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Samenvatting           

Oudere werknemers vormen een steeds grotere en belangrijkere groep op de arbeidsmarkt. Deze groep heeft 

specifieke behoeften die onderling verschillen. Het doel van deze studie is om de employability van de oudere 

werknemers te verhogen door deze behoeften in te vervullen met behulp van individuele afspraken tussen de 

werknemer en werkgever, zogeheten idiosyncratic deals (afgekort: i-deals). Voor deze studie is een online 

enquête is verspreid onder acht Nederlandse organisaties uit diverse branches. De resultaten van 244 

werknemers tussen 45 en 65 jaar oud zijn vervolgens geanalyseerd. In lijn met de verwachting voorspellen 

werklocatieflexibiliteit i-deals en ontwikkel i-deals een hogere mate van employability. De relatie tussen 

ontwikkel i-deals en employability wordt volledig gemediëerd door het geloof in eigen kunnen (self-efficacy). In 

tegenstelling tot de verwachting voorspellen financiële i-deals en werktijdenflexibiliteit i-deals geen duurzame 

inzetbaarheid. Evenmin volgens verwachting is dat een open toekomstperspectief bij ouderen geen 

modererend effect heeft op de relatie tussen ontwikkel i-deals en employability. Concluderend kan de grote 

uitdaging op de arbeidsmarkt, om ouderen duurzamer inzetbaar te maken, worden aangepakt door individuele 

afspraken te maken over flexibiliteit in de werklocatie en training en ontwikkeling. Bij training en ontwikkeling 

dient de nadruk te worden gelegd op self-efficacy. 
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Inleiding             

Aanleiding en achtergrond 

“De grootste uitdaging op de arbeidsmarkt is dat de vergrijzing van de beroepsbevolking op constructieve 

wijze moet worden aangegaan” (Bal, Jansen, Van der Velde & De Lange, 2010, p. 389). Op de congressen van 

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van afgelopen jaren stonden soortgelijke 

uitdagingen centraal. In 2011 is gesproken over duurzame inzetbaarheid van werknemers. In 2012 is op zoek 

gegaan naar een manier waarop een dialoog kan ontstaan tussen de werkgever en werknemer om deze 

duurzame inzetbaarheid te bewerkstelligen (Ministerie van SZW, 2013). Dit onderzoek geeft een empirische 

onderbouwing voor een mogelijke constructieve wijze waarop deze oudere werknemers kunnen worden 

ingezet. 

Duurzame inzetbaarheid is een synoniem voor employability (Van der Klink et al., 2011), oftewel het 

vermogen van werknemers om de huidige en een toekomstige functie uit te oefenen door optimaal gebruik te 

maken van hun competenties (Van der Heijde & Van der Heijden, 2008). Er is nog onvoldoende aandacht voor 

de employability van oudere werknemers en dit gaat ten koste van zowel de werknemers zelf als de 

organisatie in het geheel (Bal, De Lange, Jansen & Van der Velde, 2013; Freese, Nauta & Van der Heijden, 

2012). Zeker in crisistijd, aangezien vaak veel geld is geïnvesteerd in deze werknemers en duurzame 

inzetbaarheid juist als strategische belang ten opzichte van concurrenten kan worden ingezet (Rothwell, 

Sterns, Spokus & Reaser, 2008; Schabracq & Schalk, 2007).  

De omgeving rondom arbeid is niet alleen door de crisis veranderd. Zo is er een intensivering van de 

arbeid die zich uit in een hogere werkdruk, een verschuiving van fysieke naar mentale en emotionele belasting 

door de opkomst van de dienstensector, en zijn organisaties continu aan het veranderen door nieuwe 

managementconcepten (Schaufeli, 2007). Daarnaast wordt er steeds meer van werknemers gevraagd en 

tegelijkertijd steeds minder door organisaties geboden (Schaufeli, 2007). De vraag naar werknemers met 

onderscheidende kennis en competenties is gestegen. Ook wordt door de toegenomen keuzes die werknemers 

hebben in de markt voor meer gediversifieerde producten en diensten meer maatwerk in functies verwacht 

(Rousseau, 2001). Een vaste aanstelling is tegenwoordig echter schaars. Organisaties worden platter waardoor 
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minder loopbaanmogelijkheden ontstaan en er minder autonomie is door allerlei voorschriften en regels 

(Schaufeli, 2007).  

Naast deze meer algemene veranderingen in de arbeidsmarkt, behoeft specifiek de oudere werknemer 

meer aandacht. De definitie van ‘oudere werknemer’ verschilt in de literatuur van 40+, 50+, 55+ en 60+ (o.a. 

Armstrong & Stassen, 2009; Claes & Heymans, 2008; De Lange, Taris, Jansen, Kompier, Houtman & Bongers, 

2010; Rothwell et al., 2008). In navolging van Rothwell et al. (2008) richt dit onderzoek zich op werknemers 

boven de 45 jaar. Zij nemen in Europa de komende tijd alleen maar toe in percentage ten opzichte van jongere 

werknemers. Dit heeft te maken met de babyboomers die nu in de tweede helft van hun carrière zitten en de 

dalende geboorteratio van de afgelopen decennia (Bal et al., 2013; Rothwell et al., 2008). Dit probleem wordt 

steeds groter in Nederland vanwege de verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 66 per 2020, en naar 67 

jaar per 2025 (Wet verhoging pensioenleeftijd, 2013).  

Oudere werknemers hebben echter zeer specifieke behoeftes, voorkeuren en houdingen (Stamov-

Roβnagel & Hertel, 2010; Van Lieshout, 2000) waaraan de werkgever zal moeten voldoen. 

Persoonlijkheidsonderzoek van Caspi, Roberts en Shiner (2005) laat zien dat hoe ouder werknemers worden, 

hoe meer zij van elkaar gaan verschillen. Een manier voor oudere werknemers om het werk meer aan te 

passen aan die individuele behoeften is door persoonlijke afspraken te onderhandelen met de werkgever 

(Hornung, Rousseau, Glaser, Angerer & Weigl, 2010). Deze regelingen noemt Rousseau (2005) idiosyncratic 

deals (afgekort: i-deals). I-deals zijn persoonlijke en vrijwillige afspraken die individuele werknemers 

onderhandelen met hun werkgever en die voor beide partijen voordeel opleveren (Rousseau, 2005).  

Theoretische relevantie en doelstelling 

De inzet van i-deals om de employability van ouderen te verhogen is nog niet wetenschappelijk onderzocht. 

Bal et al. (2010) stellen al wel dat i-deals een mogelijk kader vormen voor het verder onderzoeken van hoe 

organisaties hun oudere werknemers kunnen stimuleren om zich in te zetten voor de organisatie. Kooij, De 

Lange, Jansen en Dikkers (2008) geven aan dat de intrinsieke motivatie voor oudere werknemers belangrijker 

is dan extrinsieke motivatie. In lijn daarmee constateren Bal et al. (2010) dat voor oudere werknemers sociaal-

emotionele aspecten belangrijker zijn dan financiële aspecten in het psychologisch contract. Ook is 

aangetoond dat i-deals belangrijk zijn voor de motivatie om door te werken na het pensioen en dat het 

belangrijk is om onderscheid te maken in verschillende typen i-deals (Bal, De Jong, Jansen & Bakker, 2012). 
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Deze typen i-deals zijn uitgewerkt door Rosen, Slater, Chang en Johnson (2011), namelijk ontwikkel of taak- en 

werkverantwoordelijkheid, werktijden- of schemaflexibiliteit, locatieflexibiliteit en financiële i-deals. Door 

middel van een factoranalyse is een indeling van vier verschillende i-deals gemaakt. Hier wordt later dieper op 

ingegaan. De meeste onderzoeken over i-deals zijn uitgevoerd in de Verenigde Staten, Duitsland en China 

(Freese et al., 2012). Omdat de context van arbeidsverhoudingen van invloed is op de aard en inhoud van i-

deals, is het belangrijk om inzichten uit Nederland te krijgen (o.a. Anand, Vidyarthi, Liden & Rousseau, 2010; 

Bal et al., 2012). 

Er bestaat een diversiteit aan literatuur over het functioneren van ouderen op de werkvloer (o.a. 

