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Managementsamenvatting 
 
Aanleiding & Probleemstelling 

Het aantal pensioengerechtigden in Nederland stijgt en er zijn te weinig jongeren om 
de vacatures op te vangen waardoor er een tekort op de arbeidsmarkt komt. Daarbij zorgt een 
dubbele vergrijzing (stijging aantal 65+ers én het aantal 80 jarigen) voor een stijging van de 
vergrijzingslasten. Om de gevolgen hiervan op te vangen moet langer doorwerken bij de 
oudere werknemer worden gestimuleerd. Een bedrijf kan dit bereiken door interventies toe te 
passen. Er bestaan echter nog geen op de theorie gebaseerde doorwerk interventies waarvan 
de effecten zijn onderzocht.  

De hoofdvraagstelling van dit huidige onderzoek is: Wat zijn de effecten van een 
doorwerkworkshop op het tijdsperspectief, de werkmotivatie en de beelden over doorwerken? 
Door middel van de workshop werd geprobeerd het tijdsbeeld van de oudere werknemer te 
verruimen van een meer open (gericht op ontwikkeling) in plaats van gesloten (gericht op 
afbouw) tijdsperspectief. Er werd ook geprobeerd de werkmotivatie van de oudere werknemer 
te verhogen en de beelden over de toekomst in de carrière en de doorwerkmogelijkheden bij 
de werkgever te verruimen.  
 
Methode & Resultaten 

Het onderzoek bestond uit drie tijdsmomenten: voormeting (T1), workshops (T2) en 
een nameting (T3). De voormeting was een anonieme vragenlijst, verstuurd via de email aan 
1799 kenniswerkers binnen het netwerkbedrijf, waarvan 475 bruikbaar werden ingevuld 
(uitvalpercentage 74,6%). De oudere respondenten van de voormeting (45 jaar of ouder; 202 
respondenten) kregen vervolgens via de mail een uitnodiging om de workshop te volgen. Dit 
werd door 53 personen gedaan. De overige 149 werden in de controlegroep ingedeeld. De 
nameting was een anonieme vragenlijst, verstuurd via de email aan de 475 respondenten van 
de voormeting. Hiervan hebben 42 workshopdeelnemers, 59 uit de controlegroep en 139 uit 
de totale groep de nameting bruikbaar ingevuld (uitvalpercentage 52,5%) 

Uit de voormeting bleek allereerst dat er een samenhang is tussen tijdsperspectief en 
motivatie: naar mate het tijdsperspectief meer beperkt wordt, daalt de motivatie. 
Vervolgens werd de voormeting met de nameting vergeleken en gekeken naar de verschillen 
tussen de workshopdeelnemers en de controlegroep. Er bleek dat er bij het 
pensioenperspectief en de extrinsieke motivatie een verschil was over de tijd maar omdat deze 
bij zowel de controlegroepen als de workshopdeelnemers te zien waren, zijn de effecten niet 
te wijten aan de workshop. De beelden over de toekomst in het werk en de doorwerk 
mogelijkheden bij het netwerkbedrijf zijn wel verruimd.  
 
Conclusies & Aanbevelingen 
 De workshop is geen op zichzelf staande interventie maar zorgt wel voor verruimende 
beelden bij de deelnemers. Zorgen voor een hogere werkmotivatie en arbeidsparticipatie van 
oudere werknemers kan niet met één bijeenkomst worden vergroot. Dit is te verklaren aan de 
hand van het Health Behavior Model: Er is meer nodig dan één workshop, meerdere 
interventies (over tijd) en een individuele inslag leiden pas tot een echte gedragsverandering. 
Dit is ook een aanbeveling die voortkomt uit dit onderzoek: langer doorwerken van ouderen 
moet voortkomen uit een proces waarbij een workshop een middel kan zijn. De effecten en 
inhoud van een dergelijk proces moet in vervolgonderzoek verder worden uitgewerkt.  
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Samenvatting 

De dubbele vergrijzing in Nederland (stijging aantal 65+ers én het aantal 80 jarigen) gaat 
in de komende jaren zorgen voor een krapte op de arbeidsmarkt en een stijging in de 
verzorginglasten. Om de gevolgen hiervan op te vangen moet langer doorwerken bij de 
oudere werknemer worden gestimuleerd. In dit onderzoek werden de effecten van een 
doorwerk interventie (workshop) onderzocht.  Het onderzoek bestond uit drie 
tijdsmomenten: voormeting (T1), workshops (T2) en een nameting (T3). Voor en na de 
workshop werd er een vragenlijst afgenomen bij 102 kenniswerkers (42 
workshopdeelnemers en 59 controlegroep) van 45 jaar of ouder. Uit de voormeting bleek 
een positieve samenhang tussen het tijdsperspectief en werkmotivatie. Uit de 
effectmetingen van de workshop bleek alleen een tijdseffect voor pensioenperspectief en 
extrinsieke motivatie. Omdat dit ook bij de controlegroep werd gevonden is dit niet toe te 
wijzen aan de workshop. Wel werd gevonden dat de workshop de beelden over de 
carrièretoekomst en de doorwerkmogelijkheden bij de werkgever verruimd. Concluderend 
geeft dit onderzoek aan dat een workshop niet gebruikt kan worden als een op zichzelf 
staande interventie maar wel gebruikt kan worden als een middel in een proces om de 
oudere werknemers inzetbaar te houden en te motiveren langer door te werken. 

 

Inleiding 

Aanleiding 

“De wijnstok brengt meer trossen op wanneer hij jong is,  

maar betere wanneer hij oud is.” 

Uitspraak van Francis Bacon (1561-1626, wetenschapper) 

 

Het boek ‘Het nieuwe oud’ verhaalt over de veranderende, vergrijzende maatschappij 

en de rol van de ouderen daarin. Ouderen veranderen en ‘het nieuwe oud’ doet zijn intreden 

(Dick Kits & Hedda Schut, pag. 37-43, 2011). In het boek ‘Drukker dan ooit’ gaat Cisca 

Dresselhuys, zelf ook 65 plus, hier nader op in. In het boek interviewt ze een aantal bekende 

Nederlanders over het leven na het bereiken van de pensioenleeftijd. Het beeld is duidelijk: 

stoppen is geen optie (Elco Brinkman: “Stoppen met 65? Geen sprake van, dan ga ik dood.”, 

pag. 177). Beide boeken geven inzicht in wat de rol van ouderen is in de maatschappij en op 

de arbeidsmarkt. In deze thesis zal hier verder op in worden gegaan. Wat motiveert ouderen 

om te (blijven) werken en kan een workshop deze motivatie beïnvloeden?  

In 2010 publiceerde het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) een rapport over de 

bevolkingsontwikkeling in Nederland. Hieruit blijkt dat de maatschappij vergrijst. De 

bevolkingsprognose laat een stijgende levensverwachting zien, veroorzaakt door een 

gunstiger sterftecijfer van 65 plussers. Omdat hierdoor niet alleen het aantal 65 jarige, maar 

ook het aantal 80 jarigen zal stijgen is er zelfs sprake van een dubbele vergrijzing. In 2010 

werden de eerste babyboomers (de generatie geboren tussen 1945 en 1964) 65 jaar en deze 

groep zal tot 2040 alleen maar groeien (Van Duin & Garssen, 2010). Dit heeft gevolgen voor 
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de potentiële beroepsbevolking (het aantal 20-64 jarigen); omdat er niet genoeg jongeren zijn 

om de ouderen op de arbeidsmarkt te vervangen, zal het aanbod op de arbeidsmarkt gaan 

krimpen. Dit terwijl de vraag naar arbeidskrachten in een gezonde economie blijvend stijgt. 

Het gevolg is een krapte op de arbeidsmarkt. Een ander gevolg is een stijging van de grijze 

druk tot 2040. De grijze druk is de verhouding tussen de potentiële beroepsbevolking en het 

aantal 65 plussers (Van Duin & Garssen, 2010). Een verhoging van de grijze druk betekent 

een stijging van de vergrijzingslasten: de som van alle (toekomstige) kosten van de 

vergrijzing. Deze kosten bestaan vooral uit een hoger aantal uitkeringen en een sterker beroep 

op de gezondheidszorg (Beer & Beetsma, 1999). Een manier om de vergrijzingslasten te 

verlagen en de krapte op de arbeidsmarkt te beperken, is de arbeidsparticipatie van oudere 

werknemers verhogen. Dit zorgt voor een stijging van het bruto nationaal product (BNP) en 

voor een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden waardoor de vergrijzingslasten dalen. 

(Beer & Beetsma, 1999) 

In 2008 is er een commissie opgericht waarbij onderzocht moest worden hoe de 

arbeidsparticipatie kan worden verhoogd: de ‘Commissie Bakker’. De commissie pleit in het 

eindrapport voor een cultuurverandering, ondersteunt met maatregelen op het gebied van de 

arbeidsmarkt en sociale voorzieningen. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap zijn 

hier onlosmakelijk mee verbonden (Commissie Bakker, 2008). 

Om de doelen van de Commissie Bakker te behalen en de arbeidsparticipatie van 

ouderen te verhogen, kan een bedrijf interventies toepassen. Hier zijn er alleen nog maar 

weinig van bekend. De interventies die op dit moment gebruikt worden zijn in te delen in drie 

verschillende invalshoeken: loopbaanbeleid (flexibiliteit, trainingen/opleidingen, interne 

mobiliteit), arbeidsomstandigheden (gezondheidsbeleid, psychologische contracten, HR 

instrumenten) en arbeidsvoorwaarden (deeltijdpensioen, bonussen) (Brouwer, De Lange, Van 

der Mei, Wessels, Koolhaas, Bültmann, Van der Heijden & Van der Klink, 2012). Van veel 

van deze interventies zijn echter de effecten (nog) niet getoetst. Zo blijft de vraag bestaan naar 

een praktische interventie met een bewezen effect op de arbeidsparticipatie.  

Dit onderzoek zal hier op ingaan door te onderzoeken wat de effecten zijn van een 

mogelijke interventie: een doorwerk workshop waarbij de werkmotivatie van oudere 

werknemers wordt gestimuleerd. Om een goede doorwerk workshop te kunnen realiseren zal 

er eerst worden gekeken naar de concepten en theorieën die van belang zijn in de 

werkmotivatie van oudere werknemers.  
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Duurzame inzetbaarheid 

Om langer doorwerken mogelijk te maken moet er allereerst worden gekeken naar de 

duurzame inzetbaarheid van het gehéle personeelsbestand, dus niet alleen de ouderen. 

Duurzame inzetbaarheid betekent namelijk dat medewerkers over direct realiseerbare 

mogelijkheden beschikken om in het huidige en toekomstige arbeidsleven met behoud van 

gezondheid en welzijn kunnen blijven functioneren (Klink, Bültemann, Brouwer, Burhof, 

Schaufeli, Zijlstra & Van der Wilt, 2011). Ofwel, het moet voor werknemers mogelijk zijn om 

goed en gezond door te gaan met werken. De Sociaal Economische Raad heeft deze definitie 

uitgebreid door te stellen dat duurzame inzetbaarheid bestaat uit drie elementen: 

werkvermogen (work ability; het fysieke, psychische en sociale arbeidsvermogen), vitaliteit 

(energie en motivatie) en employability (het vermogen om productief en vermogend werk te 

vinden) (SER, 2009). Deze drie elementen worden in verschillende onderzoeken verder 

uitgewerkt. Zo hangt een hoge mate van employability samen met een sterkere intentie om 

langer door te gaan met werken (De Graaf, Peeters & Van der Heijden 2011). Investeringen 

op het gebied van inzetbaarheid (door bijvoorbeeld het stimuleren van cursussen, opleidingen, 

etc.) zorgen op deze manier tot een toename in de intentie om langer door te gaan met werken. 

