


Wat we onderzochten
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Obsoletie
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Bron: Uitwerking op basis van Briscoe & Hall, 2006



Loopbaanfasen

Ontdekking Vestiging

actief uitbouwen
carrièrevooruitgang
persoonlijke groei

Handhaving

consolideren
handhaven van 

“kennen & kunnen”

Losmaking

nieuw zelfbeeld
onafhankelijk van 

professioneel succes 

interesses
bekwaamheden

sterkten & zwakten
professioneel zelfbeeld



Klassiek loopbaanverloop
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Toekomstig loopbaanverloop

Bron: Mirvis & Hall, 1994
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Onze respondenten



2.510 respondenten!



2.510 respondenten!

industrie

dienst- 
verlening

not-for-profit



Engagement en verloopintentie 

Relatie tot leeftijd



Leeftijd en engagement



Impact op engagement & verloopintentie 

De loopbaan



Impact van “de loopbaan”?

Individu
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• Arbeids‐ethos

• Groei‐factor
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• Leeftijdsklimaat
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• Loopbaan‐ondersteuning

Loopbaan

• Obsoletie

• Loopbaantype

• Loopbaanfase

Engagement

Verloopintentie



Obsoletie: hoeveel?

• De taken en werkwijzen in mijn beroep zijn zodanig 
veranderd, dat ik vaak moeite heb om de laatste 
evoluties te volgen

15%

• Het komt de laatste jaren vaker voor dat ik aan het einde 
van de werkweek geestelijk uitgeput ben 46%

• Bij reorganisaties komen functies als die van mij 
vaak op de tocht te staan 22%



Obsoletie en leeftijd?



Protean career: hoeveel?

• Ik ben zelf verantwoordelijk voor het succes 
of falen van mijn loopbaan 
(57 % eens) 

• Om een nieuwe baan te vinden heb ik 
in verleden meer op mijzelf vertrouwd dan 
op anderen (65% eens) 

• Ik ben zelf verantwoordelijk voor het succes 
of falen van mijn loopbaan 
(57 % eens)

• Om een nieuwe baan te vinden heb ik 
in verleden meer op mijzelf vertrouwd dan 
op anderen (65% eens)

• Ik bepaal mijn loopbaan aan de hand van 
persoonlijke prioriteiten, ook al zijn ze 
tegenstrijdig met die van de organisatie (34 
% eens) 

• Mijn idee over wat goed is voor mijn 
loopbaan is belangrijker dan wat men in de 
organisatie denkt (49% eens) 

• Ik bepaal mijn loopbaan aan de hand van 
persoonlijke prioriteiten, ook al zijn ze 
tegenstrijdig met die van de organisatie (34 
% eens)

• Mijn idee over wat goed is voor mijn 
loopbaan is belangrijker dan wat men in de 
organisatie denkt (49% eens)



Protean career: hoeveel?

10%10%

23%23%



Protean career: wie?

• Zelfsturing
– Nauwelijks gevoel van obsoletie
– Man
– Dienstverlening
– Middenkader en directie
– Leeftijdsneutraal !!

• Waarde-gedrevenheid
– Neemt toe met de leeftijd



Loopbaanfase en engagement



“De loopbaan” en engagement

Loopbaan

• Obsoletie

• Loopbaantype

• Loopbaanfase

Engagement

• Leeftijd

Vestigingsfase

 Handhavingsfase

Zelfsturing



“De loopbaan” en verloopintentie

Loopbaan

• Obsoletie

• Loopbaantype

• Loopbaanfase
Verloopintentie

Vestigingsfase

 Handhavingsfase

Zelfsturing

• Leeftijd



Een vernieuwde kijk op loopbanen …

• Werkmoeheid tegengaan !
– Functie-inhoudelijke trainingen
– Competentiemanagement
– Ergonomie
– Heroriëntatie

• Gevoel van “nuttig zijn” bevorderen
– De toegevoegde waarde v/d functie in het groter geheel expliciteren 

• Zelfsturing bevordert engagement
… maar kan ook leiden tot uitstroom
– Ook inzetten op de andere hefbomen voor retentie

• Vestigingsfase en handhavingsfase = cruciaal !



Impact op engagement & verloopintentie 

Het individu



Impact van “het individu”?

Individu
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• Arbeids‐ethos

• Groei‐factor

Organisatie

• Loopbaan‐ondersteuning

• Diversiteit

• Leeftijdsklimaat

Loopbaan

• Obsoletie

• Loopbaantype

• Loopbaanfase

Engagement

Verloopintentie



Arbeidsethos: wat?

• Het geheel van waarden en normen die 
in onze samenleving gelden met betrekking tot arbeid

Arbeids- 
centraliteit

Arbeids- 
oriëntatie

Morele 
normen Typering

Klassiek Hoog Extrinsiek 
+ Intrinsiek

Plicht; 
na te streven goed

Werk moet, 
werk doet je goed

Verfijnd Hoog Intrinsiek Geen plicht; 
wel intrinsiek goed

‘Werk doe(t) je goed en 
niet omdat het moet’

“Je hebt geen maatschappelijke plicht om te werken, 
wel een innerlijke plicht om zinvol bezig te zijn.”

Bron:  Vanderweyden, 2002



Arbeids-ethos: hoeveel?

• Werken is een plicht tegenover de samenleving 55%

• Men is pas “iemand” als men werkt 37%



Persoonlijke groei: wat? En hoeveel? 