Schabracq & Schalk, 2007; Rothwell et al., 2008). Hierin worden met name de voor- en nadelen over de inzet 

van ouderen, evenals de rol van de werkgever en stereotypering van deze groep besproken. Zo worden 

ouderen snel gezien als minder productief en van minder toegevoegde waarde, inflexibel en mentaal incapabel 

om mee te komen, en bovendien moeilijk te trainen en te ontwikkelen. Maar er is ook een ander perspectief. 

De kennis en ervaring van oudere werknemers is groot en bovendien zijn oudere werknemers meer tevreden 

in hun werk dan jongere werknemers (Schabracq & Schalk, 2007). De vraag is echter hoe de inzet van ouderen 

verbeterd kan worden om deze toegevoegde waarde voor organisaties zichtbaar te maken.  

 Het doel van deze studie is om inzicht te geven in de invloed van de verschillende typen i-deals op de 

employability van oudere werknemers. Dit verband is niet eerder onderzocht, ondanks dat hier in 

verschillende artikelen naar gevraagd is (o.a. Bal et al., 2010; Freese et al., 2012).  

Theorie en Hypotheses 

I-deals en employability vormen de twee kernonderwerpen in dit onderzoek. De belangrijkste kenmerken en 

onderdelen van beiden worden hieronder toegelicht. Daarna worden de onderwerpen gecombineerd en 

daaruit volgen de eerste drie hypotheses. Twee concepten worden hieraan toegevoegd, namelijk self-efficacy 

en toekomstperspectief. Over hun relatie met employability worden nog vier hypotheses gevormd.  

I-deals  

Een aantal kenmerken onderscheiden i-deals van andere werkafspraken. Ten eerste worden i-deals individueel 

onderhandeld. Ten tweede zijn ze heterogeen; dus mensen met hetzelfde werk kunnen verschillende 

afspraken hebben. Ten derde zijn i-deals gunstig voor zowel werknemer als werkgever. Als laatste variëren ze 
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in scope; sommige werknemers zullen over ieder aspect van hun werk onderhandelen, anderen alleen over 

een specifiek onderdeel (Rousseau, 2001, 2005; Rousseau, Ho & Greenberg, 2006).  

Rosen et al. (2011) stellen op basis van een factoranalyse vier dimensies van i-deals voor. De eerste 

dimensie is werktijdenflexibiliteit. Dit betreft de regelingen omtrent de werkuren van de werknemer, zoals de 

mogelijkheid om minder uren te werken in verband met de gezondheid van de werknemer terwijl dat niet 

gebruikelijk is voor de organisatie. De tweede dimensie is locatieflexibiliteit. Een voorbeeld hiervan is om thuis 

te werken zodat je zorg en werk met elkaar kan combineren. Een derde dimensie is financiële beloning. Dit 

gaat over de afspraken over salaris en bonussen, zoals een extra toelage bij het bereiken van een bepaalde 

prestatie. Als laatste zijn er de ontwikkeling en taak- en werkverantwoordelijkheden. Deze regelingen gaan 

over speciale trainingen en opleidingen, andere taken of een speciale promotie (Freese et al., 2012; Rosen et 

al., 2011). Rosen et al. (2011) stellen dus dat de dimensies van i-deals kunnen worden geassocieerd met 

respectievelijk wanneer, waar, waarom en wat werknemers doen in hun werk.  

Bal et al. (2012) geven aan dat het onderscheid maken tussen verschillende typen i-deals belangrijk is 

voor de uitkomsten in onderzoeken. Ieder type volgt namelijk zijn eigen patroon bij beïnvloeding (Hornung,  

Glaser & Rousseau, 2008). Zo zijn flexibiliteit i-deals meer harde, objectieve en concrete regelingen. Ontwikkel 

i-deals zijn softer, specifieker en subjectiever (Bal et al., 2012).  

 Verder zijn er nog een aantal recente en belangrijke onderzoeken over i-deals. De onderzoeken van 

Anand et al. (2010) en Bal et al. (2012) geven het belang van de context van i-deals weer. De eerste studie 

geeft het belang aan van de kwaliteit van de relaties die je hebt op het werk. Slechte relaties met de 

leidinggevende of teamleden verhogen het belang van i-deals. De tweede studie geeft het belang voor het 

zogenaamde afdelingsklimaat, oftewel de gedeelde percepties van de collega’s over beleid en procedures. Zo 

hebben ontwikkel i-deals een klimaat nodig waarin ontwikkeling belangrijk wordt beschouwd. Rousseau, 

Hornung en Kim (2009) stellen dat i-deals die zijn onderhandeld nadat je in dienst bent getreden een grotere 

impact hebben dan daarvoor. Verder blijkt dat managers verschillende redenen hebben om i-deals wel of niet 

toe te staan (Hornung, Rousseau & Glaser 2009). Een voorbeeld is dat als bij ontwikkel i-deals werknemers het 

initiatief nemen voor ontwikkel i-deals, deze meestal worden gehonoreerd. Het type werk speelt een rol bij 

flexibiliteit i-deals. Ng en Feldman (2010) onderzochten dat de sterkste affectieve relatie met de organisatie 

bestaat bij oudere werknemers met lage zelfevaluaties. Ng en Feldman (2012) benadrukken het belang om 

onderscheid te maken tussen niet waargemaakte verplichtingen van werkgevers in het verleden en de belofte 
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van toekomstige i-deal onderhandelingen. Dit gaat ten gunste van de affectieve relatie van de werknemer met 

de organisatie.  

Employability 

Employability is belangrijk voor zowel organisaties als de werknemers zelf. Het biedt organisaties de 

mogelijkheden om flexibel te zijn in het behalen van hun doelen. Anderzijds biedt het werknemers de 

mogelijkheid te voldoen aan de eisen die het werk stelt (Van der Heijde & Van der Heijden, 2006).  

Er zijn vele definities omtrent employability (o.a. Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004; Van der Heijde & Van 

der Heijden, 2006). De Nederlandse term zou duurzame inzetbaarheid zijn (Van der Klink et al., 2011), maar de 

Engelse term wordt ook veel in de Nederlandse literatuur gebruikt. Duurzame inzetbaarheid was het thema 

van het SZW congres in 2012 waar het gelinkt is met allerlei onderwerpen zoals leiderschap, zorg, flexibel 

werken, midden- en kleinbedrijf en oudere werknemers (Ministerie van SZW, 2013). Dit is typerend voor de 

manier waarop het ook in de literatuur vanuit allerlei hoeken wordt bekeken: vanuit de organisatie, het 

individu of de industrie (Berntson, Näswall & Sverke, 2008; Fugate & Kinicki, 2008; Van der Heijde & Van der 

Heijden, 2006). Daarnaast hebben ontwikkelingen in de arbeidsmarkt hun weerslag op de definitie van 

employability (Rothwell & Arnold, 2007).  

Fugate et al. (2004) hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de definitie. Zij stellen dat employability 

de identificatie en realisatie van mogelijkheden in het werk facilliteert, zowel binnen de organisatie als 

daarbuiten. Zij zien employability als iets waar je aanleg voor hebt. Het is een veel gebruikte definitie in de 

literatuur, wellicht door de beknoptheid ervan.  

Van der Heijde en Van der Heijden (2008) bouwen hierop voort en komen met een meer recente en 

geïntegreerde definitie die competentiegedreven is. Zij combineren aspecten van persoonlijkheid, motivatie, 

gedrag en houdingen. Volgens deze auteurs is employability het vermogen van werknemers om de huidige 

functie uit te oefenen, een nieuwe functie te krijgen of werk te creëren, door optimaal gebruik te maken van 

aanwezige competenties. Een ander nieuw aspect aan deze definitie is dat het domein onafhankelijk is. Dit 

betekent dat door het gebruik van competenties in deze definitie van employability, meer naar de persoon 

gekeken wordt in plaats van de situatie waarin de persoon zich verkeerd.  