Vitaliteit wordt door Schaufeli en Bakker gezien als een dimensie van bevlogenheid wat 

wordt gekenmerkt door bruisen van energie, zich sterk en fit voelen, lang en onvermoeibaar 

met werken door kunnen gaan en beschikken over grote mentale veerkracht en 

doorzettingsvermogen (Schaufeli & Bakker, 2007). Vitaliteit is zo een eindpunt is van een 

energiedimensie. Werknemers die opgebrand zijn, distantiëren zich van hun werk terwijl de 

bevlogen werknemers juist veel energie hebben en zich met hun werk identificeren (Schaufeli 

& Bakker, 2004). Ten slotte wordt een goed werkvermogen geassocieerd met een hoge 

kwaliteit, productiviteit en werkplezier om te blijven werken (Tuomi, Huuhtanen & 

Ilmarinen, 2001). Om de werkmotivatie van oudere werknemers te bevorderen zal er aandacht 

besteed moeten worden aan de duurzame inzetbaarheid binnen het bedrijf. 

 

Componenten leeftijd 

Maar kàn de oudere werknemer nog wel doorwerken? Er bestaan verschillende 

stereotypen en vooroordelen over de oudere werknemer. Zo worden oudere werknemers 

gezien als duur, minder ambitieus, star en gefrustreerd, hebben afnemende prestaties, geringe 

flexibiliteit en verminderende kennis en creativiteit (Boerlijst, Van der Heijden & Van Assen, 

1993). Dit zijn veelal mythen. Ouderen hebben relatief een lager werkvermogen dan jongeren 
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maar er is een grote diversiteit in de groep ouderen (Ilmarinen, 2006). De rol van de 

omgeving (familie, vrienden maar ook werkgever) wordt hierbij vermeld als een verklaring 

voor deze diversiteit. Uit statistisch onderzoek blijk dat het ook mogelijk is dat oudere 

werknemers het leeftijdseffect op werkvermogen compenseren met ervaring, andere 

(verbeterde) competenties en/of sociale contacten/vaardigheden (Nauta, De Bruin & Cremer, 

2004). De oudere werknemers blijven inzetbaar, maar veranderen in de accenten en 

kerncompetenties van de persoonlijke professionaliteit. De stereotype geven aan dat de 

inzetbaarheid van werknemers vooral gedefinieerd wordt door de kalenderleeftijd: wat is het 

geboortejaar van iemand, welk jaar is het nu; dat is je leeftijd met bijbehorende inzetbaarheid. 

Leeftijd bestaat echter uit meerdere componenten. Zo zijn er de functionele leeftijd (fysieke 

leeftijd, gezondheid), de psychosociale leeftijd (beleving van de leeftijd, hoe oud men zich 

voelt in de omgeving), de leefsituatie leeftijd (privé omstandigheden, burgerlijke staat) en de 

organisatie leeftijd (vakbekwaamheid, competenties en expertise in het werk) (De Lange, 

Taris, Jansen, Smulders, Houtman & Kompier, 2006; Kooij, De Lange, Jansen & Dikkers, 

2008; Nauta, De Lange & Görtz, 2010). De functionele leeftijd bleek hierboven al in het 

zwakke verband tussen leeftijd en gezondheid. Het gaat over de natuurlijke verzwakking van 

het fysieke gestel als mensen ouder worden (Kanfer & Ackerman, 2004). De psychosociale 

leeftijd gaat over het beeld van jezelf en anderen op je leeftijd. Een uitspraak als ‘je bent zo 

oud als je jezelf voelt’ past hier goed bij. Ook de omgeving speelt hier een rol. Het 

vlindermodel van Breeuwsma (2004) geeft aan hoe ontwikkeling wordt gezien naar mate men 

ouder wordt: Eerst is er veel groei en weinig verval bij mensen. Vervolgens daalt de groei en 

neemt verval toe, tot het verval groter wordt dan de groei. Zo valt in de eerste levenshelft 

vooral de groei op en in de tweede levenshelft vooral het verval. Bij de leefsituatie leeftijd kan 

er worden gekeken naar de algemene omstandigheden van een persoon zoals de burgerlijke 

staat of het hebben van kinderen. Tot slot de organisatorische leeftijd: de vakbekwaamheid en 

het op peil houden van de competenties die nodig zijn om het werk goed uit te voeren. Het 

beeld bestaat namelijk dat oudere werknemers minder gemotiveerd zijn om te leren (Nauta et 

al, 2004). Oudere werknemers verschillen echter niet met jongeren in de motivatie om nog 

nieuwe vaardigheden te leren. (Van Vuuren, Caniëls & Semeijn, 2011) De oudere 

werknemers profiteren net zoveel als jongere werknemers van een werkomgeving met 

interessante taakeisen en worden vooral gemotiveerd om te leren door de aanwezigheid van 

sturingsmogelijkheden (De Lange, Taris, Jansen, Kompier, Houtman & Bongers, 2005). Een 

leven lang leren is ook onderzocht in combinatie met duurzame inzetbaarheid (Van Vuuren, 

Caniëls & Semeijn, 2011). Er werd gevonden dat een leven lang leren een positief verband 
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heeft met de drie aspecten van duurzame inzetbaarheid. Een leven lang leren is dus waardevol 

voor zowel employability, werkvermogen en vitaliteit en voor elke leeftijd. Daarbij blijkt 

leeftijd een negatief verband te hebben met employability maar niet met werkvermogen of 

vitaliteit (Van Vuuren et al, 2011).  

 

Rol werkgever 

Tot dusver is vooral gekeken wat de (oudere) werknemer nodig heeft. De werkgever 

heeft echter ook een belangrijke rol in de werkmotivatie van de werknemer en de 

mogelijkheid om langer door te werken (Boerlijst et al, 1993). Als een werkgever 

bijvoorbeeld voorbij in het oog springende kenmerken (zoals leeftijd, etnische afkomst, 

geslacht, etc.) kijkt en diversiteit binnen een organisatie bevordert, zorgt dat voor een betere 

bedrijfscultuur en een positievere werksfeer (Roberson, 2006).  

Meer ingezoomd op de ouderen blijkt dat de HR praktijken moeten veranderen naar 

mate de werknemer ouder wordt om deze passend te houden (Kooij, Jansen, Dikkers, & De 

Lange, 2010). De eerder beschreven componenten van leeftijd vragen alle andere HR 

praktijken. Zo zijn de functioneringsgesprekken belangrijk voor de organisatieleeftijd, het 

vitaliteitsbeleid voor de functionele leeftijd, ‘het nieuwe werken’ voor de leefsituatie leeftijd 

en het bedrijfsklimaat voor de psychosociale leeftijd. Als de werkgever lang doorwerken 

mogelijk wil maken zullen er dus passende HR praktijken moeten zijn (Nauta et al, 2010).  

De invloed van HR praktijken zijn vooral goed merkbaar in het bedrijfsklimaat. 

Wanneer oudere werknemers niet worden gestimuleerd om te stoppen maar juist worden 

gestimuleerd zich te blijven ontwikkelen, zorgt dat voor een toename in de motivatie om 

langer door te gaan met werken. (Bal, De Lange, Ybema, Jansen & Van der Velde, 2011) 

Hierbij is het belangrijk dat de idiosyncratische deals (I-Deals) tussen werknemers en 

werkgevers flexibel moeten zijn. Dit betekend dat de werkgever individueel aandacht moet 

geven aan de werknemer en moet zorgen voor rechtvaardige principes (Bal et al, 2011; Bal, 

De Jong, Jansen & Bakker, 2012).  

 

Tijdsperspectief 

Maar hoe kan de werkgever door middel van een interventie de werkmotivatie van 

oudere werknemers beïnvloeden? Hoe werknemers naar hun toekomst kijken is afhankelijk 

van het tijdsperspectief. Dit is gebaseerd op onderzoek van Carstensen waarbij in werd 

gegaan op de veranderende sociale behoeftes van mensen in hun leven. Over deze 

verandering heeft Carstensen de Socioemotional Selectivity Theory (SST) ontwikkeld. De 
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SST geeft aan dat mensen veranderen in de sociale behoeftes die ze hebben, afhankelijk van 

de levensfase waarin ze zich bevinden. Zo richt het sociale gedrag zich in de vroege 

volwassenheid vooral op het verkrijgen van informatie, soms zelfs ten koste van de 

emotionele staat van de persoon. In een latere levensfase wordt de emotionele regulatie echter 

juist de belangrijkste drijfveer van sociaal gedrag. In deze fase zullen personen de sociale 

keuzes af laten hangen van de emotionele beloning die er te behalen valt (Carstensen, 1995; 

Lang & Carstensen, 2002).  

De theorie wordt verder uitgewerkt door Carstensen in 2006. Het onderzoek laat zien 

dat niet de kalenderleeftijd van belang is, maar juist de tijd die mensen hebben voor ze 

(denken te) sterven. Naar mate het leven vordert hebben mensen een subjectief beeld van de 

tijd die ze nog te leven hebben. Op een gegeven moment wordt deze tijd belangrijker dan de 

chronologische kalenderleeftijd. Op deze manier kan men een open en een gesloten 

tijdsperspectief hebben. Bij een open tijdsperspectief is een persoon nog niet bezig met een 

aftellende klok en bestaan de doelen vooral uit het verzamelen van informatie, nieuwe 

ervaringen opdoen en het verbreden van kennis. Er wordt vooral gekeken naar de tijd vanaf de 

geboorte. Bij een gesloten tijdsperspectief gaat het meer om korte termijn doelen die vooral 

betrekking hebben op de emotionele staat van de persoon en het verbeteren van de mentale 

staat. Hierbij wordt vooral gekeken naar de tijd tot aan de dood. Verandering van een open 

naar een gesloten tijdsperspectief is dus niet zozeer afhankelijk van de leeftijd maar meer van 

de tijd die een persoon nog denkt te hebben tot aan de dood (Carstensen, 2006).  

De link van persoon naar werknemer is gelegd in een onderzoek van De Lange en 

collega’s uit 2011. In dit onderzoek bleek dat personen met een open tijdsperspectief een 

lagere werkmotivatie lieten zien na het ervaren van een breuk in het psychologische contract, 

de ongeschreven afspraken tussen werkgever en werknemer (De Lange, Bal, Van der Heijden, 

De Jong & Schaufeli, 2011). Het tijdsperspectief heeft ook gevolgen voor de individuele 

carrière keuzes. Zo zien oudere werknemers minder mogelijkheden in het werk dan jongere 

werknemers. Hierbij is ook gevonden dat bij een complexere functie of een hoger genoten 

onderwijs, er meer mogelijkheden of doelen worden gezien. Een hoger onderwijs en 

complexere functies zorgen voor een meer open tijdsperspectief dan relatief eenvoudigere 

functies of bij personen met een lagere opleiding (Zacher & Frese, 2009; Zacher, Heusner, 

Schmitz & Zwierzanska, 2011; Zacher & De Lange, 2011).  

Interessant voor dit onderzoek is de mogelijkheid om het tijdsperspectief te 

beïnvloeden. Een onderzoek van Fung en Carstensen laat zien dat dit mogelijk is. In het 

onderzoek wordt gevonden dat tijdsperspectief samenhangt met leeftijd. Vervolgens werd de 
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tijdsgrens gemanipuleerd: de proefpersonen moesten zichzelf voorstellen dat ze 20 jaar langer 

te leven hadden. Het bleek dat hierdoor het tijdsperspectief veranderde. Dit wil zeggen dat het 

tijdsperspectief kan worden verruimd door de subjectieve tijdsgrens van de persoon te 

manipuleren (Fung & Carstensen, 2003). Het onderzoek betreft echter een gecontroleerd 

experiment gebaseerd op het wel of niet kiezen van een fictieve advertentie. Het is nog niet 

vertaald naar een veldonderzoek.  

 

Huidige onderzoek 

In dit huidige onderzoek zal door middel van een workshop aan oudere werknemers 

worden geprobeerd om het tijdsperspectief te verruimen door de subjectieve tijdsgrens te 

manipuleren tijdens een oefening. Het doel van deze studie is om het tijdsperspectief van de 

oudere werknemer te verruimen en de oudere werknemer meer te motiveren in het werk.  

