deze gevonden relatie (Hartung, Sproesser & Renner, 2015). 

Kortom, het arsenaal aan mogelijke uitkomsten door leeftijdsbewustzijn is op deze manier 

uitgebreid, waardoor meer inzicht is ontstaan in hoe organisatorische leeftijdsideologieën het 

gedrag van oudere werknemers kan beïnvloeden.  
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 Wanneer deze bevindingen naast die van Iweins et al. (2013) worden gelegd, komt 

naar voren dat leeftijdsbewustzijn voornamelijk positieve gevolgen met zich meebrengt. Om 

deze reden lijkt de werking van organisatorische leeftijdsideologieën meer overeenkomsten te 

hebben met de etniciteitsliteratuur dan met de geslachtsliteratuur. Zoals eerder genoemd, komt 

het nastreven van een bewustzijnsideologie omtrent raciale minderheden de minderheidsgroep 

ten goede (Jansen et al., 2016; Phouthonephackdy, 2016). Dit in tegenstelling tot het 

toepassen van een geslachtsbewuste ideologie, waar vrouwen nadeel van ondervinden 

(Gündemir, 2018). Eerst werd gedacht dat leeftijdsbewustzijn, net als in de geslachtsliteratuur, 

een belemmering zou kunnen zijn voor werkgedrag en –uitkomsten voor ouderen. Uit dit 

onderzoek blijkt echter dat negatieve stereotype activatie niet voortkomt uit organisatorische 

leeftijdsideologieën en lijkt er meer aansluiting te zijn met de etniciteitsliteratuur.  

 Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat een negatief stereotype zoals 

‘inflexibel’, ondanks het ontstaan hiervan in de industriële revolutie, pas sinds kort een rol 

speelt door de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Carrières zijn tegenwoordig meer 

boundaryless, wat inhoudt dat er regelmatiger gewisseld wordt van beroep of werkplek. 

Flexibiliteit is dus meer de norm dan in het verleden (Briscoe & Hall, 2006). Een negatief 

stereotype zoals ‘inflexibel’ is daarom minder gesocialiseerd en diepgeworteld dan een 

positief stereotype zoals ‘ontwikkeld’, en wordt dan ook minder snel geactiveerd (Devine & 

Elliot, 1995). Dit kan als verklaring dienen voor de bevinding dat leeftijdsbewustzijn 

positieve gevolgen met zich meebrengt en theoretisch gezien overeenkomsten heeft met de 

etniciteitsliteratuur.  

Praktische Implicaties 

 Nu duidelijk is geworden dat organisatorische leeftijdsideologieën positieve 

uitkomsten tot gevolg hebben, is het voor organisaties interessant om hier rekening mee te 

houden. Aangezien een leeftijdsbewuste ideologie normen en waarden biedt over hoe er met 
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dit onderwerp omgegaan moet worden, zal er bij de toepassing hiervan gefocust moeten 

worden op de culturele kant van de werkcontext (Gündemir, 2018). Een organisatiecultuur 

heeft namelijk invloed op hoe er met elkaar wordt omgegaan en hoe er wordt gedacht over 

bepaalde onderwerpen (Schein & Schein, 2017).  

 Een eerste mogelijkheid om een leeftijdsbewuste ideologie in de organisatiecultuur te 

verweven is door een diversiteitsmissie statement op de website te plaatsen. Op deze manier 

worden werknemers van de organisatie geïnformeerd over de overtuigingen van de 

organisatie met betrekking tot leeftijd. Echter, regelmatig komen de zogenoemde espoused 

values (d.w.z. overtuigingen waarover men zegt deze na te streven) in organisaties niet 

overeen met de enacted values (d.w.z. de overtuigingen die men daadwerkelijk nastreeft; 

Schein & Schein, 2017). Om dit te voorkomen én om in een versneld tempo een groter deel 

van de organisatie te bereiken zijn er ook andere manieren om duidelijk te maken welke 

normen en waarden belangrijk gevonden worden. 