Van der Heijde en Van der Heijden (2008) definiëren vijf verschillende onderdelen in de definitie van 

employability. De eerste is domeinspecifiek, namelijk Beroepsexpertise. Dit betreft het vermogen om een 
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functie op kwalitatief hoog niveau uit te oefenen, gebaseerd op kennis en vaardigheden. Dit domeinspecifieke 

onderdeel wordt gecombineerd met vier domeinonafhankelijke onderdelen (Van der Heijden, 2000). De 

tweede is Anticipatie en optimalisatie. Dit gaat over het vermogen om aankomende veranderingen te zien, 

zoals technische of organisatorische, en je daar op een creatieve manier op aan te passen. Persoonlijke 

flexibiliteit gaat over het vermogen om te kunnen wisselen tussen functies en organisaties, ook al heb je daar 

zelf niet voor gekozen. De vierde dimensie is Organisatiegevoel. Dit gaat over succesvol deelnemen in 

verschillende groepen. Voorbeelden hierbij zijn je gevoel voor de organisatiecultuur, netwerken en je sociale 

vaardigheden. Tot slot is er Balans. Dit betreft het vermogen om persoonlijke en organisatiebelangen te 

dienen (Van der Heijde & Van der Heijden, 2008). Hierna wordt gekeken naar hoe de beschreven typen i-deals 

invloed hebben op de combinatie van de hierboven genoemde subdimensies van employability. 

I-deals en employability 

Employability werd nog niet eerder in de literatuur onderzocht in relatie met i-deals. Werknemers moeten 

verschillende middelen gebruiken om de inzetbaarheid van jongeren en ouderen te optimaliseren. Voor 

jongeren zijn financiële zaken zeer belangrijk. Voor ouderen zijn dat meer de sociaal-emotionele aspecten, 

waardoor zij zich beter gaan inzetten voor de organisatie (Bal et al., 2010). In lijn hiermee bewezen Kooij et al. 

(2011) dat intrinsieke motivatie voor ouderen steeds belangrijker wordt in plaats van extrinsieke motivatie. 

Intrinsieke motivatie is gerelateerd aan psychologische motieven, bijvoorbeeld zelfontplooiing en 

behoeftebevrediging. Rousseau, Hornung en Kim (2009) geven aan dat met name ontwikkel i-deals gerelateerd 

zijn aan de sociaal-emotionele aspecten in het werk. Volgens Streb, Voelpel en Leibold (2008) zijn afspraken 

over training en ontwikkeling cruciaal voor organisaties die nu te maken krijgen met oudere werknemers. Zij 

geven een aanbeveling om de individuele behoeftes van werknemers hierin te erkennen. Armstrong-Stassen 

en Ursel (2009) zeggen dat specifiek de op maat gemaakte trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden voorzien 

in deze behoeften en resulteren in interessanter en uitdagender werk. Ontwikkel i-deals creëren namelijk 

wederkerigheid en toekomstige kansen in de relatie en betrokkenheid tussen werkgever en werknemer, 

waardoor prestaties en tevredenheid verhogen (Armstrong-Stassen & Ursel, 2009; Hornung et al., 2008).  

Dit leidt tot de volgende hypothese: 

H1: Ontwikkel I-deals van oudere werknemers zijn positief gerelateerd aan employability. 
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Oudere werknemers hebben flexibele en parttime werktijden nodig om werk te kunnen combineren met 

zorgrollen, gezondheid en hun eigen capaciteit om dingen te verwerken. Met name de zorgrol, zoals de zorg 

voor hun ouders of kleinkinderen, is een belangrijke hierin (Wright, 2006). I-deals faciliteren werknemers om 

aan de verplichtingen tussen werk en privé te kunnen voldoen. Zo zorgen werktijdenflexibiliteit i-deals voor 

het kunnen combineren van zorgtaken (Hornung et al., 2008).  

Echter, Hornung et al. (2008) hebben aangetoond dat, in tegenstelling tot ontwikkel i-deals, flexibiliteit 

i-deals niet gerelateerd zijn aan sociaal emotionele aspecten in de organisatie. Werktijden- en 

locatieflexibiliteit versterken daarentegen een economische uitwisselingsrelatie tussen werkgever en 

werknemer. Financiële regelingen zijn ook gerelateerd aan economische aspecten in het werk (Rousseau, 

2005). Ouderen vinden deze economische aspecten echter veel minder belangrijk dan sociaal-emotionele 

aspecten (Bal et al., 2010).  

May, Reed, Schwoerer en Potter (2004) hebben onderzoek gedaan naar aanpassingen in de fysieke 

werkomgeving en de relatie met leeftijd. De verwachting was dat voor oudere werknemers deze aanpassingen 

meer mogelijkheden in het werk zouden bieden. Opvallend genoeg bleek dit niet zo te zijn. Aanpassingen in de 

werklocatie voor ouderen leidden volgens dit onderzoek niet tot meer mogelijkheden in het werk. Sterker nog, 

vanuit de werkgever gezien kunnen flexibiliteit i-deals suggereren dat er een verminderde motivatie is en zal 

dat tot uitdrukking komen in de prestatiebeoordeling van de werknemer, ook al is dit niet expliciet de intentie 

van de werkgever (Roussau, 2005; Perlow, 1997). Ook Armstrong-Stassen en Ursel (2009) vonden geen 

verband tussen flexibele opties in het werk voor locatie en tijden en de gepercipieerde ondersteuning vanuit 

de organisatie bij ouderen werknemers. Volgens Armstrong-Stassen en Ursel komt dit doordat flexibele 

werkopties niet specifiek op maat zijn gemaakt voor oudere werknemers. 

Bovendien vraagt de druk van de markt, zoals eerder omschreven, op dit moment om meer (kosten) 

efficiëntie bij werkgevers en om betere prestaties door werknemers (Schaufeli, 2007). Dit kan het moeilijk 

maken voor oudere werknemers om flexibiliteit te zoeken en voor werkgevers om dit toe te kennen 

(Rousseau, 2006). Bovendien kan een individuele afspraak over flexibiliteit ertoe leiden dat mensen een 

comfortabele positie hebben gekregen wardoor het moeilijk wordt om dit in de toekomst weer te regelen 

(Freese et al., 2012). Dit kan negatieve consequenties hebben voor de toekomst van het werk voor 

werknemers met flexibele regelingen omtrent werktijden en locatie.  
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Dit leidt tot de volgende hypotheses: 

H2: Flexibiliteit i-deals van oudere werknemers zijn negatief gerelateerd aan employability. 

H3: Financiële i-deals van oudere werknemers zijn negatief gerelateerd aan employability. 

Self-efficacy en employability  

Vorige onderzoeken toonden aan dat met name werktijdenflexibiliteit i-deals en ontwikkel i-deals veel 

voorkomen in organisaties (Rousseau, 2005; Rousseau & Kim, 2006). Gezien de verwachting dat voor oudere 

werknemers met name ontwikkel i-deals een positieve relatie hebben met employability, zal deze relatie in dit 

onderzoek meer focus krijgen. Een begrip wat hierbij geïntroduceerd wordt is self-efficacy.  

Self-efficacy gaat volgens Bandura (1997) over het vertrouwen van een persoon in de 

eigen bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op zijn of haar omgeving. Van der Heijde en Van der 

Heijden (2006) linken self-efficacy aan employability. Zij geven aan dat self-efficacy niet alleen gaat om het 

geloof in eigen kunnen, maar ook over het geloof in je werk en de bijbehorende taken. Dit zou volgens Van der 

Heijde en Van der Heijden de motivaties, acties en prestaties van een werknemer kunnen beïnvloeden. 

Voorbeelden hiervan zijn het geloof in de zinvolheid van het werk of in bepaalde methoden die gehanteerd 

worden in de organisatie. 

Voorafgaand aan de toestand van self-efficacy gaan ervaringen. Self-efficacy neemt toe door een 

combinatie van het ervaren van successen in het leven, positieve ervaringen, positieve feedback en motivatie 

(Chen, Gully & Eden, 2005). Aangezien door het onderhandelen van een ontwikkel i-deal men het werk als 

interessanter en uitdagender ervaart (Armstrong-Stassen & Ursel, 2009), zou dit een positieve relatie op 

kunnen leveren van ontwikkel i-deals naar de staat van self-efficacy. Belangrijk hierbij is dat Streb et al. (2008) 

een onderzoek laten zien waarin aangegeven wordt dat training en ontwikkeling negatief zijn gerelateerd aan 

leeftijd. Echter, self-efficacy kan dit effect omdraaien.  

Berntson et al. (2008) leggen het onderscheid tussen employability en self-efficacy uit. Employability is 

sterk gerelateerd aan specifieke kennis, dus vaardigheden die ontwikkeld zijn door training en ontwikkeling. 