De workshop zal zich richten op kenniswerkers (ICT’ers, kantoor/ 

bureaumedewerkers, etc.). Dit is ten eerste omdat kenniswerkers minder afhankelijk zijn van 

het fysieke aspect tijdens de werkzaamheden. Langer doorwerken wordt hierdoor minder 

sterk bepaald door de fysieke gesteldheid. Ten tweede neemt de gekristalliseerde intelligentie 

(inzicht op basis van ervaring) toe naar mate men ouder wordt. Gedurende de loopbaan 

worden de werknemers expert op zijn of haar gebied en compenseren op deze manier de 

afnemende fluïde intelligentie (abstract denken, geheugen). Vooral bij kenniswerkers speelt 

een toename in de gekristalliseerde intelligentie een mediërende rol bij de motivatie langer 

door te gaan met werken (Kanfer & Ackerman, 2004; Nauta et al, 2010; Sterns & Miklos, 

1995; Hansson, DeKoekkoek, Neece & Patterson, 1997). 

Allereerst zal in dit onderzoek worden bekeken of er een samenhang bestaat tussen het 

tijdsperspectief en werkmotivatie, voordat er een interventie wordt toegepast. De vraagstelling 

hierbij zal zijn: Is er een samenhang tussen het tijdsperspectief en de motivatie om te werken? 

Op basis van onderzoek van Vallenrand (1997) zal er een tweedeling gemaakt worden tussen 

intrinsieke (motivatie vanuit jezelf) en extrinsieke (motivatie vanuit de omgeving) 

werkmotivatie. De verwachting is dat voor beide vormen een samenhang zal worden 

gevonden. Vervolgens zullen de effecten van de workshop worden onderzocht. De 

hoofdvraagstelling zal hierbij zijn: Wat is het effect van een doorwerk workshop op de oudere 

werknemer? Op basis van de verschillende onderdelen in de workshop, voortgekomen uit de 

literatuur, zijn er drie deelvragen opgesteld: (1) Wat is het effect van de workshop op het 

tijdsperspectief van de werknemer? (2) Wat is het effect van workshop op de werkmotivatie 

van de werknemer? (3) Wat is het effect van de workshop op de beelden van de 
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workshopdeelnemers over doorwerken? Bij iedere deelvraag is er een verwachting 

geformuleerd. De verwachtingen leveren 4 hypothesen op. Deze zijn te lezen in de Tabel 1. 

 
 Tabel 1. 
 Hypothesen huidig onderzoek 
1a Samenhang tijdsperspectief en 

intrinsieke motivatie 
Er is een positieve samenhang tussen tijdsperspectief 
en intrinsieke motivatie 

1b Samenhang tijdsperspectief en 
extrinsieke motivatie 

Er is een positieve samenhang tussen tijdsperspectief 
en extrinsieke motivatie 

2 Effect op tijdsperspectief De deelnemers aan de workshop rapporteren een 
significant grotere toename in tijdsperspectief in 
vergelijking met de controlegroep 

3 Effect op motivatie De deelnemers aan de workshop rapporteren een 
significant grotere toename in werkmotivatie in 
vergelijking met de controlegroep 

4 Verruimd beeld doorwerken De deelnemers aan de workshop rapporteren 
verruimde beelden over doorwerken  

  
    

Methoden 

 

Deelnemers en procedure 

Het onderzoek werd gehouden binnen een netwerkbedrijf. De deelnemers waren 

allemaal kenniswerkers, werkzaam voor het netwerkbedrijf. Het onderzoek bestaat uit drie 

tijdsmomenten (zie Tabel 2 voor een samenvatting en bijlage V voor een totaaloverzicht). De 

voormeting (T1) en nameting (T3) bestaan uit dezelfde vragenlijst, in de nameting is de lijst 

alleen ingekort. Om tot een goede vragenlijst te komen werden er interviews gehouden. Deze 

semi-gestructureerde interviews zijn gebruikt om een beeld te schetsen over ouderdom en 

(door)werken binnen het netwerkbedrijf en als informatiebron voor mogelijke variabelen 

tijdens het onderzoek. Er werden in totaal 9 interviews afgenomen bij 4 vrouwen (leeftijd; 24, 

29, 51 en 57) en 5 mannen (leeftijd; 26, 46, 51, 53 en 61). De belangrijkste uitspraken uit de 

interviews zijn samengevat in bijlage I.  

Tabel 2.  
Tijdstabel onderzoek 
T1 T2 T3 
Februari 2012 Maart 2012 April 2012 
Voormeting, N = 475 Interventie, N = 202 Nameting, N = 240 
 Workshopgroep: n¹ = 53 

Controlegroep: n² = 149 
Workshopgroep: n¹ = 42 
Controlegroep: n² = 59 
Totale groep: n³ = 139 
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Op basis van de interviews en bovenstaande literatuur werd er een vragenlijst 

samengesteld welke op T1 is afgenomen als voormeting. De vragenlijst duurde ongeveer 45 

minuten om in te vullen en werd verstuurd naar 1799 kenniswerkers. Er werd geen 

onderscheid gemaakt in leeftijd, functieniveau, geslacht of etnische achtergrond. De 

kenniswerkers zijn benaderd via een e-mail waarin werd gevraagd om een vragenlijst in te 

vullen over ‘Leeftijd en Werkbeleving’. De deelname was vrijwillig, anoniem en vrijblijvend; 

er werd geen beloning of beoordeling gegeven na het invullen van de vragenlijst. Bij één 

afdeling van het netwerkbedrijf heeft een leidinggevende de vragenlijst aangekondigd met het 

verzoek deze in te vullen. De deelname bleef vrijwillig. De vragenlijst werd uiteindelijk 

ingevuld door 457 kenniswerkers. Het hoge uitvalpercentage (74,6%) bleek voornamelijk te 

komen door enquêtemoeheid en de lengte van de vragenlijst. Binnen het netwerkbedrijf 

worden er namelijk veel enquêtes rondgestuurd (gemiddeld 1 à 2 per week) waardoor veel 

kenniswerkers geen tijd, prioriteit of zin hadden om de vragenlijst te maken. De vragenlijst 

was daarbij erg lang. Dit weerhield mogelijk een aantal kenniswerkers (i.c.m. 

enquêtemoeheid) om de vragenlijst in te vullen. Binnen deze groep zijn 332 man (leeftijd M = 

45,8 ; sd = 11,5) en 125 vrouw ( leeftijd M = 39,3 ; sd = 10,0). De respondenten zijn 

afkomstig uit verschillende afdelingen en van verschillende locaties binnen het 

netwerkbedrijf. 

Op T2 werden er workshops gehouden. Alleen de respondenten van de voormeting 

kwamen in aanmerking voor deelname aan de workshop. Daarbij werd er ook een 

onderscheid gemaakt in respondenten van 45 jaar of ouder en van jonger dan 45 jaar. Dit werd 

gedaan omdat de inhoud van de workshop zich richt op de oudere werknemer. De grens van 

45 jaar is niet statistisch vastgelegd maar is een subjectieve grens, gebaseerd op een 

prevalentieonderzoek binnen het netwerkbedrijf dat in 2011 werd uitgevoerd (N= 326). Van 

de 457 respondenten uit de voormeting waren 202 respondenten 45 jaar of ouder. Deelname 

aan de workshop werd niet random toegewezen aan deze respondenten maar werd op basis 

van vrijwillige deelname bepaald. De mogelijke respondenten werden door middel van een e-

mail gevraagd om deel te nemen aan een workshop over ‘Ouder worden in je werk’. 

Uiteindelijk hebben 53 respondenten de workshop gevolgd. De overige 149 respondenten van 

45 jaar of ouder werden gebruikt als controlegroep. In Tabel 3 is een overzicht te zien van de 

workshops en de deelnemers. 
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Tabel 3.    
Overzicht workshops en deelnemers 
Datum en tijd Locatie Tijd Aantal deelnemers 
28 februari 2012 Arnhem 9.30 - 12.00 10 
  13.30 - 16.00 9 
7 maart 2012 Haarlem 9.30 - 12.00 6 
9 maart 2012 Haarlem 9.30 - 12.00 7 
  13.30 - 16.00 3 
16 maart 2012 Arnhem 9.30 - 12.00 12 
  13.30 - 16.00 6 
Totaal   53 
    

Op T3 werd de nameting afgenomen. Zes dagen na de workshop kregen zowel de 

workshopdeelnemers als een gedeelte van controlegroep een tweede vragenlijst (de nameting) 

toegestuurd. Het invullen van de nameting duurde 15 minuten voor de controlegroep en 20 

minuten voor de workshopdeelnemers. De nameting werd door 42 van de 53 

workshopdeelnemers ingevuld (uitvalpercentage: 20,7% ) en door 59 van de 149 

respondenten uit de controlegroep (uitvalpercentage: 60,4% ). Om de hypothesen te testen 

worden de controlegroep en workshopdeelnemers met elkaar vergeleken. In totaal bestaat 

deze groep uit 101 respondenten. Hiervan zijn 83 man (leeftijd M = 54,7; sd = 4,7) en 18 

vrouw ( leeftijd M = 50,4; sd = 5,2).  

De groep respondenten op de voormeting van jonger dan 45 jaar en respondenten die de 

voormeting later (na de uiterlijke inschrijfdatum voor de workshops) hebben ingevuld, kregen 

ook een nameting verstuurd op T3. Van de 255 respondenten in deze groep hebben 139 

kenniswerkers de nameting ingevuld (uitvalpercentage: 45,5% ). Hiermee komt het totaal van 

T3 op 240 kenniswerkers (uitvalpercentage: 52,5%). Binnen deze groep zijn 178 mannen 

(leeftijd M = 45,8; sd = 11,4) en 62 vrouwen ( leeftijd M = 39,2; sd = 10,1). Zie bijlage V 

voor een overzicht van de procedure. 

 

Materialen 

Op T1 en T3 werd er in deze studie gebruik gemaakt van een online vragenlijst die 

kon worden ingevuld door een link aan te klikken die op werd gestuurd via de e-mail. De 

nameting op T3 (bijlage III) bevat dezelfde schalen die werden gebruikt bij de voormeting op 

T1 (bijlage II). Niet alle onderdelen van de voormeting zijn echter meegenomen in de 

nameting. Dit werd gedaan omdat er bij deze onderdelen geen verandering werd verwacht. 

Daarbij werd de voormeting als erg lang ervaren en was het nodig de lengte van de nameting 

te beperken om de respons zo hoog mogelijk te houden. In Tabel 4 staat een overzicht van de 

subvragenlijsten die zijn gebruikt voor het meten van de onderzoeksvariabelen in de voor en 
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nameting. In de Tabel is te lezen dat Tijdsperspectief wordt gemeten met de subschalen 

mogelijkheden, overgebleven tijd en pensioenperspectief. Werkmotivatie bevat de subschalen 

intrinsieke werkmotivatie en extrinsieke werkmotivatie. In Bijlage IV staat een overzicht van 

alle gebruikte subvragenlijsten in dit onderzoek met de subschalen en bijbehordende 

betrouwbaarheden.  

 

Tabel 4. 

Vragenlijsten onderzoeksvariabelen 

Variabele Bron Subschalen Items Cronbach’s 
Alpha 
(Voormeting / 
Nameting) 

Tijdsperspectief Carstensen, Fung 
& Charles (2003) 

1) Mogelijkheden 
2) Overgebleven 
tijd 
3) Pensioen-
perspectief 

1) 5 
2) 5 
3) 4 

1) .855 / .863 
2. .796 / .800 
3) .857 / .866 

Werkmotivatie Vallerand (1997) 1) Intrinsiek 
2) Extrinsiek 

1) 12 
2) 12 

1) .904 / .900 
2) .808 / .831 

 
De voormeting bestond uit 19 open vragen en 209 gesloten vragen en bevatte 2 

onderdelen. In het algemene gedeelte werd er gevraagd naar de leeftijd, het geslacht, de 

opleiding, het dienstverband (afdeling, uren, veranderingen, etc.) en de leefstijl (voeding, rust, 

sporten, leefgedrag). In het tweede gedeelte van de vragenlijst werden de 

onderzoekshypothesen onderzocht door middel van bestaande vragenlijsten uit de literatuur. 

In bijlage IV staat een overzicht van alle gebruikte sub-vragenlijsten in de voormeting, 

aangevuld met bijbehorende (sub)schalen.  

