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Deze bijdrage heeft tot doel te onderzoeken in hoeverre leeftijd de relatie beïnvloedt tus‐
sen een leven lang leren en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dit onderzoeken
wij aan de hand van een vragenlijstonderzoek onder 178 werknemers uit het primair
onderwijs. Uit de resultaten blijkt dat de employability van de werknemers afneemt met
de leeftijd, maar niet hun werkvermogen en vitaliteit. Verder blijkt dat hoe meer men
een leven lang leert, hoe groter de duurzame inzetbaarheid, dat wil zeggen hoe groter
het werkvermogen, de employability en de vitaliteit, zelfs voor oudere werknemers. Ook
vinden we interactie-effecten tussen een leven lang leren en leeftijd voor employability
en werkvermogen. Oudere werknemers behouden hun employability en werkvermogen
wanneer zij meer interesse en mogelijkheden hebben voor een leven lang leren.

1 Introductie

Sinds 1999 wil de Nederlandse overheid stimuleren dat oudere werknemers lan‐
ger aan het werk blijven. En dat is niet voor niets. Nederland is namelijk in een
hoog tempo aan het ontgroenen en vergrijzen. Tot 2040 neemt de gemiddelde
leeftijd in Nederland toe. En daarmee wijzigt de grijze druk: de verhouding tussen
het aantal AOW’ers en het aantal potentieel werkenden tussen de 20 en 65 jaar.
De grijze druk was in 2006 1 op 4 en gaat naar bijna 1 op 2 in 2040 (Garssen &
Van Duin, 2007). Naast de ontwikkeling dat het aantal niet-werkenden stijgt ten
opzichte van het aantal werkenden is er nog een tweede ontwikkeling; van de
werkenden is een steeds groter aandeel op leeftijd. Meer oudere werknemers en
minder jongere werknemers betekent langer doorwerken voor iedereen. En dat
terwijl werkgevers en werknemers daar lang niet altijd op zitten te wachten.
Deze ontwikkelingen vragen om een aanpassing van het personeelsbeleid ten aan‐
zien van alle werknemers. Willen organisaties geen knelpunten krijgen in de per‐
soneelsvoorziening, dan zullen zij werknemers moeten stimuleren en faciliteren
om langer en met meer plezier te werken. Ook zullen werkgevers maatregelen
moeten nemen om enerzijds het werk aan te passen aan de belastbaarheid van
oudere werknemers en anderzijds om de inzetbaarheid van de oudere werkne‐
mers op peil te brengen en te houden (Ybema, Geuskens & Oude Hengel, 2009).
Eén van de manieren om dit te doen is door te zorgen dat medewerkers kansen
krijgen om zich voortdurend te ontwikkelen en hun kennis en vaardigheden con‐
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tinu te verbeteren. Dit wordt bedoeld met het concept ‘een leven lang leren’. In
navolging van de Europese Unie kan ‘een leven lang leren’ daarom gedefinieerd
worden als alle vormen van leren die bovendien in alle levensfasen aan de orde
kunnen komen. Een leven lang leren met betrekking tot werk kan dan door mid‐
del van formeel leren, in de vorm van het volgen van bij-, om- en/of nascholing.
Het kan ook door middel van informeel leren, door leren op de werkplek, of leren
van klanten en opdrachtgevers.
Dit alles ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Onder
duurzame inzetbaarheid verstaan wij de mate waarin men zijn of haar huidige en
toekomstige werk kan en wil blijven uitvoeren (Van Vuuren, 2011b). Van der
Klink en collega’s (2010) noemen werkenden duurzaam inzetbaar als zij doorlo‐
pend beschikken over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden en voorwaarden
om te (blijven) functioneren in het huidige en in toekomstig werk, met behoud
van gezondheid en welzijn. Volgens de Sociaal Economische Raad (2009) bestaat
duurzame inzetbaarheid uit drie elementen: vitaliteit, werkvermogen en ‘employ‐
ability’. Vitaliteit staat volgens Schaufeli en Bakker (2007) voor energiek, veer‐
krachtig, fit, onvermoeibaar door kunnen werken en met een groot doorzettings‐
vermogen. Werkvermogen is de mate waarin men fysiek, psychisch en sociaal in
staat is om te werken (Ilmarinen, Tuomi & Seitsamo, 2005). Employability is het
vermogen om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies
adequaat te blijven vervullen, zowel in eigen bedrijf als in een ander bedrijf of sec‐
tor (De Vries, Gründemann & Van Vuuren, 2001; Van Vuuren, 2011a). Hiermee
verwijst employability niet alleen naar mobiliteitsbereidheid (potentieel en gerea‐
liseerd), maar ook naar het ervaren van arbeidsmarktmogelijkheden (zie ook Gas‐
persz & Ott, 1996).