Self-efficacy gaat over het algemene gevoel hoe je een taak moet uitvoeren. Berntson et al. (2008) geven aan 

dat meer specifieke kennis en percepties over eigen kunnen (employability) de meer algemene zelfevaluatie 

beïnvloeden (self-efficacy). Zij benoemen wel specifiek opleiding en trainingen. Die zouden een individu meer 

algemene competenties en een beter gevoel geven (self-efficacy) om problemen op te lossen en dat versterkt 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bekwaamheid&action=edit&redlink=1
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de mate van employability. Dit moet echter nog onderzocht worden. Als daarnaast de gedachten van Bandura 

(1997) worden gevolgd, leidt een verhoogde toestand van self-efficacy tot een grote motivatie om betere 

prestaties te leveren. In de operationalisatie van employability van Van der Heijde en Van der Heijden (2008) 

staan vragen over allerlei prestaties. Je zou daarmee kunnen concluderen dat self-efficacy employability 

beïnvloedt. Ook geven Van Horn, Taris, Schaufeli en Schreurs (2004) aan dat self-efficacy beschouwd wordt als 

een dimensie van welzijn en de perceptie van de mate van employability positief beïnvloedt.  

Dit leidt tot de volgende hypotheses: 

H4: Ontwikkel i-deals van oudere werknemers zijn positief gerelateerd aan self-efficacy. 

H5: Self-efficacy bij oudere werknemers is positief gerelateerd aan employability. 

H6: Self-efficacy medieert (gedeeltelijk) de positieve relatie tussen ontwikkel i-deals en employability bij 

oudere werknemers.  

Toekomstperspectief en employability 

Oudere werknemers zijn minder inzetbaar als gekeken wordt naar de lichamelijke gezondheid in combinatie 

met leeftijd, zoals het gezichtvermogen en uithoudingsvermogen. Maar er is meer dan dat. Oudere 

werknemers blijken lichamelijke en cognitieve functies meestal goed te kunnen compenseren. Kwaliteiten 

zoals kennis, ervaring, sociale en taalkundige vaardigheden nemen bij oudere werknemers juist toe (Nauta, De 

Vrome, Cox, Korver & Kraan, 2005). 

Het kijken naar verschillen in leeftijd lijkt voor deze studie dus te beperkt. In plaats daarvan wordt de 

maatstaf toekomstperspectief gebruikt. Toekomstperspectief gaat over de perceptie van tijd in plaats van de 

werkelijke tijd, zoals kalenderjaren (Carstensen, 2006). Mensen maken beslissingen waarin ze rekening houden 

met een bepaalde tijdsgrens: De context van tijd (zoals hoe ver iemand vooruit plant), de duidelijkheid van de 

gepercipieerde behoeftes in de toekomst, en de mate waarin het heden wordt gekoppeld aan de toekomst en 

het verleden. Hoe groter deze tijdsgrenzen zijn, hoe meer doelen, plannen en mogelijkheden mensen hebben 

(Carstensen, 2006; Husmann & Shell, 2008).  

Leeftijd is negatief gerelateerd aan een open toekomstperspectief (Zacher & Frese, 2009). Het idee is 

dat oudere werknemers lagere percepties hebben over de mogelijkheden die er nog voor hen zijn ten opzichte 

van jongere werknemers. Support vanuit de organisatie en een beperkte tijd om nog te werken spelen hierbij 

ook een rol (Bal et al., 2010; Zacher, Heusner, Schmitz, Zwierzanska & Frese, 2010).  
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Werknemers, jong en oud, met een open toekomstperspectief zijn geneigd om te werken bij 

organisaties die hun behoeftes voor (persoonlijke) ontwikkeling vervullen. En werkgevers zullen andersom ook 

meer ontwikkeling aanbieden aan werknemers die een open toekomstperspectief hebben (Carstensen, 2006; 

Zacher et al., 2010). Binnen de gepercipieerde tijdsgrenzen, zijn werknemers in staat om competenties te 

ontwikkelen en te behouden waardoor ze meer controle krijgen over hun carrière bij diverse werkgevers. Deze 

competenties zouden werknemers kunnen helpen om hun employability te verhogen (De Graaf, Peeters & Van 

der Heijden, 2011). 

Daarnaast geven Bal et al. (2010) aan dat met name oudere werknemers met een open 

toekomstperspectief gestimuleerd worden om zich extra in te zetten voor de organisatie als hun psychologisch 

contract wordt vervuld. Specifiek sociaal-emotionele contractvervullingen zijn sterk gerelateerd aan een open 

toekomstperspectief. Rousseau et al. (2009) geven aan de ontwikkel i-deals sterk gerelateerd zijn aan sociaal 

gerelateerde aspecten in het werk. Bal et al. (2010) verwijst dan ook naar een mogelijke invulling hiervan in de 

vorm van i-deals. Echter, onderzoek naar de rol van toekomstperspectief bij i-deals ontbreekt nog.  

Dit leidt tot de volgende hypothese: 

H7: Toekomstperspectief modereert de relatie tussen ontwikkel i-deals en employability: de positieve relatie is 

sterker voor oudere werknemers met een open toekomstperspectief dan voor oudere werknemers met een 

beperkt toekomstperspectief.  

Alle bovenstaand geformuleerde hypotheses worden samengevat in onderstaande Figuur 1. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figuur 1: Het conceptuele model van het onderzoek  
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Methode            

Procedure en respondenten 

Om de hypotheses te toetsen is een kwantitatief onderzoek gedaan. Dit onderzoek is tot stand gekomen in 

samenwerking met het trainings- en coachingsbureau 2 of Meer uit Zaandam. Er is voor gekozen de data bij 

werknemers uit verschillende organisaties en branches te verzamelen. Dit is aangeraden in meerdere 

onderzoeken over i-deals (o.a. Bal et al., 2012; Rosen et al., 2011; Rousseau et al., 2009), die zelf te maken 

hebben met beperkingen van de samenstelling van de datasets. Dit geeft een grote spreiding in de i-deals die 

zijn onderhandeld tussen werknemer en werkgever. Werknemers binnen dezelfde organisatie hebben meer 

gelijke kansen om i-deals te kunnen onderhandelen dan werknemers uit verschillende organisaties. Alle data 

zijn verkregen door middel van een online vragenlijst die via e-mail is verspreid onder de werknemers. De 

vragenlijst is ingevuld door 323 respondenten. Daarvan waren 13 deelnemers jonger dan 45 jaar waardoor zij 

buiten de doelgroep vallen. Ook is dit inclusief 66 respondenten die de enquête niet geheel hebben afgerond. 

Ook deze zijn uit de dataset verwijderd. De overgebleven 244 respondenten van wie de resultaten zijn 

geanalyseerd, zijn werknemers bij 8 Nederlandse organisaties (een ingenieursbureau, een gemeente, een hoge 

school, een bierbrouwerij, een detailhandelsconcern, een cateraar, een technische groothandel en een 

woningstichting). Zes hiervan hebben meer dan 250 werknemers in dienst. Van de respondenten is 35.7% 

vrouw (N = 87) en 64.3% man (N = 157). De gemiddelde leeftijd betreft 53 jaar en varieert tussen 45 en 65 jaar. 

Het gemiddeld aantal dienstjaren is 19 (SD = 11.2). Het gemiddeld aantal werkuren per week is 36 en 71% van 

de respondenten werkt fulltime (≥36 uur per week). Verder heeft 33% van de respondenten een 

leidinggevende functie. Tot slot heeft 66% een HBO opleiding of hoger genoten.  

 Meetinstrumenten 

Alle schalen die gebruikt zijn om de onafhankelijke variabelen te meten hebben een 5-punts Likertschaal van 

‘Helemaal niet mee eens’ tot ‘Helemaal mee eens’. De schaal die gebruikt is om de afhankelijke variabele te 

meten heeft een 6-punts Likertschaal met wisselende antwoordcategorieën afhankelijk van de stelling. 