De nameting bestond uit 4 open vragen en 109 gesloten vragen en bevatte dezelfde 2 

onderdelen. De workshopdeelnemers kregen echter nog een extra deel met een aantal vragen 

over de workshop. Deze vragen gingen over de beoordeling van de workshop, 

manipulatievragen over het tijdsperspectief, vragen over mogelijke verandering naar 

aanleiding van de workshop en een vraag over de actiebereidheid na de workshop. Dit waren 

in totaal 2 open vragen en 17 gesloten vragen. De manipulatievragen waren directe vragen 

naar het beoogde effect van de workshop, beantwoord met een Likert-schaal (nee, niet echt, 

neutraal, deels, ja): 

“Heeft u naar aanleiding van de workshop een verruimend beeld gekregen over: 

1. De beschikbare tijd met betrekking tot mijn toekomst op het werk 

2. De doorwerkmogelijkheden bij de werkgever” 



15 
 

De vraag over actiebereidheid luidde als volgt: “Bent u, naar aanleiding van de workshop, van 

plan actie te ondernemen met betrekking tot uw eigen carrière?” De vraag werd beantwoord 

met een meerkeuze schaal (ja, nee, misschien, later maar nu nog niet) . 

 Op T2 werd er een workshop gehouden. De onderdelen van de workshop zijn gekozen 

op basis van de bovenstaande literatuur op het gebied van werkmotivatie en tijdsverruiming. 

Om de werkmotivatie te verhogen werden er tijdens de workshop positieve rolmodellen laten 

zien van ouderen die na het pensioen nog actief waren, werd er onderzoek uitgelegd om een 

positiever beeld te creëren met betrekking tot ouderdom en werden de mogelijkheden en 

voordelen van langer doorwerken benadrukt. Door middel van deze onderdelen en het dialoog 

met de deelnemers werd geprobeerd de motivatie om door te werken en/of zich te blijven 

ontwikkelen gestimuleerd. Om het tijdsbeeld van de oudere werknemers te verruimen werd er 

(naar aanleiding van Fung & Carstensen, 2003) een oefening gedaan waarbij de deelnemers 

zich moesten voorstellen dat ze in goede gezondheid 120 jaar oud werden. Vervolgens 

overlegde ze met elkaar wat dit zou betekenen voor de doelen en perspectieven in de huidige 

situatie.  

Er is in de nameting ook gevraagd naar een beoordeling van de workshop. Dit kwam 

uit op een gemiddelde van een 7,3 (uit een schaal van 1 tot 10). De workshop werd dus als 

positief ervaren door de deelnemers.  

  

Analyse 

De verzamelde data uit de vragenlijsten op T1 en T3 zijn samen genomen tot één 

SPSS bestand. Met dit bestand werden er allereerst factoranalyses gedaan om te kijken of de 

vragenlijsten unidimensioneel waren. Op basis daarvan zijn er in totaal 11 items verwijderd 

bij de voormeting en 4 bij de nameting. Vervolgens werden er betrouwbaarheidsanalyses 

uitgevoerd. Op basis hiervan werden nog eens 9 items verwijderd bij de voormeting en 4 bij 

de nameting. De uiteindelijke betrouwbaarheden (Chronbach Alpha) van de sub-vragenlijsten 

staan in bijlage IV. Op basis van de scores op de sub-vragenlijsten is er per vragenlijst en per 

respondent een score op de variabelen uitgerekend. Na een controle op dubbele cases of 

onrealistische antwoorden (3 cases verwijderd) zijn er verschillende controle analyses gedaan. 

De verschillende groepen binnen het onderzoek bleken niet te verschillen in gezondheid, 

opleiding, levensstijl, dienstverband of verandering van de werksituatie. Ook is er sprake van 

een goede normaliteit en shericiteit bij de onderzoeksvariabelen. 

Om de eerste hypothese te onderzoeken werd er een correlatieanalyse gedaan om te 

kijken of er een samenhang werd gevonden tussen het tijdsperspectief en werkmotivatie. Om 
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de overige hypothesen te toetsen werd er een Repeated Measures MANCOVA gedaan met 

leeftijd als covariaat, groep (controlegroep/workshopdeelnemer) als betweensubjectfactor en 

met tijdsperspectief (pensioenperspectief, overgebleven tijd en mogelijkheden), 

werkmotivatie (intrinsiek en extrinsiek) als afhankelijke variabelen. Op basis van deze 

uitkomsten zijn er nog twee Repeated Measures MANOVA’s gedaan. Beide met groep 

(controlegroep/workshopdeelnemer) als betweensubjectfactor maar de een met extrinsieke 

motivatie als afhankelijke variabele en de andere met pensioensperspectief als afhankelijke 

variabele. De specifieke vragen over de workshop (alleen beantwoord door de 

workshopdeelnemers) werden door middel van descriptieve analyses bekeken. Tot slot zijn er 

ook nog enkele Ad Hoc toetsen gedaan om te controleren op leeftijdscategorie, gezondheid en 

veranderingen op het werk. 

 
Resultaten 

 

 Op basis van de eerste hypothese wordt er verwacht dat het tijdsperspectief 

samenhangt met werkmotivatie. Om dit uit te zoeken werden de correlaties tussen de 

variabelen bekeken bij de voormeting. Deze zijn te zien in Tabel 5.  

 

Alle correlaties zijn significant (p < .01). De variabelen hangen dus met elkaar samen. 

Dit wil zeggen dat naar mate de leeftijd stijgt, de intrinsieke en extrinsieke motivatie daalt en 

het tijdsperspectief beperkter wordt (zowel het pensioenperspectief, overgebleven tijd en 

mogelijkheden dalen). De samenhang geeft ook aan dat als het tijdsperspectief stijgt (dus een 

meer open tijdsperspectief), zowel de intrinsieke als de extrinsieke motivatie ook stijgt.  

 Om de effecten van de workshop te meten werd er een Repeated Measures 

MANCOVA uitgevoerd om de gemiddelden tussen de voor en nameting met elkaar te 

Tabel 5. 
Uitkomsten  correlatieanalyses studie 1* 
  Leeftijd Motivatie Tijdsperspectief 
 N = 475  Intrin- 

siek 
Extrin- 
siek 

Pensioen 
Perspec. 

Overgbl. 
Tijd 

Moge- 
lijkh. 
 

Leeftijd  X - - - - - 
Motivatie Intrinsiek -.120 X - - - - 
 Extrinsiek -.136 .529 X - - - 
Tijdsperspectief Pensioens-

perspectief 
-.566 .404 .248 X - - 

 Overgebleven 
tijd 

-.592 .319 .123 .665 X - 

 Mogelijkheden -.550 .430 .226 .757 .810 X 
* Alle correlaties zijn significant met p < .01 
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vergelijken. De bovenstaande correlatieanalyses geeft aan dat leeftijd een samenhang heeft 

met tijdsperspectief en motivatie. Daarom is leeftijd meegenomen als covariaat. In Tabel 6 

staat een overzicht van deze analyse.  

 
Tabel 6. 
Resultaten Repeated Measures MANCOVA 
Multivariatie toetsen  F p R² 
Tijd (N = 101) (17,81)= 2.080 .015 .304 
Groep (N = 101; n¹ = 42; n² = 59) (17,81)= 1.855 .035 .280 
Tijd x Groep (N = 101) (17,81)= .825 .660 .148 
Leeftijd (N = 101) (17,81)= 4.226 .000 .470 
 
Univariate toetsen Tijd M (T1) M (T2) F p R² 
Pensioenperspectief 3.44 4.39 (1,97)= 18.007 .000 .157 
Mogelijkheden 3.32 3.28 (1,97)= 1.680 .198 .017 
Overgebleven tijd 3.13 3.22 (1,97)= .935 .336 .009 
Intrinsieke motivatie 5.21 5.19 (1,97)= 2.756 .100 .028 
Extrinsieke motivatie 4.73 4.30 (1,97)= 2.998 .087 .030 
      

 

Tabel 6 laat zien dat er een tijdseffect is op het pensioenperspectief (p = .000). Het 

gemiddelde van het pensioenperspectief stijgt dus de deelnemers zien op het tweede 

meetmoment significant meer doelen en tijd voor het pensioen vergeleken met het eerste 

meetmoment. Dit effect is matig (R² = .157). Het interactie effect van tijd en groep is niet 

significant (p = .660). Er is dus geen verschil tussen de workshopdeelnemers en de 

controlegroep over tijd. Beide groepen laten dezelfde stijging zien in het pensioenperspectief. 

Dit wil zeggen dat het tijdseffect niet is toe te schrijven aan de workshop. 

 De multivariate toets van het covariaat leeftijd is significant (p=.000) met een sterk 

effect (R² = .470). Dit wil zeggen dat leeftijd een sterk effect heeft op de variabelen. De 

univariate toetsen laten zien dat dit (matig tot sterk) effect vooral van toepassing is op het 

pensienperspectief (F(1,97)= 38.481; p = .000; R² =. 248).  

De analyse laat ook een marginaal tijdseffect zien bij extrinsieke motivatie (p = .087) 

en intrinsieke motivatie (p = .100). Om de storende werking van de andere afhankelijke 

variabelen weg te nemen werd er een repeated meassures MANOVA gedaan met intrinsieke 

en extrinsieke motivatie als afhankelijke variabelen en groep als betweensubjectvariabele. De 

resultaten hiervan zijn te zien in Tabel 7.  
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Tabel 7. 
Resultaten Repeated Measures MANOVA Motivatie 
Multivariatie toetsen  F p R² 
Tijd (N = 101) (2,98)= 19,793 .000 .288 
Groep (N = 101; n¹ = 42; n² = 59) (2.98)= 1.155 .319 .023 
Tijd x Groep (N = 101) (2,98)= .825 .541 .011 
 
Univariate toetsen Tijd M (T1) M (T2) F p R² 
Intrinsieke motivatie 5.21 5.19 (1,99)= .363 .548 .004 
Excentrieke motivatie 4.73 4.30 (1,99)= 37.442 .000 .274 
      
 

De uitkomsten in Tabel 7 geven aan dat er ook een tijdseffect is voor extrinsieke 

motivatie (p = .000). Het effect van is sterk (R² = .274). Op meetmoment twee rapporteren de 

kenniswerkers dus significant minder extrinsieke motivatie. Ze worden dus minder van buiten 

gemotiveerd om te blijven werken. Ook in dit geval is het interactie effect tussen groep en tijd 

niet significant waardoor de verandering niet toe te wijzen is aan de workshop. In bijlage VI 

staan de gevonden tijdseffecten in een figuur waar te zien is dat alle groepen veranderen over 

tijd en niet alleen de deelnemers aan de workshop. Om een zuiver effect van de workshop te 

zien zou er een significant verschil moeten zijn tussen de controlegroep en de 

workshopdeelnemers.    

Tot slot zijn de vragen aan de workshopdeelnemers geanalyseerd. Omdat hier maar 

één meetmoment was en de vragen alleen beantwoord zijn door de workshopdeelnemers is er 

gekozen voor descriptieve analyses. De manipulatievragen gaven de uitkomsten zoals te zien 

in Figuur 1 en 2. 

Figuur 1.  
Manipulatievraag 1 
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Figuur 2. 
Manipulatievraag 2 

 
 

Figuur 1 en 2 laten zien dat de workshop zorgt voor verruimende beelden bij ongeveer 

de helft van de deelnemers: Op vraag 1 antwoord 46,3% Deels of Ja en op vraag twee 

antwoord 54,7% Deels of Ja. Manipulatievraag 1 laat zien dat een groot gedeelte van de 

workshopdeelnemers door de workshop een verruimend beeld hebben gekregen over de 

beschikbare tijd in de toekomst van het werk. De tweede manipulatievraag laat zien dat de 

meerderheid van de workshopdeelnemers meer mogelijkheden zien om door te werken bij de 

werkgever. Ondanks de bevindingen uit de repeated meassure analyses van hierboven blijkt er 

dus wel een effect te zijn wanneer de workshopdeelnemers direct worden gevraagd naar 

verruimende beelden. 