 Zo kan de heersende leeftijdsideologie in de organisatie ook overgebracht worden door 

leidinggevenden. Bekend is dat wanneer de leidinggevende op een systematische manier 

aandacht geeft aan bepaalde zaken of zich op een consistente manier gedraagt, hieruit normen 

afgeleid kunnen worden door de werknemers (Schein & Schein, 2017). Wanneer de 

leidinggevende dus erg leeftijdsbewust is in zijn doen en laten, zal dit worden opgemerkt als 

zijnde de norm. Dit kan positieve stereotype activatie onder oudere werknemers tot gevolg 

hebben. Mogelijk kunnen leidinggevenden voorafgaand een training volgen over hoe er met 

leeftijdsdiversiteit omgegaan moet worden. Dergelijke trainingen kunnen een belangrijke rol 

spelen in de bewustwording en de acceptatie van een verandering in cultuur (Schraeder, Tears 

& Jordan, 2004).  

 Daarnaast zouden de nieuwe medewerkers binnen het onboarding-programma ook 

bekend gemaakt kunnen worden met de leeftijdsbewuste ideologie. Bekend is dat een goed 
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onboarding-programma bestaat uit socialisatie, oriëntatie en training (Feldman & O’Neill, 

2014), waarbij de socialisatie-fase bedoeld is voor het begrijpen van de cultuur van de 

organisatie en instructie over normen in de organisatie. Organisaties zouden, indien zij dit nog 

niet hebben, een socialisatie-fase in hun onboarding-programma kunnen implementeren. 

Wanneer zij dit al hanteren, zouden zij deze fase zodanig kunnen herinrichten dat de 

leeftijdsbewuste ideologie hierin naar voren komt. Zo kan er een workshop gegeven worden 

over het leeftijdsbewuste gedachtegoed binnen de organisatie. 

Sterke Kanten en Beperkingen van het Huidige Onderzoek 

 De huidige studie heeft een aantal sterke kanten. Zo is er voor het eerst door middel 

van een experiment naar organisatorische leeftijdsideologieën gekeken. Om deze reden 

kunnen er causale conclusies getrokken worden (Mook, 2001), wat eerder niet het geval was. 

Een ander sterk punt is dat er naast enkel het bestuderen van de directe relatie tussen 

organisatorische leeftijdsideologieën en diverse uitkomsten, ook gekeken is naar indirecte 

relaties. Hierdoor zijn er een aantal (verklarende) mechanismen gevonden, die zowel hebben 

gezorgd voor meer diepgang in het onderzoek als meer verfijnde praktische implicaties voor 

organisaties.  

 Ondanks deze sterke aspecten zijn er ook beperkingen. Zo kan allereerst afgevraagd 

worden in hoeverre de manipulatie enkel verschillend was in leeftijdsideologie. Wanneer 

namelijk naar de valentie van de gebruikte woorden binnen het statement gekeken wordt, valt 

op dat het leeftijdsbewuste statement positieve woorden als ‘erkenning’ en ‘waardering’ 

bevat: woorden die niet terugkomen in het leeftijdsblinde statement. De mogelijkheid bestaat 

dat men positief geprimed is door het leeftijdsbewuste statement en hierdoor positieve 

stereotype activatie heeft ervaren (Klauer, Mierke & Musch, 2003). Op deze manier is het niet 

zeker of positieve stereotype activatie veroorzaakt is door de leeftijdsideologie of door de 

valentie van de woorden binnen het statement. In het vervolg zou hiervoor gecontroleerd 
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kunnen worden door aan het leeftijdsblinde statement ‘waardering’ dan wel ‘erkenning voor 

individualiteit’ toe te voegen. Daarnaast zouden ouderen uit bestaande organisaties 

ondervraagd kunnen worden, in tegenstelling tot het manipuleren van leeftijdsideologie.  