De i-deals zijn gemeten aan de hand van de vragenlijst van Rosen et al. (2011). De Nederlandse 

vertaling van Bal et al. (2012) is gebruikt en maakt onderscheid in de vier soorten i-deals. Ontwikkel i-deals zijn 

op basis van de ontwikkeldimensie van Rousseau en Kim (2006) gecombineerd met de taakdimensie van 
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Hornung et al. (2010). De schaal voor ontwikkel i-deals (α = .82) bevat 6 items. Voorbeelden zijn “Op mijn 

verzoek geeft mijn leidinggevende mij taken waarbij ik mijn vaardigheden beter kan ontwikkelen” en “Door 

mijn bijdrage aan de organisatie heeft mijn leidinggevende mij meer flexibiliteit gegeven in het uitvoeren van 

mijn werk”. De schaal voor werktijdenflexibiliteit i-deals bevat 3 items (α = .75). Een voorbeeld is “Mijn 

leidinggevende houdt rekening met mijn persoonlijke behoeften bij het maken van het werkrooster”. De 

schaal voor werklocatieflexibiliteit i-deals wordt gemeten door middel van 2 items (α = .85). Een voorbeeld is 

“Vanwege mijn persoonlijke omstandigheden, staat mijn supervisor toe dat ik mijn werk, in plaats van op 

kantoor, ergens anders doe”. De schaal voor financiële i-deals (α = .87) bevat 5 items. Voorbeelden zijn “Mijn 

leidinggevende heeft ervoor gezorgd dat mijn salaris voorziet in mijn persoonlijke behoeften” en “Vanwege 

mijn unieke vaardigheden en bijdragen wil mijn leidinggevende onderhandelen over mijn salaris”. Alle items 

zijn onderworpen aan een factoranalyse, getoond in Tabel 6 in de Appendix. Dit resulteert in vier factoren, die 

overeenkomen met de vier schalen, met een eigenwaarde groter dan 1.00 die in totaal 65.24% van de 

variantie verklaren.  

Toekomstperspectief is gemeten aan de hand van een 10 item schaal (α = .87) die Lang en Carstensen 

(2002) hebben ontwikkeld. De Nederlandse vertaling uit Bal et al. (2010) is gebruikt. Voorbeelden zijn “Veel 

kansen wachten mij in de toekomst” en “Ik verwacht dat ik veel nieuwe doelen in de toekomst zal stellen”.  

Self-efficacy is gemeten aan de hand van de vragenlijst (α = .88) die is ontwikkeld door Chen et al. 

(2001). Deze bestaat uit 8 items. Voorbeelden zijn “Ik zal in staat zijn om de meeste van de doelen te bereiken 

die ik heb voor mezelf” en “In het algemeen denk ik dat ik uitkomsten kan verkrijgen die belangrijk zijn voor 

mij”. Met behulp van Google Translate is deze schaal vertaald naar het Nederlands en vervolgens gecheckt op 

inconsistenties.  

Employability is gemeten door gebruik te maken van de vragenlijst (α = .94) ontwikkeld door Van der 

Heijde en Van der Heijden (2006). De schaal is onder te verdelen in 5 subschalen, namelijk Beroepsexpertise 

(bestaande uit 15 items), Anticipatie en optimalisatie (8 items), Persoonlijke flexibiliteit (8 items), 

Organisatiegevoel (7 items) en Balans (9 items). Via Beate van der Heijden is de Nederlandse versie 

beschikbaar gemaakt. Voorbeeld items zijn “Ik pas mij aan aan ontwikkelingen binnen mijn organisatie” 

(Persoonlijke flexibiliteit), “Ik deel mijn ervaring en kennis met anderen” (Organisatiegevoel) en “Mijn werk en 

privé leven zijn in balans met elkaar” (Balans). De factoranalyse op deze items staat weergegeven in Tabel 7 in 

de Appendix. De factoranalyse resulteert in negen factoren met een eigenwaarde groter dan 1.00 die in totaal 
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64.44% van de variantie verklaren. De analyse biedt ondersteuning voor bijna alle verschillende schalen, 

alhoewel sommige variabelen ook substantieel op andere factoren laden. De schaal van Persoonlijke 

flexibiliteit geeft een divers patroon weer en laadt substantieel op allerlei factoren. Deze schaal wordt dus niet 

ondersteunt met de factoranalyse.   

Analyseplan 

Voor de statistische analyse is gebruik gemaakt van SPSS 21.0. Allereerst zijn gemiddelden, standaarddeviaties, 

Cronbach’s alfa coëfficiënten en de bivariate correlaties berekend voor iedere onderzoeksvariabele. Hiermee 

zijn Hypotheses 1 tot en met 5 getoetst. Hoewel de vragenlijst een ordinaal meetniveau heeft, zijn zij op 

interval niveau geanalyseerd. Over het algemeen is gewerkt met een significantieniveau kleiner dan .05. Indien 

de p-waarde kleiner is dan .01, is dit vermeld.  

Daarna is door middel van een regressieanalyse Hypothese 6 getoetst. Hierbij is gemeten of self-efficacy 

de relatie medieert tussen ontwikkel i-deals en employability. Door Baron en Kenny (1986) worden een aantal 

stappen beschreven die zijn gevolgd om tot het resultaat te komen. Als er een significante samenhang is 

vastgesteld tussen i-deals en employability (stap 1), is vervolgens gekeken met een regressieanalyse of 

ontwikkel i-deals een significant effect hebben op self-efficacy (stap 2). Vervolgens is bekeken of self-efficacy 

een significant effect heeft op employability (stap 3). Tot slot is gekeken of ontwikkel i-deals niet langer 

samenhangen met employability zodra self-efficacy is toegevoegd aan de regressievergelijking (stap 4). In deze 

stap is employability de afhankelijke variabele en zijn ontwikkel i-deals en self-efficacy beiden de 

onafhankelijke variabelen. Er is geen sprake van mediatie als de partiële regressiecoëfficiënt van ontwikkel i-

deals in stap 4 ongeveer even groot is of groter is dan de regressiecoëfficiënt van ontwikkel i-deals in stap 1. 

Tevens is door middel van een regressieanalyse Hypothese 7 getoetst met betrekking tot het interactie-

effect van toekomstperspectief op de relatie tussen ontwikkel i-deals en employability. Stap 1 hierbij is het 

centreren van de onafhankelijke variabelen ontwikkel i-deals en toekomstperspectief. Vervolgens is een 

productvariabele geconstrueerd door deze twee met elkaar te vermenigvuldigen. Daarna volgt de 

regressieanalyse met daarbij eerst de gecentreerde versies van de onafhankelijke variabelen en vervolgens de 

productvariabele. Tot slot is de relatie tussen ontwikkel i-deals en employability geplot om te kijken wat het 

effect van toekomstperspectief precies is.   
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Resultaten            

Controlevariabelen 

In Tabel 1 zijn de correlaties met de controlevariabelen weergegeven. Flexibiliteit werklocatie i-deals hebben 

een positief significante samenhang met de hoogst genoten opleiding (r = .13, p < .05). Ontwikkel i-deals 

hebben een positief significante samenhang met het aantal werkuren per week (r = .16, p < .05).   

Er is een t-test voor onafhankelijke groepen gedaan om de verschillen tussen mannen en vrouwen te 

toetsen voor de verschillende i-deals. Mannen (M = 2.97, SD = .81) bleken significant lager te scoren dan 

vrouwen (M = 3.23, SD = .71) op de flexibiliteit werklocatie i-deals; t (242) = -2.52, p < .01. Dit geeft aan dat 

geslacht een effect heeft op de flexibiliteit werklocatie i-deals.  

Er is ook een t-test voor onafhankelijke groepen gedaan voor het meten van de verschillen tussen 

medewerkers en leidinggevenden voor de verschillende i-deals. Een significant verschil is gevonden voor 

ontwikkel i-deals; t (242) = -2.74, p < .01. Medewerkers (M = 3.33, SD = .69) scoren significant lager dan 

leidinggevenden (M = 3.60, SD = .69) op ontwikkel i-deals. Ook is er een significant verschil gevonden voor 

financiële i-deals; t (242) = -2.04, p < .05. Medewerkers (M = 1.97, SD = .75) scoren ook op dit type i-deals 

significant lager dan leidinggevenden (M = 2.20, SD = .79). Dit geeft aan dat het type functie een effect heeft 

op de financiële en ontwikkel i-deals.  