Het doel van deze bijdrage is om te onderzoeken in hoeverre een leven lang leren
de relatie beïnvloedt tussen leeftijd en duurzame inzetbaarheid van werknemers
in het onderwijs. Met name op het terrein van werkvermogen werd niet eerder
onderzoek gedaan bij deze populatie. Eerder onderzoek richtte zich wat dit
betreft op de fysieke belasting van bouwvakkers (Burdorf & Elders, 2007) en
recentelijk op de mentale belasting van kantoorpersoneel (Van den Berg, 2010),
maar nog niet op de mentale belasting van onderwijspersoneel.
De onderzoeksvragen zijn: Vergroot een leven lang leren (formeel en informeel)
de employability, het werkvermogen en de vitaliteit van werknemers? Neemt de
duurzame inzetbaarheid van werknemers af met de leeftijd? En wordt het ver‐
band tussen duurzame inzetbaarheid en leeftijd beïnvloed door een leven lang
leren? We verwachten dat hoe meer men een leven lang leert, hoe groter de duur‐
zame inzetbaarheid, dat wil zeggen hoe groter het werkvermogen, de employabi‐
lity en de vitaliteit, zelfs voor oudere werknemers. Ook verwachten we interactie-
effecten tussen een leven lang leren, leeftijd en duurzame inzetbaarheid. Deze
onderzoeksvragen worden beantwoord aan de hand van data die Loyalis Kennis &
Consult heeft verzameld door middel van een vragenlijstonderzoek onder 178
werknemers werkzaam in het primair onderwijs.
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2 Literatuuroverzicht

2.1 Een leven lang leren en duurzame inzetbaarheid
Een leven lang leren is volgens de Europese Unie uiterst belangrijk voor het con‐
currentievermogen van de kenniseconomie (CEDEFOP; 2009). Een leven lang
leren betreft, aldus de Europese Unie, alle niveaus van onderwijs en opleiding en
bestrijkt alle fasen van het leven en de verschillende vormen van leren. De Euro‐
pese Unie vindt dat een leven lang leren burgers in staat moet stellen zich per‐
soonlijk te ontplooien, zich te integreren in de samenleving en actief aan de ken‐
nismaatschappij deel te nemen. Om dit te realiseren zet de Europese Unie ver‐
schillende programma’s in om een leven lang leren te ondersteunen: Comenius
(voor scholen), Erasmus (voor het hoger onderwijs), Leonardo da Vinci (voor
beroepsonderwijs en -opleiding) en Grundtvig (voor volwassenenonderwijs)1.
Ondanks dat een leven lang leren zo wordt gestimuleerd, is tot nu toe nog niet
veel bekend over de invloed van een leven lang leren op duurzame inzetbaarheid.
We verwachten dat een leven lang leren leidt tot een grotere employability, werk‐
vermogen en vitaliteit. Eerder onderzoek laat een positief verband zien tussen
deelname aan een leven lang leren en employability (Berntson, Sverke & Mark‐
lund, 2006; De Vries et al., 2001; Kluytmans & Ott, 1999; Wittekind, 2007). Ook
de theorie van het menselijk kapitaal stelt dat deelname aan training en scholing
leidt tot een toename van iemands employability (Becker, 1993; Berntson et al.,
2006). Met menselijk kapitaal wordt onder meer kennis en vaardigheden bedoeld
(Becker, 1993). Becker (1993) geeft aan dat het investeren in menselijk kapitaal
een hoger opleidingsniveau, een hogere productiviteit, een betere arbeidsmarkt‐
positie en een hogere beloning tot gevolg heeft.
Groot en Maassen van den Brink (2000) vonden inderdaad dat scholing op de
werkplek leidde tot een toename in employability. Jenkins et al. (2002) deden een
studie naar de gevolgen van een leven lang leren onder een cohort van personen
geboren in 1958. Zij definieerden een leven lang leren als elk leren dat leidde tot
een kwalificatie en dat plaatsvond tussen 33 en 44 jaar oud. Zij vonden dat een
leven lang leren de employability van werklozen vergrootte. Ook bleek dat leren
leidde tot (meer) leren. Personen die eerder tussen hun 33e en 44e jaar een oplei‐
ding volgden, hadden een grotere kans om ook later een opleiding te volgen.
Bovendien constateerden zij dat een leven lang leren samenging met een hogere
beloning. Degenen die in 1991 nog geen kwalificatie hadden en vervolgens deel‐
namen aan een opleiding of scholing, stegen tot 2000 sterker in hun inkomen dan
degenen die evenmin een kwalificatie hadden in 1991, maar geen verdere scho‐
lingsactiviteiten hadden ondernomen.