 Tot slot is er gevraagd naar de actiebereidheid om iets naar aanleiding van de 

workshop te veranderen in de eigen carrière. De beantwoording van deze vraag is te zien in 

Figuur 3. Figuur 3 laat zien dat de workshop redelijk mensen aanzet om ook daadwerkelijk 

iets aan de huidige carrière te gaan doen. Een groot gedeelte (45.2%) geeft aan niets te gaan 

veranderen naar aanleiding van de workshop. Maar een klein gedeelte geeft aan van wel 

(14.3%). Aangezien het een descriptieve analyse is en er geen follow-up meting is of er 

daadwerkelijk iets is veranderd, zijn de antwoord categorieën ‘Misschien’ (31.0%) en ‘Later, 

nu nog niet’ (9.5%) moeilijk te interpreteren. Deze zouden moeten worden gecontroleerd op 

een later tijdsmoment.    
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Figuur 3. 
Actiebereidheid 

 
 

De bovenstaande resultaten vormen een basis om de hypothesen, zoals opgesteld in de 

inleiding, te ondersteunen of te verwerpen. Deze beslissingen zijn samengevat in Tabel 8. 

 
 Tabel 8. 
 Resultaten samengevat met hypothesen 
1a Samenhang tijdsperspectief 

en intrinsieke motivatie 
Ondersteuning 

1b Samenhang tijdsperspectief 
en extrinsieke motivatie 

Ondersteuning 

2 Effect op tijdsperspectief Alleen significant tijdseffect bij 
pensioenperspectief 

3 Effect op motivatie Alleen significant tijdseffect bij extrinsieke 
motivatie 

4 Verruimd beeld 
doorwerkmogelijkheden 

Ondersteuning 

  
 
 

Conclusies en discussie 
 
 

Het onderzoek heeft een longitudinaal design met drie tijdsmomenten waarbij de 

kwantitatieve effecten van een doorwerkworkshop op het tijdsperspectief, de werkmotivatie 

en de beelden over doorwerken zijn onderzocht. De scores op een voor- en nameting zijn 

vergeleken tussen de deelnemers aan de workshop en de controlegroep (workshop niet 

gevolgd). Het volgen van de workshop was vrijwillig en niet gerandomiseerd. Uit de 

resultaten bleek allereerst dat er binnen het netwerkbedrijf een samenhang is tussen 
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werkmotivatie en tijdsperspectief. Dit is een bevestiging voor hypothese 1 en het onderzoek 

van Carstensen (1995, 2006). Uit de effectmetingen (vergelijking van de voormeting en 

nameting)  bleken tijdseffecten voor extrinsieke motivatie en het pensioenperspectief. 

Extrinsieke motivatie daalde significant met een sterk effect (p < .01; R² = .274) en het 

pensioenperspectief steeg significant (p < .01; R² = .157) met een matig effect. Deze 

tijdseffecten waren echter niet toe te wijzen aan de workshop omdat het interactie effect  niet 

significant was: er is geen verschil tussen de controlegroep en workshopdeelnemers in tijd 

(zie bijlage VI). Hypothesen 2 en 3 zijn om deze reden verworpen. Hypothese 4 is wel 

bevestigd: de beelden van de workshopdeelnemers over de beschikbare tijd in de toekomst op 

het werk en de doorwerkmogelijkheden bij de werkgever zijn verruimd. Omdat de effecten in 

hypothese 2 en 3 uitbeleven werden er een aantal Ad Hoc toeten gedaan om te controleren op 

de verandering in de werksituatie, de gezondheid en de opleiding van de werknemer en de 

leeftijdscategorie waarin de kenniswerkers zich bevonden. Het bleek dat deze variabelen geen 

effect hadden op de gevonden resultaten. Er werden geen verschillen gevonden tussen de 

controlegroep en de workshopdeelnemers of het gebied van verandering, opleiding of 

gezondheid. Daarbij bleek dat er ook geen effect werd gevonden als de groepen werden 

verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën (45-49, 50-54, 55-59 en 60+). Dat er wel 

tijdseffecten zijn gevonden maar geen effecten van de workshop kan komen door het feit dat 

in de periode van de afname van de workshops (T2) het pensioenakkoord volop in het nieuws 

was. Dit akkoord ging over de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar in plaats van 65 

jaar. Het kan zijn dat de effecten van de workshop teniet zijn gedaan door dit 

pensioenakkoord.  

De resultaten geven aan dat de bevindingen uit de studie van Fung & Carstensen 

(2003) kritisch moeten worden bekeken. In het onderzoek van Fung en Carstensen moest er 

worde gekozen voor een advertentie met een gemanipuleerd tijdsvariabele. Het 

tijdsperspectief bleek veranderd maar het slechts een keuze voor een fictieve advertentie. In 

dit onderzoek is onderzocht of deze effecten ook te zien zijn in een veldonderzoek waarbij 

ook de werkmotivatie werd gemeten. Omdat de resultaten in dit onderzoek uitblijven, moeten 

de bevindingen van Fung en Carstensen worden beperkt tot een eenmalig effect wat geen 

lange termijn gevolgen heeft voor de persoon. Het tijdsperspectief van een werknemer 

manipuleren blijkt uit dit onderzoek namelijk niet met één interventie te kunnen. Wat dit 

onderzoek wel aangeeft is dat het tijdsperspectief meer gesloten wordt naar men ouder wordt 

en dat hierbij steeds minder carrière mogelijkheden worden gezien. Dat is een bevestiging van 

het onderzoek van Carstensen (2006) en Zacher & Frese (2009). De overige literatuur die 
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gebruikt is in die onderzoek wordt maar deels of niet bevestigd. Dit kan komen omdat deze 

literatuur bestaat uit onderzoeken op één tijdsmoment en niet gericht op een longitudinaal 

effect.  

Het huidige onderzoek heeft echter enkele beperkingen. Allereerst de enquête moeheid 

van de kenniswerkers. Binnen het netwerkbedrijf worden er behoorlijk wat enquêtes 

rondgestuurd naar de werknemers. Hierdoor zijn de werknemers minder bereidt om te 

reageren op de enquêtes. Uit de reacties van de kenniswerkers bleek dat het onderwerp werd 

gezien als erg interessant en belangrijk maar de lengte van de eerste vragenlijst werd als (te) 

lang ervaren en hierdoor haakte veel mogelijke respondenten (halverwege) af. Dit zorgt voor 

een lagere respons en kan ervoor zorgen dat het einde van de vragenlijst onbetrouwbaarder 

werd ingevuld. Een tweede beperking is de generaliseerbaarheid. Allereerst is het 

bedrijfsspecifiek: het onderzoek werd gehouden binnen één netwerkbedrijf. In de workshop 

werden er voorbeelden gegeven van maatregelen en mogelijkheden binnen dat bedrijf en alle 

respondenten waren werkzaam voor het netwerkbedrijf. Ten tweede specificeert dit onderzoek 

zich tot kenniswerkers. De workshop is gericht op kenniswerkers dus de resultaten zeggen 

alleen iets over kenniswerkers en niet over de fysiek belastende beroepen als monteur of 

uitvoerder. De generaliseerbaarheid van het onderzoek beperkt zich hierdoor tot 

kenniswerkers van dit specifieke netwerkbedrijf. Tot slot is de bevestiging van hypothese 4 

gebaseerd op een descriptieve analyse die alleen geantwoord is door de workshopdeelnemers. 

Om deze resultaten betrouwbaarder te maken zouden ze ook moeten worden beantwoord door 

de controlegroep om daar vervolgens geen verschil in te zien. Het kan zijn dat ook hier ook 

sprake is van een tijdseffect, ondanks dat er duidelijk staat vermeld dat de verruiming van het 

beeld moet komen door de workshop. Hier is echter niet op gecontroleerd. 

Ondanks de beperkingen is leiden de resultaten tot een aantal aanbevelingen voor de praktijk 

en vervolgonderzoek. De workshop heeft een tijdsverruimend effect met langer doorwerken 

als doel. Dit doel wordt gedeeltelijk behaald in de resultaten maar het is nog te vroeg om van 

een op theorie gebaseerde interventie te spreken aangezien er nog te weinig duidelijke 

verschillen waren tussen de experimentele- en controlegroep. De workshop zal daarom slechts 

als een relevante tool gezien moet worden in een reeks of pakket van instrumenten gericht op 

het activeren van ouderen om door te werken. Het proces van langer doorwerken kan worden 

verbeterd door inzichten uit de Health behavior models (Mullen, Hersey & Donald, 1987; 

Mermelstein, Gallant, Keits, & Royak-Schaler, 1997) toe te passen op het vraagstuk van 

langer doorwerken. Volgens deze modellen kan het uitblijven van effecten van de doorwerk 

workshop komen omdat er meer nodig is dan alleen één workshop aan meerdere personen 
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tegelijk. Allereerst geven de modellen aan dat één interventie niet voldoende is om een 

gedragsverandering teweeg te brengen. Uit de interviews binnen het netwerkbedrijf is 

duidelijk geworden dat ouderen een bepaalde cognitieve denkwijze hebben over het langer 

doorwerken of stoppen met werken. Deze zijn tot stand gekomen door opgedane ervaringen 

en eigen denkbeelden of adviezen van anderen. Volgens de sociale leertheorie van Bandura 

(1977) is het veranderen van deze denkwijze niet eenvoudig. Het tijdsverruimende effect van 

de workshop kan helpen in het  bewust worden van de mogelijkheden in het doorweken en de 

beschikbare tijd, aar de werkgever en de HR professional zouden vervolgens een individueel 

leertraject moet vormgeven om het denkbeeld  “Ik ga stoppen” te veranderen naar “Ik ga 

door”. Een voorbeeld van gezondheidskundig onderzoek naar roken heeft weergegeven dat 

als een persoon succesvol wil stoppen met roken alleen nicotinekauwgom eten voor een 

maand niet genoeg is. De persoon moet meerdere aspecten van zijn gedrag veranderen en 

welke dit zijn verschilt per persoon.  

Ten tweede geven de modellen ook aan dat er aandacht moet zijn voor de individuele 

motieven van een persoon. Bij algemene bijeenkomsten wordt er door het individu gedacht 

dat dit niet van toepassing is op hem of haar. Bij een individuele aanpak zal er daarom ook 

sprake moeten zijn van maatwerk: een persoonlijke aanpak. De observaties tijdens de 

workshops bevestigen dit argument: er was niemand die hetzelfde antwoord gaf over het 

toekomstperspectief en doelen in de toekomst. De aanbevelingen voor de praktijk op basis 

van dit onderzoek en model zijn dan ook: wil een bedrijf het tijdsperspectief van een oudere 

werknemer aanpassen dan moet er sprake zijn van een proces met meerdere 

interventiemomenten, gericht op maatwerk.  

Zoals vermeld in de inleiding zal er een krapte komen op de arbeidsmarkt en zullen de 

vergrijzinglasten gaan stijgen en zal de krapte op de arbeidsmarkt toenemen. Het is dan ook 

nog steeds van belang dat er goede interventies komen om met deze uitdagingen om te gaan. 

Op basis van dit onderzoek kan er belangrijk vervolgonderzoek worden gedaan. In 

vervolgonderzoek moet er rekening worden gehouden met: de generaliseerbaarheid, de 

respons en de materialen. Allereerst de generaliseerbaarheid: het onderzoek moet breder 

uitgezet worden naar meerdere bedrijven en/of over een breder spectrum aan werknemers, 

niet alleen de kenniswerkers. Ten tweede de respons. Om de respons nog meer te verhogen 

zodat het uitvalpercentage daalt, moet er in vervolgonderzoek meer zorg worden besteed aan 

de aankondiging van het onderzoek en de lengte van de vragenlijsten. Van te voren aangeven 

dat het onderzoek zal worden gehouden (vragenlijsten en workshops) en, eventueel via de 

leidinggevende, benadrukken wat het belang is van het deelnemen aan het onderzoek zijn 



24 
 

belangrijke middelen die de respons ten goede kunnen komen. Ten derde de materialen. Er 

moet kritisch worden gekeken naar de variabelen die mee worden genomen in het onderzoek. 

In dit onderzoek bleken een aantal variabelen (HR praktijken, betekenis van werk of 

autonomie) minder van belang omdat hier geen longitudinaal effect op wordt verwacht. 