Emotionele 
maturiteit 

& veerkracht

Open geest

Leergierigheid

Empathie

61%61%

48%48%



Het individu en engagement 

Individu

• Leeftijd

• Arbeids‐ethos

• Groei‐factor

Engagement

Klassiek A‐ethos

Leergierigheid

Emotionele 

 maturiteit



Het individu en verloopintentie

Individu

• Leeftijd

• Arbeids‐ethos

• Groei‐factor
Verloopintentie

Klassiek A‐ethos

Leergierigheid

Emotionele 

 maturiteit



Inzetten op arbeidsethos

• Tijd voor een verfijnd klassiek arbeidsethos
– Niet: “hard werken” of “veel werken”
– Wel: “doelgericht werken” en “performant werken”
– En ook: “zinvol werken”



Levens-lang(er) leren

• Leergierigheid blijven(d) prikkelen
– Niet enkel in het begin van de carrière
– Levenslang leren
– De lerende organisatie

• Leergierigheid bevordert engagement
… maar kan ook leiden tot uitstroom
– Ook inzetten op de andere hefbomen voor retentie

• Vervroegde uitstroom in vraag stellen
– Positieve correlatie tussen leeftijd en engagement
– Bovendien ook minder verloopintentie



Impact op engagement & verloopintentie 

De organisatie



Impact van “de organisatie”?

Individu

• Leeftijd

• Arbeids‐ethos

• Groei‐factor

Organisatie

• Leeftijdsklimaat
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• Loopbaan‐ondersteuning

Loopbaan
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Engagement
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Positief leeftijdsklimaat …

• In mijn organisatie worden “oudere” werknemers 
typisch beschouwd als ….

…
 

betrouwbaar…
 

betrouwbaar

… loyaal… loyaal

…
 

competent…
 

competent

> 70%> 70%



… maar toch nog hardnekkige clichés

• Oudere werknemers leren trager 29%

• Oudere collega’s verdienen verhoudingsgewijs te veel 
in verhouding met hun jongere collega’s

21%

• Oudere werknemers moeten tijdig plaats maken 
voor jongere collega’s

17%

• Een baas is best ouder dan het merendeel 
van zijn/haar collega’s

34%



Diversiteitsindex

• Gemiddeld 5 /10

Geslacht

Leeftijdscategorieën

Opleidingsniveaus

Expertise

Deeltijds werkregime

Allochtone afkomst 

Andere nationaliteiten 

Anderstaligen 

Handicap 

Geslacht

Leeftijdscategorieën

Opleidingsniveaus

Expertise

Deeltijds werkregime

Allochtone afkomst 

Andere nationaliteiten

Anderstaligen 

Handicap



Loopbaanondersteuning

• Ik kreeg werk toegewezen waardoor ik vaardigheden 
voor de toekomst kon ontwikkelen 38%

• Ik kreeg duidelijke feedback over mijn prestaties 34%

• Ik kreeg loopbaanadvies als ik dat nodig had 
(bv. advies voor opleidingen, promotiestappen, …)

19%

• Ik kreeg een mentor die me hielp bij mijn loopbaan 12%



“De organisatie” en engagement

Organisatie

• Leeftijdsklimaat

• Diversiteit

• Loopbaan‐ondersteuning

Engagement

• Leeftijd



“De organisatie” en verloopintentie

Organisatie

• Leeftijdsklimaat

• Diversiteit

• Loopbaan‐ondersteuning
Verloopintentie

• Leeftijd



(Pro-)actieve loopbaanondersteuning

• Maximaal inzetten op loopbaanondersteuning
– Verhoogt engagement
– Remt verloopintentie

• Hefboom-effect
– Ondermijnt obsoletie
– Prikkelt leergierigheid

• Gesegmenteerd aanpakken
– In functie van de loopbaanfase
– Periode in vestigings- en handhavingsfase “rekken”
– Kantelpunten tijdig identificeren en anticiperen 



Engagerende loopbanen 

Algemene conclusies



5 sterren en 3 medailles

Individu

• Leeftijd

• Arbeids‐ethos

• Groei‐factor

Organisatie

• Leeftijdsklimaat

• Diversiteit

• Loopbaan‐ondersteuning

Verhoogt engagement 
Remt verloopintentie

Klassiek A‐ethos

Loopbaan

• Obsoletie

• Loopbaantype

• Loopbaanfase

Vestigingsfase

 Handhavingsfase



5 sterren en 3 medailles

Individu

• Leeftijd

• Arbeids‐ethos

• Groei‐factor

Organisatie

• Leeftijdsklimaat

• Diversiteit

• Loopbaan‐ondersteuning

Leergierigheid

Klassiek A‐ethos

Verhoogt engagement 
Remt verloopintentie

Verhoogt engagement 
Maar ook verloopintentie

Loopbaan

• Géén
 

obsoletie

• Loopbaantype

• Loopbaanfase

Vestigingsfase

 Handhavingsfase

Zelfsturing



Van leeftijdsbewust naar leeftijdsneutraal HR

• Impact van leeftijd op de andere “sterren en medailles” 
is (quasi) nihil:

– Arbeidsethos
– Leergierigheid (leeftijdsneutraal !!)
– Zelfsturing
– Obsoletie (slechts zeer beperkt leeftijdsafhankelijk)

• Loopbaanondersteuning = f(loopbaanfase)

• Vervroegde uitstroom in vraag stellen
– Leeftijd => meer engagement, minder verloop

• Leeftijd – wanneer constructief benaderd binnen de 
organisatie – is bijzonder waarde(n)-vol
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