 Een andere beperking is dat er niet gecontroleerd is voor self-enhancement. Bekend is 

dat wanneer er aan een groep gevraagd wordt hoe er over deze betreffende groep gedacht 

wordt, men de neiging heeft aan self-enhancement te doen (Sedikides & Gregg, 2008). Dit 

houdt in dat men zichzelf, en de groep waartoe men behoort, positiever beoordeelt dan 

anderen (uit zelfbescherming of om zichzelf beter te voelen). De kans bestaat dat negatieve 

stereotypen geactiveerd worden bij een leeftijdsbewuste ideologie, maar dat men door self-

enhancement de neiging heeft om de vragen tegengesteld te beantwoorden. Hierdoor kan de 

gevonden relatie tussen een leeftijdsbewuste ideologie en positieve stereotype activatie 

vertekend zijn. Er zou op deze manier ook een negatief effect verwacht worden tussen 

leeftijdsbewuste ideologie en negatieve stereotype activatie. De afwezigheid hiervan kan 

verklaard worden door het feit dat ouderen negatieve informatie als cognitief veeleisend 

ervaren (Reed & Carstensen, 2012). De emotionele reactie op negatieve stereotypen zal 

hierdoor gedempt worden, waardoor het tegengesteld reageren op vragen mogelijk enkel 

toegepast wordt op positieve stereotypen. Om zeker te zijn dat de gevonden relatie tussen 

leeftijdsbewuste ideologie en positieve stereotype activatie losstaat van self-enhancement, is 

het verstandig om in het vervolg hiervoor te controleren. Zo zou er bijvoorbeeld een self-

enhancement trait schaal afgenomen kunnen worden (Paulhus, 1998). 

 Een andere beperking is dat dit onderzoek enkel uitgevoerd is onder ouderen. De 

resultaten zeggen vrij weinig over ouderen op zich, omdat er geen vergelijkingsconditie is 

meegenomen met jongeren. Zo is nog onbekend wat het effect is van een leeftijdsbewuste 

ideologie op de stereotype activatie over ouderen bij jongeren, en wat het effect hiervan is op 

hun proactieve gedragsintenties. De mogelijkheid bestaat dat individuen die niet het doelwit 



LEEFTIJDSIDEOLOGIEËN EN PRO-ACTIVITEIT 42 

 

zijn van het bewustzijnsinitiatief (in dit geval dus jongeren), juist minder positieve uitkomsten 

zullen ondervinden. Dit zou het initiatief onaantrekkelijker maken dan het nu doet lijken. Er 

zou een completer beeld geschetst kunnen worden van het effect van organisatorische 

leeftijdsideologieën wanneer in het vervolg jongeren worden meegenomen in het onderzoek.  

Richtlijnen voor Toekomstig Onderzoek  

 Het doel van dit onderzoek was het bestuderen van de relatie tussen organisatorische 

leeftijdsideologieën en pro-activiteit onder oudere werknemers via negatieve stereotype 

activatie. Hoewel deze hypothese niet is uitgekomen, kwam uit exploratieve analyses wel naar 

voren dat er een effect is van leeftijdsbewustzijn (vs. leeftijdsblindheid) via positieve 

stereotype activatie op pro-activiteit, vertrekintenties en gevoel van inclusie. Deze uitkomsten 

bieden aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. Zo zouden deze mogelijke mediaties op 

experimentele wijze gerepliceerd kunnen worden, zodat hier causale conclusies uit getrokken 

kunnen worden.   

 Naast het onderzoeken van de hiervoor besproken mediatie, was het doel ook om te 

bekijken of stigma consciousness en work-related self-efficacy deze relatie af konden 

zwakken dan wel versterken. Resultaten van deze studie boden hiervoor geen steun. Mogelijk 

zou in vervolgonderzoek naar andere moderatoren gekeken kunnen worden in de relatie 

tussen organisatorische leeftijdsideologieën en pro-activiteit via positieve stereotype activatie. 