Andere variabelen als werktevredenheid en de verhouding met de leidinggevende bleken op 

basis van observaties in de workshops van belang te zijn maar zijn niet meegenomen. Daarbij 

is in dit onderzoek alleen de algemene werkmotivatie gemeten. In vervolgonderzoek moet ook 

de motivatie om langer door te werken worden gemeten met een vragenlijst. Tot slot moeten 

alle vragenlijsten ook kritisch worden bekeken op de validiteit om ze te gebruiken in een 

longitudinaal onderzoek. Kunnen recente veranderingen wel worden gemeten met de 

vragenlijst? 

Al met al is dit onderzoek uniek met het longitudinale design en het onderzoeken van 

een interventie met betrekking tot langer doorwerken. Het onderzoek geeft dan ook bruikbare 

resultaten en aanknopingspunten voor in de toekomst: de doorwerk interventie is een goed 

middel in het proces om de arbeidsparticipatie oudere werknemers te verhogen. Door middel 

van meerdere interventies gericht op de persoonlijke motivaties van de ouderen kan het 

tijdsperspectief en de werkmotivatie worden aangepast. Op deze manier kan de 

arbeidsparticipatie van oudere werknemers worden verhoogd en kan langer doorwerken 

mogelijk gemaakt worden. De inhoud en de effecten van dit proces moeten verder worden 

onderzocht in vervolgonderzoek.  
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Bijlage I  Uitwerkingen interviews  

 
Thema’s: 

• Normen en waarden 
• Gezondheid 
• Omgeving 
• Sociale contacten  
• Werk - privé verhouding 
• Competenties 
• Verantwoordelijkheid 
• Leren 
• Ontwikkeling sinds  begin carrière 
• Belangrijke punten voor de toekomst 
• Toekomst 
• Situatie over 10 tot 15 jaar 
• Ouderdom 

 
Normen en waarden 

- “Als een organisatie laat blijken dat ze mij waarderen dan zal ik eerder geneigd zijn 
om in het weekend ook nog mijn laptop open te klappen. En dat vind ik dus erg 
belangrijk. Waardering tonen en meedenken.”(24) 

-  “Is lastig welke dat zijn. Kom je toch bij de cultuur van het bedrijf. Proberen op één 
plek te werken en niet teveel hoeven te reizen. Verder gewoon goed met elkaar 
omgaan en elkaar met respect behandelen.”(26)  

- “Ik vind rust heel belangrijk. Je moet kunnen evalueren en weten wat je hebt gedaan 
zodat je ook goed vooruit kunt kijken.”(26) 

-  “Mijn eigen normen en waarden veranderen niet. Die leer je tot je 20 bent. Wat wel 
kan veranderen zijn de normen en waarden ven het bedrijf waar je werkt.” (46) 

- “Mijn normen en waarden zijn wel constant gebleven. Ik streef altijd naar het hoogste. 
Altijd voor het maximum gaan. Alleen nu besef ik meer dat het niet in één keer gaat 
en dat je ook mensen erbij moet betrekken. Je moet er niet alleen in staan.”(51b) 

-  “Mijn normen en waarden zijn hetzelfde gebleven. Misschien zijn ze zelfs nog wel 
iets stelliger geworden en durf je ze meer te uiten.”(53) 

-  “In het begin was ik meer gedreven en ging ik meer achter dingen aan. Nu laat je 
eerder dingen gaan als je er toch geen toekomst meer in ziet. Je ontwijkt ze niet maar 
je maakt jezelf er niet meer druk om. Hierdoor heb je minder stress.” (57) 

- “Loyaliteit, openheid en eerlijkheid naar de werkgever en collega’s. Dit is altijd zo 
geweest alleen ben ik nu iets zachter geworden in mijn eerlijkheid. Ik zeg nog steeds 
wat ik vind maar minder hard of direct. Alleen het commerciële aspect (alles moet iets 
opbrengen) dat is wel verminderd.”(57) 

-  “Je moet met respect met elkaar omgaan. Dus ook afspraken nakomen en kritiek 
accepteren.”(61) 

 
Gezondheid 

- “Nu speelt gezondheid helemaal geen rol. Als dit op mijn pad komt misschien wel 
maar dan kijk ik dan wel.”(24)  

- “Gezondheid staat voorop. Als ik alle verwachtingen waar moet maken dan moet ik 
wel 100% fit blijven. Maar is juist tof dat mensen die deels zijn afgekeurd ook aan het 
werk gezet kunnen worden.”(26) 
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-  “Ik heb een vorm van reuma. Dit heeft altijd wel een rol gespeeld maar meer in het 
achterhoofd. Totdat je een muur tegenkomt omdat dit gewoon niet zo kan. Deze ben ik 
meerdere keren tegen gekomen. Daarom blijft zoiets spelen in de toekomst, je bent nu 
eenmaal een speciaal geval en daar moet je rekening mee houden. Maar mijn 
streefdatum was eerst 45 en is nu 55. Ik wil zo lang mogelijk door blijven gaan.” (46) 

- “Ik word steeds ouder dus gezondheid speelt een veel grotere rol. Je wordt ouder en 
dus zal ik ook wel meer ziektedagen krijgen.”(51a)  

-  “Ik heb vanaf mijn geboorte een lamme arm dus daar heb ik altijd rekening mee 
moeten houden. Ik ben er dan ook bewust van dat als er iets met mijn gezonden linker 
arm iets gebeurt, ik een probleem heb. Dus je moet er bewust voor zijn als je kiest 
welk werk je gaat doen. Fysiek werk zit er voor mij gewoon niet in.”(53)  

- “Het enige waar ik bang voor ben is om Alzheimer te krijgen.”(57) 
 
Omgeving 

- “Ik kan beter werken wanneer er veel flexibiliteit is waar ik werk. Als ik van locatie 
kan wisselen vind ik dat beter.”(24)  

- “Ik ben jong en ambitieus. Ik vind het dan moeilijk om te merken dat veel collega’s 
vrij zijn op een vrijdag. Het is voor mij heel vreemd dat dit zomaar kan, maar heb er 
wel respect voor. Alleen het werkt soms wel erg lastig omdat ik zelf op woensdag niet 
werk waardoor er veel druk staat op de overige drie dagen.”(26) 

- “Ik vind het belangrijk dat ik mijn eigen planning uit kan zetten. Rust kan nemen 
wanneer ik dat nodig heb. Dit moet mijn omgeving wel waar maken.”(26) 

- “Ik ben ongeveer de hele wereld rond geweest. Nu kan dat familie technisch niet meer. 
Je hebt succes op je werk maar je hebt ook succes in je familie, hoe je kinderen terecht 
komen. Dat speelt nu veel meer een rol en dat zal niet meer afzwakken.”(51b) 

- “De omgeving is voor mij heel belangrijk. Ik wil een omgeving die mogelijkheden 
schept. Als ze niet naar mij komen dan ga ik er wel achteraan. Dit blijft in de toekomst 
ook. Als er weer een nieuwe manier van  werken komt dan hou ik me daar wel mee 
bezig.”(51b) 

-  “Ik houd niets verborgen maar deel alles met mijn omgeving. Hier ben ik een groot 
voorstander van.”(51b) 

- “Mijn uitdaging moet wel blijven in mijn werk. Anders stomp je af. Veel mensen 
kunnen het maar ik niet. Zolang mijn werk afwisselend blijft vind ik het goed.”(53) 

- “Je bent gewoon veel onderweg. Dan weer in Haarlem, dan weer in Rijnpoort of 
Zutphen. Als je op een gegeven moment merkt dat het teveel gaat worden en over het 
randje gaat dan moet je daarin gas terug nemen.”(53)  

-  “Ik kijk altijd hoe mijn omgeving op dingen reageert. Dit was vroeger niet omdat ik in 
het begin meer gekaderd was. Later leer je meer naar je omgeving te kijken. Soms is 
het zo dat je iets niet ziet zitten maar heeft je omgeving er bewust voor gekozen. 
Hieruit leer je en vorm je ankers van belangrijke aspecten die je vervolgens weer mee 
neemt.”(57) 

- “Ik hou van duidelijkheid. Vage afspraken vind ik erg vervelend. Dingen als ‘dat doe 
ik wel’ zijn niet concreet genoeg voor mij. Je moet wel flexibel zijn maar hou je aan 
de afspraken.”(61) 

 
Sociale contacten 

- “Je collega’s zijn erg belangrijk. Het is toch een sociale kring die je hier maakt. 
Zonder leuke mensen om je heen zou ik niet goed kunnen werken en dat neem je dan 
ook weer mee naar huis. Dat is doodsonde.”(29) 
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- “Werk is werk, privé is privé. Maar het moet wel gezellig zijn met je collega’s, je 
moet met elkaar door een deur kunnen, het moeten je vrienden kunnen zijn.”(51a) 

- “Sommige mensen zeggen dat ik altijd heel jong ben gebleven. Facebook, LinkedIn, 
App’s noem maar op, ik ben overal mee bezig.”(51b) 

-  “Leuke collega’s zijn belangrijk. Mensen die je kunt vertrouwen en waar je graag mee 
werkt.”(53) 

-  “Eerst was ik meer van het harde werken en strikt zijn. Als iemand iets niet deed dat 
zei ik gewoon: ‘dan hoef ik jou niet meer’. Ik was veel harder. Nu los ik dat op een 
andere manier op, laat ik mensen meer in de situatie.”(57) 

-  “Alles is grootschaliger geworden. Alles is nu geformaliseerd met procedures. 
Hierdoor je minder snel een gezicht overal bij. Vroeger had ik altijd een gezicht erbij. 
Ik denk dat dit alleen maar meer zal worden: alles digitaal.”(61) 

 
Werk ��Privé 

- “Ik denk wel dat er dingen gaan veranderen maar hoe weet ik nog niet. Als ik ineens 
besluit een gezin te stichten gaat er wel iets veranderen maar hoe en wanneer weet ik 
niet.”(24) 

-  “Ik zit heel strak op mijn uren. Ik werk 32 uur. Dit is de afspraak en die kom ik na. Ik 
ga niet zomaar 40 uur werken net als dat ik niet zomaar 24 uur ga werken.”(26) 

- “Ik heb naast mijn werk nog een DJ bedrijf. Deze vragen allebei veel tijd. Nu is het 
nog een beetje in evenwicht maar je weet wel dat als je in een van de twee gebieden 
succesvol wordt dan moet je een keuze gaan maken. Het is een keer op beide gebieden 
erg druk geweest en dan ben je één avond in de week vrij. Dat trek je gewoon 
niet.”(26) 

-  “De privésituatie is op dit moment erg belangrijk. Je komt toch in een situatie waarin 
je bijvoorbeeld bezig bent met kinderen. Werk is alleen maar om geld te verdienen, 
want ik wil niet mijn handje omhoog houden naar de overheid.” (29) 

-  “Sommige mensen zeggen: ‘Als ik de deur uit stap gaat de knop op.’ Dat kan ik niet. 
Je bent meer één mens, geen werkmens en privé mens. Het is wel zo dat ik vroeger 
meer getrouwd was met mijn werk. Ik kon het minder los laten. Dat sloopt je en 
daarom heb ik dat aan moeten passen.” (46) 

- “Wat ik merk is dat door juist de transparantie en de ontwikkelingen van tegenwoordig 
zoals flexibiliteit in je werkuren en plaats, de werk privé verhouding erg is veranderd. 
Je kunt veel anders je uren inzetten. Dit is enorm veranderd ten opzichte van vroeger, 
niet alleen door de technologische ontwikkelingen maar ook door de bedrijfscultuur. 
Ik kan mijn eigen balans nu veel beter vinden.”(51b) 

- “Als het thuis niet werkt dan werkt het hier ook niet. Het is belangrijk dat je het kunt 
combineren. Dus tot drie uur werken, vier uurtjes quality time met mijn dochter en dan 
weer eventjes aan de slag. Dat zorgt ervoor dat je het mooi kunt combineren.”(51b) 

-  “De verhouding tussen werk en privé is flexibeler geworden. Dit is voornamelijk 
gekomen door de technologische ontwikkelingen. Voor mezelf valt dat wel mee. 
Vroeger werkte je net wat meer over, je kon niet anders. Nu ben je meer aan het kijken 
naar de juiste balans. Door bijvoorbeeld het nieuwe werken ga je maar kijken hoe je 
de aspecten beter in kan delen.” (57) 