 Vanwege bovenstaande significante relaties met de onafhankelijke variabelen is in de 

regressieanalyses gecontroleerd voor de variabelen geslacht, hoogst genoten opleiding, type functie en aantal 

werkuren per week. Leeftijd wordt ook meegenomen in de analyses wegens het belang in dit onderzoek. 

Bovendien correleert leeftijd significant met toekomstperspectief (r = .35, p < .01), self-efficacy (r = -.16, p < 

.05) en employability (r  -.13, p < .05).  

Correlatieanalyse 

De resultaten van Hypotheses 1 tot en met 5 zijn te vinden in Tabel 1. Op basis van Hypothese 1 werd 

verwacht dat ontwikkel i-deals van oudere werknemers positief samenhangen met employability. Dit is 

bevestigd, aangezien de correlatie tussen ontwikkel i-deals en employability positief en significant is (r = .23, p 

< .01). Tabel 2 geeft de correlaties weer tussen de vier typen i-deals en de vijf subdimensies van employability. 
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Ontwikkel i-deals correleren significant met de subdimensies Anticipatie en optimalisatie (r = .22, p < .01), 

Persoonlijke flexibiliteit (r = .18, p < .01), Organisatiegevoel (r = .33, p < .01) en Balans(r = .25, p < .01).  

Hypothese 2 stelde dat flexibiliteit i-deals van oudere werknemers negatief zijn gerelateerd aan 

employability. Flexibiliteit i-deals voor werktijden hangen inderdaad negatief samen met employability, 

aangezien de correlatie tussen flexibiliteit werktijden i-deals en employability negatief is, maar deze correlatie 

is niet significant (r = .10, p = .88). De correlatie tussen flexibiliteit i-deals voor werklocatie en employability is 

wel significant, maar hangt positief samen (r = .22, p < .01). In Tabel 2 is bovendien te zien dat flexibiliteit 

werklocatie i-deals positief en significant correleren met alle subdimensies van employability. Flexibiliteit 

werktijden i-deals hebben geen significante correlatie met deze subdimensies. Dus Hypothese 2 is verworpen. 

Hypothese 3 is tevens verworpen. Die stelde dat financiële i-deals van oudere werknemers negatief 

zijn gerelateerd aan employability. De correlatie tussen financiële i-deals en employability is positief en niet 

significant (r = .11, p = .76). De subdimensies Organisatiegevoel (r = .14, p < .05) en Balans (r = .19, p < .01) van 

employability correleren wel positief en significant met financiële i-deals.  

 De resultaten van de regressieanalyse in Tabel 3 laten zien dat flexibiliteit werklocatie i-deals de 

belangrijkste voorspellers zijn van employability. De samenhang tussen flexibiliteit werklocatie i-deals en 

employability is positief en significant (β = .19, p < .01). Ook ontwikkel i-deals zijn een voorspeller voor 

employability. De samenhang tussen ontwikkel i-deals en employability is positief en significant (β = .14, p < 

.05). In totaal verklaren de i-deals 20% van de variantie in employability (F[9,234] = 6.60, p < .01). 

 

Tabel 1                
Gemiddeldes, Standaarddeviaties en Correlaties                        
    M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1. Geslacht 1.36 .48 (-)             
2. Leeftijd 53.36 5.07 -.18** (-)            
3. Opleiding 4.73 1.27 -.06 -.04 (-)           
4. Functie 1.34 .47 -.13* -.14* .05 (-)          
5. Werkuren per week 35.68 6.30 -.41** -.00 .01 .28** (-)         
6. Ontwikkel i-deals 20.50 4.18 .04 .02 .03 .17** .16* (.82)        
7. Flexibiliteit tijden i-deals 9.18 2.35 .16* -.03 .01 -.07 -.07 .28** (.75)       
8. Flexibiliteit locatie i-deals 5.74 2.06 -.06 -.08 .13* .06 .09 .27** .40** (.85)      
9. Financiële i-deals 10.20 3.85 .04 .00 -.07 .13* .11 .32** .22** .30** (.87)     
10. Toekomstperspectief 31.47 6.67 .04 -.35** .03 .33** .04 .30** .04 .19** .20** (.87)    
11. Self-efficacy 30.29 4.06 .04 -.16* .03 .25** .27** .19** .20 .19** .09 .45** (.88)   
12. Employability 196.87 20.95 .00 -.13* .15* .27** .26** .23** -.10 .22** .11 .42** .66** (.94)  
N = 244. Alfa coëfficiënten voor de schalen staan aangegeven langs de diagonale lijn.  
M = gemiddelde. SD = standaarddeviatie. Geslacht: 1 = man, 2 = vrouw.  
Opleiding: 1 = basisonderwijs, 2 = VMBO/MAVO, 3 = MBO, 4 = HAVO/VWO, 5 = HBO/Bachelor, 6 = Universiteit/Master, 7 = Anders.    
Functie: 1 = medewerker, 2 = leidinggevende.  

*p < .05. **p < .01. 

 



19 
 

Tabel 2 
Correlaties i-deals en subdimensies employability     

  
Beroeps-     
expertise 

Anticipatie en 
optimalisatie 

Persoonlijke 
flexibiliteit 

Organisatie-        
gevoel Balans 

Ontwikkel i-deals .00 .22** .18** .33** .25** 

Flexibiliteit tijden i-deals -.09 -.01 -.04 .05 .29 

Flexibiliteit locatie i-deals .15* .21** .16* .19** .15* 

Financiële i-deals -.02 .08 .08 .14* .19** 

N = 244. *p < .05, **p < .01.       
 

Tabel 3    
Multipele regressieanalyse voorspelling i-deals op employability 

   β  ΔR2   

Controle variabelen  .15  
Geslacht .13   
Leeftijd -.08   
Opleiding  .12   
Functie .17**   
Werkuren per week .21**   
Onafhankelijke variabelen  .05  
Ontwikkel i-deals .14*   
Flexibiliteit tijden i-deals -.12   
Flexibiliteit locatie i-deals .19**   
Financiële i-deals .01   
F 6.60**   
∆F 3.93**   
R² .20     
N=244. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (bèta) gebruikt.  
* p < .05, ** p < .01.  

 

Hypothese 4, die stelde dat ontwikkel i-deals van oudere werknemers positief zijn gerelateerd aan self-

efficacy, is bevestigd. Ontwikkel i-deals en self-efficacy zijn positief en significant gecorreleerd (r = .19, p < .01). 

Tot slot stelde Hypothese 5 dat self-efficacy bij oudere werknemers positief is gerelateerd aan employability. 

Deze hypothese wordt ook bevestigd, aangezien deze correlatie positief en significant is (r = .66, p < .01).  

Mediatie analyse 

 Hypothese 6 veronderstelde dat self-efficacy de positieve relatie tussen ontwikkel i-deals en employability bij 

oudere werknemers (gedeeltelijk) medieert. Het resultaat hiervan is weergegeven in Tabel 4. Indien ontwikkel 

i-deals als onafhankelijke variabele worden toegevoegd aan het model met employability als afhankelijke 

variabele, is er een positief significante samenhang tussen ontwikkel i-deals en employability (β = .16, p < .01). 

Bij toevoeging van de onafhankelijke variabele self-efficacy verdwijnt deze samenhang (β = .09, p = .06). 

Daarentegen is het effect van self-efficacy op employability sterk te noemen (β = .60, p < .01). De totale 

verklaarde variantie is 48% (F[7,236] = 30.70, p < .01). Hypothese 6 is dus bevestigd. Self-efficacy medieert de 

relatie tussen ontwikkel i-deals en employability volledig. Dat betekent dat er sprake is van een indirect effect 

van ontwikkel i-deals naar employability via self-efficacy.  
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Tabel 4       
Mediatie analyse: Multipele regressieanalyse voorspelling invloed self-efficacy op relatie ontwikkel i-deals en employability 

  stap 1 stap 2 stap 3    
Controle variabelen       
Geslacht .12 .10 .01    
Leeftijd -.08 -.09 -.02    
Opleiding  .14* .13* .12*    
Functie .20** .18** .08    
Werkuren per week .25** .22** .07    
Onafhankelijke variabelen       
Ontwikkel i-deals  .16** .09    
Self-efficacy   .60**    
F 8.34** 8.26** 30.70**    
∆ F  6.85** 136.94**    
R² .15 .17 .48    
∆ R²   .02 .31    
N = 244. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (bèta) gebruikt. *p < .05, **p < .01.      