Een mogelijke moderator is bijvoorbeeld Leader-Member Exchange. Bij een hoge LMX is er 

veel vertrouwen, emotionele steun en interactie tussen de werknemer en leidinggevende 

(Agarwal, Datta, Blake-Beard, Bhargava, 2012). De kans bestaat dat de associatie tussen 

positieve stereotype activatie en pro-activiteit -als gevolg van leeftijdsbewustzijn- wordt 

versterkt bij een hoge LMX. De werknemer zal zich via het pygmalion effect namelijk gaan 

gedragen naar de positieve verwachtingen van de leidinggevende (Brower, Lester, Korsgaard 

& Dineen, 2009), met mogelijk een toename in proactieve gedragsintenties tot gevolg. Bij een 
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lage LMX zou dit in de tegengestelde richting kunnen werken. Wellicht zal men in dat geval 

minder proactieve gedragsintenties laten zien, door de aanwezigheid van wantrouwen en 

negatieve verwachtingen vanuit de leidinggevende.  

 Ook kan in vervolgonderzoek gekeken worden naar verklarende mechanismen in de 

relatie tussen positieve stereotype activatie en pro-activiteit. Zoals eerder genoemd was de 

verwachting dat self-fulfilling prophecy en zelfeffectiviteit verklaringen zijn voor de relatie 

tussen negatieve stereotype activatie en pro-activiteit. Mogelijk zijn dit ook mechanismen die 

de relatie tussen positieve stereotype activatie en pro-activiteit verklaren. Om zeker te weten 

dat deze mechanismen de gevonden relatie verklaren, zouden deze variabelen op een 

structurele manier gemeten moeten worden in toekomstig onderzoek. 

 Als laatste zou in het vervolg, zoals eerder genoemd, gekeken kunnen worden naar de 

effecten van organisatorische leeftijdsideologieën zonder dit te manipuleren. Zo zou aan 

werknemers gevraagd kunnen worden wat voor leeftijdsklimaat zij ervaren, om hen daarna de 

vragenlijst in te laten vullen. Daarnaast zou ook aan de leidinggevende gevraagd kunnen 

worden welke ideologie hij of zij nastreeft. Bekend is namelijk dat de organisatiecultuur mede 

bepaald wordt door de leidinggevende (Schein & Schein, 2017). Aan de hand hiervan kunnen 

vervolgens conclusies getrokken worden met betrekking tot de gegeven antwoorden op de 

vragenlijst. Ondanks dat er op deze wijze geen causale conclusies getrokken kunnen worden, 

zal de participant beter bekend zijn met de betreffende normen en waarden (Schein & Schein, 

2017). Op deze manier is het opwekken van een bepaalde leeftijdsideologie in gedachten niet 

afhankelijk van het lezen van een kleine en fictieve tekst, maar ervaart de betreffende 

participant een dergelijke cultuur in de eigen organisatie. Dit kan mogelijk voor meer 

realistische en nauwkeurige resultaten zorgen. 
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Conclusie 

 De toenemende vergrijzing op de arbeidsmarkt in combinatie met de behoefte naar 

meer kennis over ouderen op de werkvloer gaven aanleiding voor huidig onderzoek. Hierbij is 

gekeken naar de effecten van verschillende leeftijdsbenaderingen door middel van een 

experiment onder oudere werknemers in Nederland. Hieruit blijkt dat een leeftijdsbewuste 

ideologie positieve (maar geen negatieve) stereotypen kan activeren. Deze activatie brengt 

positieve gevolgen met zich mee voor oudere werknemers. Organisaties die belang hebben bij 

proactieve ouderen met een gevoel van inclusie en een lage intentie om de organisatie te 

verlaten, zouden hier rekening mee kunnen houden. Mogelijkheden zijn het trainen van 

leeftijdsbewustzijn bij leidinggevenden of het implementeren van de leeftijdsbewuste 

ideologie in het onboarding-programma. 
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Appendix9 

Vragenlijst 

Voor de survey begint, willen we u graag een paar vragen stellen over uzelf. 