-  “Mijn privé leven is steeds belangrijker geworden. Ik vind het belangrijker dat ik niet 
de hele dag aan het werk ben van zeven uur ’s morgen tot 11 uur ’s avonds.”(57) 

-  “Vroeger nam ik het werk meer mee naar huis als het bijvoorbeeld niet goed liep. 
Daar lag ik wel eens wakker van. Nu is dat helemaal niet meer. Niets is meer nieuw. 
Je kunt beter relativeren.”(61) 
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Competenties 
- “Doelstellingen halen en zoveel morgelijk werken aan het project. Zorgen dat je het 

werk goed doet.”(26) 
-  “Nu heb ik een meer consultantachtige rol. Had ik vroeger nooit verwacht.” (46) 
- “Openheid op alle gebieden. Alles delen met elkaar. Alles werkt met elkaar samen als 

een ecosysteem. Dit heb ik altijd al erg belangrijk gevonden.”(51b) 
-  “Iedereen heeft een eigen karakter. Daar kun je nog wel aan schaven met cursussen en 

feedback maar je blijft wie je bent.”(53) 
- “Ik ben heel breed geïnteresseerd, als ik ergens terecht kom dan wil ik er ook iets van 

maken.”(53) 
-  “Je bent minder betrokken bij een systeem. Je werkt niet meer met systemen die jezelf 

eigen hebt gemaakt. Alles is afstandelijker geworden. Als je nu een systeem verandert 
waar ik mee werk dan maakt het me niet uit. Gebeurde dit vroeger dan was het als een 
klap in mijn gezicht.”(61) 

 
Verantwoordelijkheid 

- “Je krijgt vrij snel verantwoordelijk. Hoewel ik eerst mee kon lopen heb ik nu 
verantwoordelijkheid en moet ik beslissingen nemen. Daar leer je van en dat 
veranderd me nu al.”(26) 

- “Je bent verantwoordelijk om je contracturen te draaien. Als je 32 uur moet werken 
moet je dat ook doen. Als je dit moet combineren met een andere baan/hobby dan 
moet je dit zelf zorgen dat je de verantwoordelijkheden na blijft komen.”(26) 

- “Ik wil niemand onder me hebben. Je hebt twee type leiders; leiders die mensen 
enthousiast maken, gesprekken houden, etc. en leiders die meer resultaat gericht 
werken. Ik hoor duidelijk tot deze tweede groep en zou dus mijn medewerkers totaal 
verwaarlozen.”(51b) 

- “Ik voel me heel verantwoordelijk over wat ik doe. Dat kan soms zelfs nadelig zijn. 
Afspraak is afspraak en daar houd ik me graag aan. Soms gaat dat ten koste van 
mezelf en ben ik wat later thuis.”(53) 

- “Ik geef iemand nu wat eerder verantwoordelijkheid. Een afspraak is ook een 
verantwoordelijkheid. Dit was vroeger wat minder aanwezig. Komt iemand deze 
verantwoordelijkheid niet na, dan spreek ik daar iemand op aan. Dat kan zeker 
confronterend zijn voor de persoon.” (57)  

-  “Afspraken die je gewoon na te komen. Ik vind dat je daar best mensen op aan kunt 
spreken. Vroeger sprak ik niet snel iemand erop aan, nu veel meer.”(61) 

 
Leren 

- “Door mijn traineeship leer ik veel en dit zal alleen maar meer worden. Ik twijfel er 
niet over dat ik hier niet verder kom. Ik kan nog zoveel leren en groeien.”(24) 

- “Nu ligt mijn focus op leren en ontwikkelen. Leren zal altijd wel een rode draad 
blijven. Dit kan alleen totaal anders zijn over 20 jaar. Dan heb ik meer ervaring en er 
kan tot die tijd zoveel veranderen.”(24) 

- “Je moet kijken hoe je leercurve eruit ziet. Je moet jezelf dus ook blijven prikkelen. 
Als je merkt dat je curve niet meer stijgt, moet je verder gaan en uitdagingen gaan 
zoeken.”(26) 

- “Ik denk dat je door moet gaan om te kunnen blijven leren. Je moet ook de 
bedrijfspsychogie leren kennen en dat doe je pas als je niet bij één bedrijf blijft.”(26) 

-  “Ieder leermoment is ook een groeimoment. Nu staat alleen wel mij groei stil. Ik vind 
dat eigenlijk wel prima zo. Later kan ik nog wel iets oppakken, een cursus 
bijvoorbeeld. Nu alleen niet.” (29) 
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-  “Ik leer nog steeds en kan nog steeds mijn ei kwijt in mijn werk. Dus ik zit hier 
voorlopig wel goed.”(51a) 

- “Juist door meer transparant te zijn kun je snel leren van elkaar. Door open te zijn kun 
je sneller anticiperen op de reacties van mensen. Je leert sneller.”(51b) 

- “Juist door mijn ervaring kan ik goed de vinger op de juiste plek leggen bij nieuwe 
projecten. Maar je blijft leren van nieuwe dingen in je omgeving. Het kost en toe een 
strijdje maar dan ga je wel vooruit.”(51b) 

-  “Ik heb ooit een leidinggevende functie gehad maar omdat ik teveel met mijn 
verantwoordelijkheid bezig was vergat ik mezelf. Als je alleen maar gaat en gaat met 
veel overwerk en pauzes overslaan dan is dat teveel. Ik heb toen bewust een stapje 
terug gedaan en neem nu wat meer tijd voor mezelf om bijvoorbeeld een keer te gaan 
wandelen.”(53) 

- “Mijn hele leven ben ik blijven ontwikkelen. Dan weer een assessment, dan weer een 
fusie of een overname. Dat gaat alleen maar door denk ik. Je blijft ontwikkelen als 
bedrijf en daar groei je in mee. Hoe en wat dit in de toekomst is weet je niet, ik heb er 
geen invloed op.”(53) 

-  “Ik sluit me niet af voor veranderingen. Als er iets nieuws komt dan werk ik daar 
graag aan meer en leer ik graag bij. Maar ik relativeer wel meer wat ik nu mee 
maak.”(61) 

 
Ontwikkeling sinds het begin van de carrière  

- “Vroeger was het veel dynamische, je ging van het een in het ander. Die schommeling 
gaat er op een gegeven moment uit. Je wordt constanter” (46) 

- “De factor mens wordt belangrijker. Vroeger stond techniek centraal, nu meer de 
mens. Niet alleen privé maar ook op het werk. Dat gaat samen.” (46) 

- “Ik heb al zoveel meegemaakt in mijn carrière. Ik heb al zo veel verschillende dingen 
gedaan dat niets me meer verbaast. Of het nu links of rechtsom draait.”(51b) 

- “Ik ben ooit getest op mijn IQ en dat was 160. Maar mijn EQ werd ook getest en dat 
was onder de maat. Daarom heb ik ook van begin af aan veel aan mijn EQ gewerkt: 
hoe communiceer ik, hoe zorg je dat je niet te snelle stappen maakt, rekening houden 
met anderen.”(51b) 

-  “Vroeger was ik iets onzekerder. Nu heb ik meer ervaring en ben ik zekerder. Je hebt 
wat te vertellen en dat wil je graag blijken. Soms zelfs teveel”(53) 

-  “Ik ben stringenter geworden in het maken van afspraken. Afspraak is afspraak. 
Vroeger had ik meer respect voor de situatie, oké zoiets kan gebeuren. Nu spreek ik 
daar echt mensen op aan.” (57) 

- “Met de jaren ben ik ‘ronder’ geworden. Vroeger was ik veel meer zwart-wit en nu 
ben ik veel empatischer geworden. Je ziet steeds meer: eerst waren het vooral de harde 
aspecten zoals dit werk moet nu af anders ga je maar. Later ook steeds meer de mens 
erachter zien er daar rekening mee houden.”(57) 

- “Ik heb een keer mee moeten werken in een reorganisatie. Hiervoor moest ik 170 
mensen inclusief mijn eigen functie opheffen. Hier ben ik er heel goed achter 
gekomen hoe belangrijk het wel niet is dat je meer hebt dan alleen je werk. Werken is 
goed en dat moet ook maar je moet er wel iets naast hebben. Anders sta je met legen 
handen wanneer je geen werk hebt.”(57) 

- “Ik ben altijd wel met dezelfde intentie blijven werken. Ik ben pas tevreden als het 
project af is. De aard van het werk veranderd maar de werkmentaliteit is niet 
veranderd.”(61) 
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- “Ik heb me nergens voor afgesloten. De wereld om je heen verandert en dit probeer ik 
te snappen. De jeugd is hier misschien wat sneller in maar ik blijf ontwikkelen. Ik 
vraag het gewoon als ik het niet snap.”(61) 

 
 
Belangrijke punten voor de toekomst 

- “Elke dag nieuwe kansen. Overal liggen er kansen en mogelijkheden.”(26) 
-  “Reële punten hebben waar je naar toe werkt. Dus dichtbij ambities neer leggen. Je 

kunt wel veel ambities hebben in een vakgebied wat je niet kent maar dat heeft geen 
zin.”(26) 

-  “Meedenken van de werkgever” (29) 
-  “Gezondheid” (46, reuma) 
- “Variatie in het werk.” (46) 
- “Een toegevoegde waarde hebben voor het bedrijf” (46) 
- “Transparantie”(51b) 
- “Uitdaging en afwisseling in mijn werk.”(53)  
-  “Kennis delen.” (57) 
-  “Met pensioen gaan. Maar ik ben een workalholic dus ik weet nog niet wanneer ik dit 

écht wil. Ik wil wel uitgedaagd worden met mijn hoofd.”(57)  
 
Toekomst 

- “Ik heb wel richtlijnen in mijn werk; blijven leren en ontwikkelen. Maar ik ben nog 
niet bezig met mijn pensioen of de periode van 50-70. Dat ligt nog zo ver weg!”(24) 

-  “Mijn toekomst niet noodzakelijk bij deze werkgever. Ga ik dit nog 50 jaar doen? Ik 
denk het niet, ik denk niet eens 5 jaar. Ik wil wel naar een andere tak om zo door te 
groeien. Ik kijk daarom ook veel op zowel de interne als externe vacaturebanken.”(26) 

- “Je doet je werk voor jezelf. Als je wilt stoppen met werken dan moet je dat gewoon 
doen. Ik vind werk leuk dus ik zou niet zo snel stoppen met werken. Maar je doet je 
werk omdat je het wilt. Als je er geen zin meer in hebt moet je stoppen.”(26) 

-  “Eigenlijk wilde ik altijd al in het makelaarsvak gaan. Maar mijn basis opleiding is 
wat ik nu doe (managers assistent). Ik zit prima waar ik nu zit en kan best nog wel een 
paar jaar in deze situatie blijven maar er is wel steeds een stemmetje in mijn 
achterhoofd dat zegt: je moet leren en je moet door. En dat lijkt me ook erg leuk dus 
daar blijft mijn ambitie wel aanwezig.” (29) 

-  “Ik ben niet van de toekomstplannen maar leef meer van dag tot dag. Ik zie mezelf in 
ieder geval niet tot mijn 65 werken; ik wil niet mijn hele leven werken om vervolgens 
10 jaar te kunnen genieten, als je dat al haalt tegenwoordig.”(29) 

- “Waar ik over zoveel jaar sta weet ik niet, zien we dan wel.” (46) 
- “Ik zie wel wat in de toekomst komt. Ik heb geen pad, ik kijk wel wat op mijn pad 

komt. Het is heel situationeel bepaald. Vind ik iets leuk dan ga ik daar in mee.”(51b) 
-  “Ik stop echt met werken op mijn 67. Maar in de komende 10 jaar kijk ik echt nog 

wel omhoog. Ik vind het erg belangrijk om mijn kennis en ervaring te delen met de 
wat jongeren. We moeten niet dezelfde fouten nog een keer maken.” (57)  