Moderatie analyse 

Hypothese 7 stelde dat toekomstperspectief de relatie tussen ontwikkel i-deals en employability modereert. 

De resultaten hiervan staan in Tabel 5. De gecentreerde onafhankelijke variabele ontwikkel i-deals is positief in 

de regressie, maar niet significant (β = .07, p = .25). De gecentreerde onafhankelijke variabele 

toekomstperspectief hangt ook positief samen met employability en is wel significant (β = .37, p < .01). De 

interactie is positief, maar niet significant (β = .08, p = .18). De totaal verklaarde variantie is 28% (F[8,235] = 

11.21, p < .01). Hypothese 7 is dus verworpen.  

Tabel 5     
Moderatie analyse: Multipele regressieanalyse voorspelling invloed van ontwikkel i-deals op employability 

  stap 1 stap 2 stap 3  
Controle variabelen     
Geslacht .12 .11 .11  
Leeftijd -.08 .03 .03  
Opleiding  .14* .14* .13*  
Functie .20** .08 .08  
Werkuren per week .25** .25** .25**  
Onafhankelijke variabelen     
Ontwikkel i-deals  .06 .07  
Toekomstperspectief  .37** .37**  
Interactie     
Ontwikkel i-deals X Toekomstperspectief   .08  
F 8.34** 12.52** 11.21**  
∆ F  19.71** 1.79  
R² .15 .27 .28  
∆ R²    .12 .01  
N = 244. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (bèta) gebruikt. *p < .05, **p < .01.   
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Discussie            

Deze studie heeft zich gericht op de invloed van de verschillende typen i-deals op de employability van oudere 

werknemers. Hiermee werd getracht een antwoord te geven op de vraag hoe de inzet van ouderen duurzaam 

verbeterd kan worden om hun toegevoegde waarde voor organisaties zichtbaar te maken. Daarnaast is de 

modererende rol van toekomstperspectief en de mediërende rol van self-efficacy onderzocht op de relatie 

tussen ontwikkel i-deals en employability. 

 De resultaten van deze studie toonden aan dat flexibiliteit werklocatie i-deals en ontwikkel i-deals de 

belangrijkste voorspellers zijn voor employability van oudere werknemers. De relatie tussen ontwikkel i-deals 

en employability wordt volledig gemedieerd door self-efficacy. De mate van toekomstperspectief modereert 

de relatie tussen ontwikkel i-deals en employability niet. Aan de hand van de hypotheses zullen de resultaten 

hieronder in meer detail worden besproken. Daarna worden theoretische en praktische implicaties gegeven. 

Ook zullen de beperkingen van dit onderzoek en suggesties voor vervolgonderzoek gepresenteerd worden. Dit 

onderzoek sluit af met een conclusie.  

Hypothese 1 stelde dat ontwikkel i-deals van oudere werknemers positief zijn gerelateerd aan 

employability. Ontwikkel i-deals blijken inderdaad belangrijke voorspellers te zijn van de employability van 

oudere werknemers. Voor de subdimensies van employability Organisatiegevoel, Balans, Anticipatie en 

optimalisatie en Persoonlijke flexibiliteit zijn positieve relaties gevonden. De subdimensie Beroepsexpertise 

heeft geen relatie met ontwikkel i-deals. Streb et al. (2008) gaven al de aanbeveling om individuele behoeftes 

van werknemers voor training en ontwikkeling te erkennen. Dit onderzoek geeft dus aan dat de employability 

verhoogd wordt door te richten op het maken van individuele afspraken op het gebied van ontwikkeling. Een 

verklaring hiervoor is dat dit een gevoel van wederkerigheid oproept en toekomstige kansen creëert in de 

relatie tussen werkgever en werknemer (Armstrong-Stassen & Ursel, 2009; Hornung et al., 2008). 

Domeinspecifieke trainingen om de beroepsexpertise te vergroten zullen waarschijnlijk geen invloed hebben 

op de employability van oudere werknemers. 

Hypothese 2 stelde dat flexibiliteit i-deals van oudere werknemers negatief zijn gerelateerd aan 

employability. Er is echter een positief verband gevonden tussen locatieflexibiliteit i-deals en employability. 

Het maken van individuele afspraken over flexibiliteit in de werklocatie is dus zelfs een belangrijke factor om 

de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers te vergroten. Bovendien hebben alle subdimensies van 
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employability een positieve samenhang met locatieflexibiliteit i-deals. Wellicht dat de flexibiliteit tussen de 

verplichtingen op het werk en privé, zoals het combineren van zorgrollen thuis voor kleinkinderen of ouders 

(Hornung et al., 2008; Wright, 2006) een reden is voor dit verband. Flexibiliteit in werktijden leidt niet tot een 

verhoging van de employability. Ook zullen individuele afspraken over financiële zaken niet leiden tot een 

verhoging van employability van oudere werknemers, zoals Hypothese 3 stelde. Een verklaring kan zijn dat 

flexibiliteit in werktijden en financiële i-deals meer de extrinsieke motivatie bevredigen. Bovendien zijn dit 

typisch objectieve, meetbare en concrete zaken die tijdens het proces van aannemen van het werk zijn 

onderhandeld (Rousseau et al., 2009). Deze twee zaken benadrukken de meer economische aspecten in het 

werk, die minder belangrijk zijn voor de oudere werknemer dan de sociaal-emotionele aspecten (Bal et al., 

2010; Kooij et al., 2008; Rousseau et al., 2009). Bovendien hebben veranderingen in werktijden vaak financiële 

gevolgen en veranderingen in werklocatie niet (Rousseau et al., 2009), waarmee het verschil in de uitkomst 

tussen flexibiliteit werklocatie en werktijden kan worden verklaard. Volgens Armstron-Stassen en Ursel (2009) 

gelden werktijdenflexibiliteit vaak voor iedereen en is dit dus minder een individuele afspraak dan bijvoorbeeld 

afspraken over ontwikkeling.   

Er is een positieve relatie tussen ontwikkel i-deals en self-efficacy, zoals Hypothese 4 luidde. Dit is in lijn 

met de theorie van Armstrong-Stassen en Ursel (2009), namelijk dat men door het onderhandelen van 

ontwikkel i-deals het werk als interessanter en uitdagender gaat ervaren. Deze positieve ervaringen 

beïnvloeden de self-efficacy van oudere werknemers (Chen et al., 2005). Hoewel in de literatuur diverse 

meningen zijn over of self-efficacy employability beïnvloedt of andersom, is in dit onderzoek gekeken of self-

efficacy een positieve invloed heeft op employability. De meer algemene zelfevaluatie (Berntson et al., 2008) 

blijkt hierin inderdaad de meer specifieke kennis en percepties over eigen kunnen (employability) te 

beïnvloeden. Zoals Bandura (1997) al bevestigde, leidt self-efficacy tot een grotere motivatie om prestaties te 

leveren. Die prestaties komen tot uitdrukking in employability (Van der Heijde & Van der Heijden, 2008). De 

mediërende rol van self-efficacy in de relatie tussen opleiding en trainingen en employability, die nog niet 

eerder was onderzocht (Berntson et al., 2008), kan in dit onderzoek worden bevestigd. Onder opleiding en 

trainingen worden dan ontwikkel i-deals verstaan.  

Hypothese 7 stelde dat toekomstperspectief de relatie modereert tussen ontwikkel i-deals en 

employability. De rol van toekomstperspectief in relatie met i-deals was nog niet eerder onderzocht. De 

hypothese is niet bevestigd in dit onderzoek. Een open toekomstperspectief heeft een positieve relatie met 
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employability, maar modereert de relatie tussen ontwikkel i-deals en employability niet. Mogelijk spelen 

andere factoren dan toekomstperspectief een rol spelen. Wellicht dat de huidige economie dit kan verklaren. 

Onvrijwillige eerdere uittreding is bij oudere werknemers tegenwoordig vaak regel in plaats van uitzondering 

(Dorn & Souza-Poza, 2010). Dus ook al heb je een open toekomstperspectief om inzetbaar te blijven, dan 

kunnen andere factoren bepalen dat je niet inzetbaar bent. Kostenefficiëntie is nu een belangrijke afweging 

voor het inzetten van relatief duurdere oudere werknemers (Vandenberghe, Waltenberg & Rigo, 2013). 