Wat is uw geslacht? 

1. Man 

2. Vrouw 

3. Anders 

 

Hoe oud bent u? 

1. 18 jaar t/m 24 jaar 

2. 25 jaar t/m 34 jaar 

3. 35 jaar t/m 44 jaar 

4. 45 jaar t/m 54 jaar 

5. 55 jaar of ouder 

 

Werkt u op dit moment ten minste 12 uur per week? 

1. Ja 

2. Nee 

 

Wanneer participant aan eisen voldoet, zal de survey verdergaan. 

 

Typ a.u.b. hieronder hoeveel uur per week u werkt: … 

 

Introductie 

Bedankt voor uw deelname aan dit onderzoek. In deze studie zijn we geïnteresseerd in uw 

percepties.  

 

De studie bestaat uit verschillende subonderdelen die niet aan elkaar gerelateerd zijn. 

 

We zullen u eerst een tekst over een bedrijf voorleggen en u daar vragen over stellen. Vul 

a.u.b. de volledige vragenlijst in één keer in.  

                                                   
9	De volgorde van de enquête in de appendix wijkt af van de volgorde beschreven in de 
methode. Dit met als reden om in de methode een duidelijk onderscheid te maken tussen 
hoofdmetingen en exploratieve metingen.	
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Livens B.V. is en groot logistiek bedrijf in Nederland. 

 

Op de volgende pagina vindt u een stukje uit de website van Livens. Dit stukje gaat over het 

diversiteitsbeleid van het bedrijf. 

 

Lees a.u.b. deze informatie goed door en probeer een eerste indruk van dit bedrijf te vormen. 

We zullen u hier later vragen over stellen. 

 

Manipulatie leeftijdsblinde ideologie 

Onze organisatie heeft een duidelijk standpunt over leeftijdsdiversiteit en dit komt terug in 

onze normen, waarden en het onderstaande diversiteitsmissie statement: 

Bij Livens geloven wij dat een harmonieus bedrijf tot stand kan komen wanneer we erkennen 

dat iedereen, zowel jongere werknemers als oudere werknemers, in essentie uniek is. Daarom 

moeten we op de eerste plaats een bedrijf van individuen zijn. We trainen ons personeel zich 

te focussen op hun individualiteit en hun persoonlijke karakteristieken te omarmen, in plaats 

van de nadruk te leggen op verschillen tussen jong en oud. We denken zo een effectieve 

werkomgeving te creëren. Zo helpen we niet alleen onszelf, maar kunnen we ook onze cliënten 

beter van dienst zijn. 

Bij Livens besteden we geen aandacht aan leeftijdsverschillen; zowel jongere werknemers 

als oudere werknemers zijn unieke individuen. 

 

Manipulatie leeftijdsbewuste ideologie 

Onze organisatie heeft een duidelijk standpunt over leeftijdsdiversiteit en dit komt terug in 

onze normen, waarden en het onderstaande diversiteitsmissie statement: 

Bij Livens geloven wij dat een harmonieus bedrijf tot stand kan komen wanneer we erkennen 

dat we in essentie een diverse groep van jongere en oudere werknemers zijn. Daarom moeten 

we op de eerste plaats onze leeftijdsdiversiteit erkennen en waarderen. We trainen ons 

personeel zich te focussen op leeftijdsdiversiteit en om verschillen jong en oud te omarmen en 

te waarderen. We denken zo een effectieve werkomgeving te creëren. Zo helpen we niet alleen 

onszelf, maar kunnen we ook onze cliënten beter van dienst zijn.  

Bij Livens worden de verschillen tussen jongere werknemers en oudere werknemers erkend 

en gewaardeerd. 
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Algemene manipulatiecheck 

Kunt u in een zin het diversiteitsmissie statement van Livens samenvatten? 