-  “Ik heb bewust de keuze gemaakt toen ik 7 jaar geleden bij Nuon begon, om te 
stabiliseren. Ik heb niet meer de ambitie om nog te promoveren. Sterker nog, ik denk 
dat middelmanagement moeilijk is dan topmanagement, tenminste in mijn beleving. 
Dat komt omdat je veel verantwoordelijkheid hebt en maar weinig mandaat 
(regelmogelijkheden).”(57) 

-  “Mijn ambitie is om met plezier te blijven werken en om mijn steentje bij te blijven 
dragen. Als ik daarvoor nieuwe systemen moet leren vind ik dat prima. Maar als ik 65 
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ben dan stop ik ook echt bij dit bedrijf. Ik zeg niet dat ik niets ga doen, maar ik stop 
wel met werken.”(61) 

 
Situatie over 10-15 jaar 

- “Oeh, dan ben ik al heel oud. Ik heb dan denk ik wel een senior management functie 
met een eigen team.”(24) 

- “Er zijn twee opties: Ik moet nu veel reizen naar het werk. Dat zal dan niet meer zijn 
en ik werk dichterbij huis. Of ik ben doorgebroken als internationaal DJ en dan is 
reizen de enige optie.”(26) 

-  “Ik hoop dat ik dan nog werk! Op mijn fietsje naar mijn werk dus ook gezond zijn. 
Maar dan wel nog steeds uitgedaagd worden”(51a) 

- “Dat weet ik niet. Ik weet dat ik dan nog werk, ik weet dat ik leuke dingen doe, ik 
weet dat ik dan bezig ben met de technologie die dan nieuw zijn. Kijk ik op een nog 
langere termijn zie ik mezelf wel onafhankelijk van iedereen wonen op het platte land. 
Mijn eigen stroom opwekken, zelf slachten, totaal afhankelijk zijn.”(51b)  

-  “Ik word veel gevraagd van; ‘wat is nu je ambitie, wat wil je later?.’ Ik vind dat zo 
een onzin! Laat mij maar gewoon mijn werk doen. Het lijkt soms dat je altijd naar een 
senior functie door moet willen groeien. Ik wil meer de inhoud in. Niet iedereen kan 
manager worden. Ik snap het vanuit HRM opzicht wel maar voor mij zijn die PRO 
gesprekken niet nodig, ik heb al veel stappen gemaakt en zit nu bewust in deze 
situatie.”(53)  

- “Wat ik nu doe vind ik prima. Ik zit goed. Misschien dat ik iets minder ga werken 
maar het is belangrijk dat in mijn werk afwisseling is en dat is nu. Ik hoef niet meer te 
veranderen.”(53) 

- “Vroegtijdig met pensioen gaan. Eerst wilde ik dat doen op mijn 45ste maar dat is 
verlegd naar mij 60ste. Alleen nu ben ik 57 en twijfel ik toch weer. Ik wil best met 
pensioen gaan en reizen maar ik wel mijn hoofd bezig kunnen houden. Dus ik wil met 
een sabbatical gaan en daarna leren hoe ik kan programmeren. Dan hoef ik hier niet 
per se mee te werken of geld te verdienen. Vrijwilligerswerk kan ook best. Ik denk dat 
ik dan ook op verschillende plekken woon.”(57) 

-  “Ik kijk wel tegen die tijd. Als het over is dan is het over. Ik ga er nog niet echt over 
nadenken.”(61) 

 
Ouderdom 

- “Ouder worden is een compliment, maar ik ben er niet mee bezig. Het is me allemaal 
nog te ver weg.”(24) 

- “Allemaal eruit gooien! Ouderdom is iets waar je rekening mee moet houden. Net als 
jongeren. Projecten waarouderen in zitten lopen anders als projecten met jongeren. Je 
merkt gewoon dat ze trager zijn, veel gestructureerder zijn of juist helemaal niet 
gestructureerd. Ze houden niet van een planning en een bepaalde tijd. Ze kunnen erg 
moeilijk alles bij blijven houden. Zelfs de jongeren kunnen op het IT gebied niet alles 
bijhouden, dat lukt ouderen gewoon niet.”(26) 

- “Ik word zelf ook oud en dat vind ik triest. Ik zie om me heen dat je meer op je fysiek 
moet letten en rust moet nemen. Dat vind ik erg jammer en daarom word ik liever niet 
oud.”(26) 

- “Ik werk graag met ouderen maar dan moeten ze wel bereid zijn om op gelijke voet te 
werken. Dus niet met arrogantie aankomen.”(26) 

-  “Ouderen bezitten een belangrijk stuk kennis en daarom moeten ze niet zomaar ik een 
hoekje worden gestopt. Deze kennis moet je gebruiken.” (29) 

- “Vroeger in een grijs verleden: toen ik jong was, dynamische was.”(46) 
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- “Als ik naar mijn ouders kijk dan zie je dat het omslagpunt bij 75 ligt, daarna is het op. 
Nu ben ik daar alleen compleet niet mee bezig. Ik denk wel dat ik minder zal werken 
en meer gericht op coaching maar dat zie ik wel als ik ongeveer 60 ben.”(51a) 

- “Ik ben er achter gekomen dat ik juist mensen dingen zelf moet laten bedenken. Al 
weet ik de oplossing, ik houd deze voor me en blijf voer geven. Zo bereik je veel 
meer. Na 25 jaar werken heb ik deze eigenschap veel meer gekregen.”(51b)  

-  “Ik denk wel steeds minder te gaan werken. Een dagje meer vrij en meer tijd voor 
mezelf nemen.”(53) 

- “Soms dan gebeuren en er dingen in het bedrijf en dan weet je: ‘daar gaan we weer.’ 
Eigenlijk zou je gewoon mensen met ervaring erbij moeten betrekken en zorgen dat je 
niet dezelfde fouten nog eens maakt. Maar dat zal wel utopisch zijn.”(53) 

- “Tja ouderdom. Het gaat eigenlijk meer hoe je er boven nog bij bent. Je moet helder 
van geest zijn. Als ik kan blijven zou ik graag 100 jaar worden maar als dat niet zo is 
zou ik graag willen dat ze de stekker eruit trekken.”(53) 

-  “Ouderdom geeft als compliment dat je jou ervaring mag delen met anderen.” (57) 
- “Je schakelt minder snel dan vroeger. In een overleg heb ik nu vaker, huh hoe zit dat 

dan ook al weer?”(57) 
- “Ik vind ouderdom juist een waarde. Jong zijn kan best moeilijk zijn en gaandeweg 

krijg je steeds meer ervaringen en daar groei je van. Het is een compliment om ouder 
te worden. Ik weet dat veel mensen ooit een crisis krijgen op 40 naar 50 bijvoorbeeld, 
maar dat heb ik juist niet. Je krijgt er juist meer bij.”(57) 

- “Ik heb geen last van ouderdom. Ik vind het geen belemmering. Je gaat steeds mee in 
nieuwe dingen maar je gaat meer relativeren omdat je gewoon meer ervaring 
hebt.”(61) 
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Bijlage II  Vragenlijst 1.  / Voormeting 
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Bijlage III  Vragenlijst 2. / Nameting 
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Bijlage IV   Subvragenlijsten per onderzoeksvariabel 
 
Tabel 3. 

Onderdelen vragenlijsten   

Variabele Gebruik Bron Subschalen Items Meetmethode Cronbach’s Alpha 
(Voormeting / Nameting) 

Algemeen Voormeting en 
deels nameting 

  22 Likert schaal en open 
vragen 

N.V.T. 

Tijdsperspectief Voormeting en 
nameting 

Carstensen, Fung & 
Charles (2003) 

1) Mogelijkheden 
2) Overgebleven 
tijd 
3) Pensioen-
perspectief 

1) 5 
2) 5 
3) 4 

Likert schaal 1) .855 / .863 
2. .796 / .800 
3) .857 / .866 

Werkbeleving Voormeting en 
nameting 

UBES; Schaufeli, 
Bakker & Salanova 
(2006) 

1) Vitaliteit 
2) Toewijding 
3) Absorptie 

1) 5 
2) 5 
3) 6 

Likert schaal 1) .847 / .863 
2) .925 / .924 
3) .833 / .839 

Werktaken Voormeting en 
nameting 

Wallace & Chen 
(2005) 

1) Preventie 
2) Promotie 

1) 6 
2) 6 

Likert schaal 1) .783 / .794 
2) .786 / .771 

Werkmotivatie Voormeting en 
nameting 

Vallerand (1997) 1) Intrinsiek 
2) Extrinsiek 

1) 12 
2) 12 

Likert schaal 1) .904 / .900 
2) .808 / .831 

Leerruimte Voormeting en 
nameting 

Van der Heijden 
(2002) 

 6 Likert schaal .923 / .903 

Vitaliteit Voormeting en 
nameting 

UBOS; Schaufeli 
(1994) 

1) Emotionele 
uitpitting 
2) Competentie 
3) Mentale 
Distantie 

1) 5 
2) 5 
3) 5 

Likert schaal 1) .900 / .898 
2) .810 / .769 
3) .902 / .904 

Baanafhankelijk-
heid 

Voormeting en 
nameting 

  8 Likert schaal .683 / .702 
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Leeftijdsbeleving Voormeting en 
nameting 

  9 Likert schaal en open 
vragen 

.898 

Leeftijdsdiscrimi-
natie 

Voormeting en 
nameting 

Peeters et al (2005)  7 Likert schaal .593 / .629 

Werkdoelen Voormeting Lockwood, Jordan 
& Kunda (2002)  

1) Preventie 
2) Promotie 

1) 9 
2) 9 

Likert schaal en open 
vragen 

1) .752 
2) .819 

Werkdoelen Voormeting Ebner, Freund & 
Baltes (2006) 

 6 Likert en open vragen N.V.T. 

Arbeidsomstandig-
heden 

Voormeting Kooij et al (2009)  20 Likert schaal N.V.T. 

Betekenis van 
werk 

Voormeting Mor-Barak (1995) 1) Sociaal 
2) Persoonlijk 
3) Financieel 
4) Generativity 

1) 5 
2) 4 
3) 3 
4) 4 

Likert schaal 1) .867 
2) .856 
3) .730 
4) .899 

Autonomie Voormeting Karasek (1985)  3 Likert schaal .710 

Taakeisen Voormeting Karasek (1985)  5 Likert schaal .727 

Prestatiemotivatie Voormeting Van Yperen (2006)  10 Likert schaal .706 

Oordeel workshop Nameting   2 Likert schaal en open 
vragen 

N.V.T. 

Manipulatievragen Nameting   2 Likert schaal N.V.T. 

Verandering door 
workshop 

Nameting   14 Likert schaal .921 
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Bijlage V   Procedure-stappen 
 
Tabel 3. 
Tijdsbalk procedure 
Datum Procedure stap Communicatie Ontvangers 
Februari    
09 Voormeting totale 

groep kenniswerkers 
Mail 1799 

 

15 Uitnodiging workshop Mail Respondenten 
voormeting van 45 jaar 
of ouder 

28 Workshops 1 en 2 Workshop 10 (ws1) en 9 (ws2) 
Maart    
05 Nameting deelnemers 

en controlegroepen 
workshops 1 en 2 

Mail Deelnemers: 19 
Controlegroep: 38 

07 Workshop 3 Workshop 6 (ws3) 
09 Workshops 4 en 5 Workshop 7 (ws4) en 3 (ws5) 
13 Nameting deelnemers 

en controlegroep 
workshop 3 

Mail Deelnemers: 6 
Controlegroep: 38 

15 Nameting deelnemers 
en controlegroepen 
workshops 4 en 5 

Mail Deelnemers: 10 
Controlegroep: 38 

16 Workshops 6 en 7 Workshop 12 (ws6) en 6 (ws7) 
22 Nameting deelnemers 

en controlegroepen 
workshops 6 en 7 

Mail  Deelnemers: 18 
Controlegroep: 42 

23 Herinnering 
nametingen workshops 
1 t/m 5 

Mail  

26 Nameting totaalgroep Mail (…) 

April    
02 Herinnering 

nametingen workshops 
6 en 7 

Mail  

09 Herinnering nameting 
totaalgroep 

Mail  

18 Sluiting vragenlijst   
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Bijlage VI   Figuren tijdseffecten 
 

 
 
 
 
 

 