Theoretische implicaties 

Deze studie draagt bij aan de literatuur over i-deals. Niet eerder werd daarbij een relatie gemaakt met het 

begrip employability, terwijl daar in meerdere onderzoeken wel naar is gevraagd (o.a. Bal et al., 2008; Freese 

et al., 2012). Tevens draagt het bij aan onderzoek over i-deals in een Nederlandse context, terwijl vorige 

onderzoeken met name in het buitenland plaatsvonden (o.a. Hornung et al., 2012; Lai, Chan & Rousseau, 2009; 

Ng & Feldman, 2012; Rosen et al., 2011). De diversiteit aan Nederlandse organisaties en het relatief hoge 

aantal respondenten geven deze context stevig weer. Ook het effect dat ontwikkel i-deals via self-efficacy leidt 

tot employability is nieuw in de literatuur. Gezien de diverse resultaten in de verschillende typen i-deals, is het 

belang bevestigd dat onderscheid moet worden gemaakt tussen de verschillende typen. Dit geldt tevens voor 

de subdimensies van employability. Ook draagt deze studie bij aan nieuwe perspectieven betreffende 

arbeidsrelaties omdat i-deals een recent fenomeen zijn. In combinatie met oudere werknemers komen i-deals 

bijna niet voor in de literatuur, behalve in het onderzoek naar de motivatie om door te werken na het 

pensioen van Bal et al. (2012).  

Praktische implicaties 

De huidige studie laat zien dat organisaties de employability van oudere werknemers kunnen verhogen door 

individuele afspraken met hen te maken. Omdat er steeds meer oudere werknemers komen, is er een grote 

behoefte voor de overheid en organisaties om werknemers duurzamer inzetbaar te maken (Wang & Shultz, 

2010). Sterker nog, het is een van de grootste uitdagingen in organisaties tegenwoordig (Shultz & Wang, 2011). 

I-deals over training en ontwikkeling en over de flexibiliteit die ze willen in hun werklocatie voorspellen ook 

daadwerkelijk een hogere inzetbaarheid van oudere werknemers.  
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Het is daarbij aan te raden om in de training en ontwikkeling van de oudere werknemer te richten op 

het verhogen van de eigen bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op zijn of haar omgeving (self-

efficacy). Bandura (1997) identificeert vier bronnen die de self-efficacy verhogen. In trainingen zou hierop de 

focus moeten liggen. De eerste is eerdere prestaties. Het identificeren van succesvolle ervaringen, het stellen 

van uitdagende doelen en belonen van de successen zijn voorbeelden van onderdelen die dan de aandacht 

behoeven. De tweede bron is indirecte ervaring, dus het zien hoe iemand anders het doet en je daarmee 

identificeren. De derde bron is verbale beïnvloeding, dus iemand ervan overtuigen dat je iets kan. Tot slot zijn 

er emotionele signalen, zoals een bonkend hart, hoofdpijn of zweethanden. Door deze signalen onder controle 

te krijgen, zal dit tot een hogere self-efficacy leiden. Verder is het belangrijk te noemen dat trainingen geen 

domeinspecifieke trainingen moeten zijn. Er is namelijk geen relatie gevonden tussen ontwikkel i-deals en de 

domeinspecifieke (Van der Heijde & Van der Heijden (2008) subdimensie Beroepsexpertise. Bovendien, zal het 

bieden van meer salaris of flexibiliteit in de werkuren niet leiden tot een duurzamere inzetbaarheid bij oudere 

werknemers.  

Rothwell et al. (2008) beschrijven nog een aantal suggesties voor het ontwerp van een training voor 

oudere werknemers. Voorbeelden zijn probleem gestuurd werken, nadruk op persoonlijke ontwikkeling, vóór 

de training de verwachtingen peilen, individuele verschillen erkennen en vertalingen naar het dagelijkse werk.  

Beperkingen en suggesties vervolgonderzoek 

Een aantal beperkingen van dit onderzoek kunnen worden vastgesteld. De eerste beperking is de kans op 

common source bias; alle variabelen zijn gemeten op het niveau van de medewerker. Het is aan te raden om in 

toekomstig onderzoek ook de i-deals vanuit het perspectief van de werkgever te meten. Werkgevers zijn 

immers de personen die i-deals wel of niet toelaten en hebben een eigen mening over de inzetbaarheid van 

hun werknemers, zoals getoond in het onderzoek van Hornung et al. (2009).  

In deze studie is geen onderzoek gedaan naar invloed van de context, die in navolging van Anand et al. 

(2010) en Bal et al. (2012) wel van invloed blijkt te zijn wanneer i-deals onderhandeld worden. Bijvoorbeeld de 

invloed van organisatiecultuur (Rousseau, 2005) of organisatiestructuur (Hornung et al., 2008) kan onderzocht 

worden om te zien of dit van invloed is op de relatie tussen i-deals en employability.  

Dit onderzoek heeft een cross-sectioneel design waardoor er op één punt in de tijd een meting is 

verricht. Dit limiteert de causale verbanden. Voor vervolgonderzoek is longitudinaal onderzoek aan te raden 
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omdat deze vorm van onderzoek causale verbanden in kaart kan brengen. Bal et al. (2013) toonden door 

middel van een longitudinaal onderzoek aan dat ouderen minder emotioneel reageren op hun psychologisch 

contract naarmate hun leeftijd toeneemt. Door meerdere metingen te verrichten kan achterhaald worden hoe 

i-deals van invloed zijn op employability. Er kan hierbij gedacht worden aan een eerste meting voor 

employability bij oudere werknemers en een tweede meting wanneer een werknemer succesvol een i-deal 

heeft onderhandeld.  

In dit onderzoek zijn met name grote ondernemingen (>250 medewerkers) opgenomen in de 

doelgroep. Grote ondernemingen opteren vaak voor gestandaardiseerde systemen voor afspraken rondom 

arbeidsrelaties. Bij kleine of middelgrote ondernemingen kan er mogelijk meer ruimte zijn voor i-deals. Dit kan 

invloed hebben gehad op de relatie tussen i-deals en employability (Hornung et al., 2010). Uitvoeriger 

onderzoek naar de relatie tussen de grootte van het bedrijf en i-deals kan dit uitwijzen. In meerdere 

onderzoeken over i-deals worden de beperkingen van de steekproef genoemd. Zo komt de doelgroep vaak uit 

dezelfde organisatie (o.a. Bal et al., 2012; Rosen et al., 2011) of wordt aanbevolen om te diversifiëren in type 

beroep, organisatie en samenlevingen (Rousseau et al., 2009). 

De resultaten, wat betreft de modererende invloed van toekomstperspectief op de relatie tussen 

ontwikkel i-deals en employability, zijn niet gevonden waardoor er verondersteld kan worden dat mogelijk 

andere factoren een rol spelen. Deze bevindingen bieden mogelijkheden voor vervolgonderzoek. 

Vandenberghe et al. (2013) onderzochten al de afwegingen in de huidige economie voor de inzet van oudere 

werknemers dat mogelijk het niet gevonden modererende effect van toekomstperspectief kan verklaren. 

Verder zijn er significante verschillen gevonden in de controlevariabele medewerkers en 

leidinggevenden. Het kan interessant zijn om te onderzoeken wat de oorzaken hiervan kunnen zijn. Indien 

bekend is welke factoren bepalen dat leidinggevenden succesvoller zijn in de onderhandeling van i-deals dan 

medewerkers, kan hierop wellicht worden geanticipeerd.  

Conclusie 

Deze studie heeft laten zien dat ontwikkel i-deals en werklocatieflexibiliteit i-deals leiden tot een hogere 

employability bij oudere werknemers. Daarbij is aangetoond dat self-efficacy de relatie tussen ontwikkel i-

deals en employability medieert. Wanneer een organisatie de duurzame inzetbaarheid van hun oudere 

werknemers wil verhogen, is het belangrijk om individuele afspraken te maken over training en ontwikkeling 
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en over de flexibiliteit van de werklocatie. In trainingen moet daarbij de nadruk worden gelegd op het 

verhogen van het vertrouwen in het eigen kunnen van de werknemer en dienen geen domeinspecifieke 

trainingen te worden aangeboden.   
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