 

Manipulatiecheck leeftijdsblinde ideologie 

1. Binnen Livens is er geen aandacht voor leeftijdsverschillen en wordt iedereen als een 

individu gezien. 

Manipulatiecheck leeftijdsbewuste ideologie 

1. Binnen Livens erkent en waardeert men leeftijdsverschillen. 

 

U heeft nu een eerste indruk van Livens B.V. We zullen u nu een paar vragen stellen.  

 

Beantwoord deze a.u.b. op basis van uw eerste indrukken. Er zijn geen goede of slechte 

antwoorden. We zijn geïnteresseerd in uw eerste ingeving. 

 

Activatie positieve en negatieve stereotypen 

In hoeverre denkt u dat werknemers van deze organisatie de volgende kenmerken op ouderen 

van toepassing vinden? (Positieve stereotypen = R). 

1. Afgetakeld  

2. Ervaren (R) 

3. Vergeetachtig 

4. Bedachtzaam (R) 

5. Kwetsbaar 

6. Wijs (R) 

7. Vermoeid 

8. Volwassen (R) 

9. Sentimenteel (R) 

10. Verwaarloosd 

11. Geduldig (R) 

12. Inflexibel 

13. Angstig 

14. Bitter 

15. Eenzaam 

16. Ruimhartig (R) 

17. Praktijkgericht (R) 
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18. Hulpeloos 

19. Ontwikkeld (R) 

 

Op de volgende pagina zullen we u andere vragen over Livens stellen. Hier is nogmaals het 

diversiteitsmissie statement van Livens ter herinnering. 

 

Stelt u zich nu voor dat u een werknemer van Livens bent. 

 

Op basis van uw eerste indruk, geef per uitspraak aan in hoeverre u het hiermee eens zou zijn 

met deze situatie in gedachten. 

 

Proactive Career Behavior 

Als werknemer van deze organisatie zou ik… 

1. … plannen wat ik wil doen in de eerstvolgende jaren van mijn carrière. 

2.  … vooruitdenken over de eerstvolgende jaren en plannen wat ik zou moeten doen voor 

mijn carrière. 

3. … aan carrière planning doen.  

4. … meer gaan nadenken over wat ik zou willen bereiken in mijn werk gedurende de 

eerstvolgende jaren. 

5. … vaardigheden ontwikkelen die op dit moment niet direct nodig zijn, maar in 

toekomstige posities wel. 

6. … ervaring opdoen binnen verschillende domeinen om mijn kennis en vaardigheden te 

verbeteren. 

7. … kennis en vaardigheden ontwikkelen in taken die belangrijk zijn voor mijn toekomstige 

werkleven. 

8. … naar advies van mijn leidinggevende of collega’s vragen over extra trainingen of 

ervaringen die ik nodig heb om mijn werkvooruitzichten te verbeteren. 

9. … gesprekken met mijn leidinggevende starten, over trainingen of opdrachten die ik moet 

doen om mijn vaardigheden te ontwikkelen, die mij kunnen helpen mijn toekomstige 

werkkansen te verbeteren. 

10. … mijn leidinggevende bewust maken van mijn werkambities en werkdoelen. 

11. … een netwerk aan contacten of vriendschappen met collega’s opbouwen, om informatie 

te verkrijgen over hoe ik mijn werk moet doen of om te bepalen wat er van mij verwacht 

wordt. 



LEEFTIJDSIDEOLOGIEËN EN PRO-ACTIVITEIT 57 

 

12. … een netwerk aan contacten of vriendschappen opbouwen, die mij hulp of advies geven 

wat mijn werkkansen kan verbreden. 

13. … een netwerk opbouwen met collega’s die ik kan vragen voor hulp. 

14. … vul hier de optie ‘volledig mee eens’ in. 

 

Vertrekintenties 

Als werknemer van deze organisatie… 

1. … zou ik regelmatig denken aan het verlaten van deze organisatie. 

2. … zou ik blijven werken totdat ik mijn pensioenleeftijd heb bereikt. (R) 

3. … zou ik in de eerstvolgende jaren van plan zijn de organisatie te verlaten. 

 

Stelt u zich voor dat u een werknemer van Livens bent. 

 

Op basis van uw eerste indruk, geef per uitspraak aan in hoeverre u het hiermee eens zou zijn 

met deze situatie in gedachten. 

 

Gevoel van inclusie  

In deze organisatie… 

1. … zou ik me onderdeel voelen van de informele discussies op het werk. 

2. … zou ik me geïsoleerd voelen van de collega’s op het werk. (R) 

3. … zouden collega’s geen informatie met mij delen. (R) 

4. … zouden collega’s luisteren naar wat ik te zeggen heb. 

5. … zou mijn oordeel worden gerespecteerd door mijn collega’s. 

6. … zouden collega’s me onderdeel laten zijn van beslissingen. 

7. … zou ik in staat zijn om beslissingen op organisatie niveau te beïnvloeden. 

8. … zou ik in staat zijn om werk gerelateerde beslissingen te beïnvloeden. 

9. … zou ik worden geraadpleegd voor belangrijke beslissingen. 

10. … zou ik wat te zeggen hebben over hoe het werk uitgevoerd moet worden. 

11. … zou ik feedback ontvangen van mijn baas. 

12. … zou ik geen toegang hebben tot de training die ik nodig heb. (R) 

13. … zou ik bezitten over alle materialen die ik nodig heb om mijn baan uit te voeren. 

14. … zou ik nauwelijks input ontvangen van mijn leidinggevende. (R) 

 

Dit waren alle vragen over Livens B.V. In dit laatste onderdeel zijn we benieuwd naar uw 
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mening.  

 

Work-Related Self-Efficacy Scale 

Hieronder vindt u een aantal uitspraken over hoe u in het algemeen tegen uw werk aankijkt. 

Geef a.u.b. per uitspraak aan in hoeverre u het hiermee eens bent. 

1. Wanneer ik geconfronteerd word met een nieuwe taak op het werk, ben ik vaak bang dat 

ik het niet aankan. (R) 

2. Ik beoordeel mijn werk-gerelateerde vaardigheden hoog. 

3. Als ik op het werk iets wil bereiken, kan ik obstakels overwinnen zonder op te geven. 

4. Wanneer ik op het werk een doel wil bereiken, ben ik meestal in staat om te slagen. 

5. Als ik werkloos word, ben ik ervan overtuigd dat ik dankzij mijn vaardigheden snel een 

nieuwe baan zal vinden. 

6. Als ik van baan zou moeten veranderen, weet ik zeker dat ik aan de eisen zou voldoen. 

 

Stigma Consciousness Questionnaire (SCQ) 

Hieronder vindt u een aantal algemene uitspraken over ouderen (vaak gedefinieerd als 

degenen die 55 jaar of ouder zijn). Geef a.u.b. per uitspraak aan in hoeverre u het hiermee 

eens bent. 

1. Stereotypen over oudere werknemers beïnvloeden mij niet persoonlijk. (R) 

2. Ik maak me nooit zorgen over dat mijn gedrag gezien wordt als stereotypisch voor oudere 

werknemers. (R) 

3. Wanneer ik praat met jongere werknemers die weten hoe oud ik ben, voel ik dat zij mijn 

gedrag interpreteren op een manier waarbij zij rekening houden met mijn hogere leeftijd. 

4. De meeste jongere werknemers veroordelen ouderen niet op basis van hun leeftijd. (R) 

5. Mijn hogere leeftijd beïnvloedt niet hoe jongere werknemers met mij omgaan. (R) 

6. Ik denk bijna nooit aan het feit dat ik een oudere werknemer ben wanneer ik praat met 

jongere werknemers. (R) 

7. Mijn hogere leeftijd beïnvloedt niet hoe mensen met mij omgaan. (R) 

8. De meeste jongere werknemers denken negatiever over oudere werknemers dan zij 

daadwerkelijk laten merken.  

9. Ik denk vaak dat jongere werknemers onterecht beschuldigd worden van hun negativiteit 

richting oudere werknemers. (R) 

10. De meeste jongere werknemers hebben moeite met het zien van oudere werknemers als 

gelijken.  
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Persoonlijke ideologie 

Hieronder vindt u een aantal uitspraken. Geef a.u.b. per uitspraak aan in hoeverre u het 

hiermee eens bent. 

1. Praten over verschillen tussen jongere werknemers en oudere werknemers veroorzaakt 

onnodige spanningen. (R) 

2. We moeten proberen om het onderscheid tussen jongere werknemers en oudere 

werknemers te negeren. (R) 

3. Er is geen reden om mensen op basis van hun leeftijd in te delen. (R) 

4. We zouden ons moeten richten op de individuele eigenschappen die iemand uniek maken, 

in plaats van op hun leeftijd. (R) 

5. Een focus op verschillen tussen jongere werknemers en oudere werknemers ondermijnt 

samenwerking en vooruitgang. (R) 

6. We zouden de verschillen tussen jongere werknemers en oudere werknemers moeten 

erkennen en expliciet waarderen om gelijkheid in de maatschappij te bevorderen. 

7. Verschillen tussen jongere werknemers en oudere werknemers zouden erkend en omarmd 

moeten worden. 

8. Jongere werknemers en oudere werknemers kunnen beter met elkaar omgaan als ze 

erkennen dat ze dingen anders benaderen. 

9. Er zijn veel verschillen tussen jongere werknemers en oudere werknemers en die moeten 

erkend en omarmd worden. 

10. We moeten de unieke eigenschappen van jongere werknemers en oudere werknemers 

waarderen om samenwerking in de maatschappij te bevorderen. 

 

Tot slot een paar vragen over uzelf. 

 

Wat is uw leeftijd in jaren? 

 

Wat is uw geboorteland? 

 

Wat is het geboorteland van uw moeder? 

 

Wat is het geboorteland van uw vader? 
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Heeft u op dit moment een (bij)baan? 

1. Ja, voor (vul in) uur per week 

2. Nee 

 

Hoe lang verricht u betaalde arbeid? 

1. … jaar 

 

Wat is uw huidige functietitel? 

 

Dit is het einde van de studie. Dank u wel voor uw deelname. U kunt op ‘>>’ klikken om af te 

sluiten.  

 

Optioneel: Vul a.u.b. in de onderstaande balk uw e-mailadres in als u kans wilt maken op een 

van de twee Bijenkorf-bonnen t.w.v. 25 euro en/of informatie over de resultaten van het 

onderzoek wilt ontvangen. 

 

Uw e-mailadres wordt alleen voor deze verloting en/of informatieverschaffing gebruikt. 

 

Zodra de winnaars bekend zijn en informatie over het onderzoek gemaild is, worden alle 

adressen gewist. Uw e-mailadres wordt op geen enkele manier aan de rest van uw antwoorden 

gekoppeld.  

 

Wilt u graag geïnformeerd worden over de achtergronden en resultaten van dit onderzoek? 

 

Klik dan hieronder op ‘Ja, ik wil graag informatie ontvangen’. We zullen u na afloop van de 

studie deze informatie per mail opsturen. 

 

Wilt u graag kans maken op een van de twee Bijenkorf-bonnen? Klik dan hieronder op ‘Ja, ik 

wil graag meedoen aan de loting’. We zullen u na afloop van de studie laten weten of u de 

winnaar bent.  

 

Optioneel: Als u wilt, kunt u hieronder uw opmerkingen over de studie plaatsen. 