Ook blijkt er een positief verband te zijn tussen deelname aan een leven lang
leren en werkvermogen. Ilmarinen en collega’s (2005) hebben in dit verband het
zogeheten Huis van Werkvermogen ontwikkeld. Het Huis van Werkvermogen
geeft weer dat het werkvermogen het resultaat is van de interactie tussen de capa‐
citeiten en de kenmerken van de werknemer aan de ene kant en de kenmerken
van het werk aan de andere kant (Ilmarinen et al., 2005). In het Huis van Werk‐
vermogen kan de begane grond (de gezondheid) alleen de eisen van het werk dra‐
gen, als op de eerste verdieping adequate en toereikende beroepsspecifieke com‐
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petenties aanwezig zijn (voor een gedetailleerde beschrijving van alle verdiepin‐
gen van het Huis van Werkvermogen, zie Ilmarinen et al., 2005). In het Huis van
Werkvermogen wordt tevens verondersteld dat om het werkvermogen in stand te
houden een leven lang leren nodig is. Dit om gedurende de gehele loopbaan over
de juiste vakmatige en sociale kennis en vaardigheden te beschikken, in voortdu‐
rende afstemming op de steeds veranderende eisen in het werk.
Minder is bekend over het verband tussen een leven lang leren aan de ene kant en
vitaliteit aan de andere kant. Recent onderzoek laat zien dat ‘iets nieuws leren’ als
strategie op het werk significant samenhangt met subjectief ervaren vitaliteit
(Fritz, Lam & Spreitzer, 2011). Onderzoek van Dorenbosch (2009) wijst uit dat
drie HR-instrumenten die een leven lang leren bevorderen, positief samenhangen
met de vitaliteit van de werknemers en de organisatie. Dit zijn: een efficiënte
intern gerichte personeelsbezetting (dat wil zeggen het eigen personeel gebruiken
om tegemoet te komen aan de vraag naar personeel), functionele training en
loopbaanontwikkeling. Hoewel nog geen causaal verband is aangetoond, mag men
veronderstellen dat een leven lang leren werknemers kan helpen om enthousiast,
jong van geest en nieuwsgierig te blijven. Allemaal zaken die wijzen op vitaliteit.
Bij vitaliteit draait het immers om levenslust. Veel omschrijvingen van vitaliteit
verwijzen naar de woordstam ‘vita’, dat ‘leven’ betekent, zoals in ‘levenskracht’,
‘levendigheid’, ‘levenslust’, ‘levensenergie’ et cetera. Ryan en Frederick (1997)
omschrijven subjectieve vitaliteit als het bewust ervaren van dat men leeft (alive‐
ness): levendigheid en positieve energie.

2.2 Duurzame inzetbaarheid en leeftijd
Duurzame inzetbaarheid omvat dus employability, werkvermogen en vitaliteit.
Neemt de duurzame inzetbaarheid van werknemers af met de leeftijd? Iemands
employability in ieder geval wel. Deze neemt duidelijk af met de leeftijd. Een indi‐
catie daarvoor is het werkloosheidsrisico. Tot het 60e jaar stijgt de kans om werk‐
loos te worden (Mur, De Vos & De Jong, 2008). Ook Euwals, De Mooij & Van
Vuuren (2009) constateren dat de kans dat een 55-jarige vanuit een WW-uitke‐
ring weer aan het werk komt in Nederland 10 procent is en voor een 60-plusser
3 procent. Dit wijst erop dat de employability vermindert met het ouder worden.
Onderzoek van psychologen wijst eveneens uit dat de employability afneemt als
mensen ouder worden (Maurer, Weiss & Barbeitte, 2003; De Lange et al., 2006;
Nauta, De Lange & Görtz, 2010; Nauta, De Vroome, Cox, Korver & Kraan, 2005;
Van Dam, 2004; Van der Heijde & Van der Heijden, 2006; Van der Heijden,
2002).
In de maatschappij bestaat de mythe dat daarmee ook de duurzame inzetbaarheid
van ouderen in zijn geheel een stuk lager ligt dan die van jongeren (Nauta, De
Bruin & Cremer, 2004; Van Dalen, Henkens & Schippers, 2009). Deze beelden
over de inzetbaarheid van oudere werknemers zijn echter grotendeels onterecht.
Weliswaar gaat de lichamelijke gezondheid van oudere werknemers achteruit,
maar volgens Nauta en collega’s (2004) niet in die zin dat hun inzetbaarheid hoeft
te verminderen. Zij waarschuwen daarom voor statistische discriminatie van
oudere werknemers. Er is weliswaar een zwak verband tussen leeftijd en gezond‐
heid, maar de invloed daarvan is klein. Andere factoren zijn meer van invloed op
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de gezondheid van ouderen. Ook is de achteruitgang meestal niet zo groot dat
ouderen hierdoor minder functioneren op het werk en kunnen zij – als er een ach‐
teruitgang is – deze meestal compenseren, waardoor er van achteruitgang geen
sprake meer van is. Ten slotte is de spreiding in gezondheid en beperkingen heel
groot (Nauta et al., 2004). Veel ouderen hebben een even goed of beter werkver‐
mogen dan op jongere leeftijd, een aantal heeft echter een slechter tot veel slech‐
ter werkvermogen (Burdorf & Elders, 2007; Ilmarinen, 2001; Schalk & Van Veld‐
hoven, 2010). Al met al lijkt er slechts een zeer klein negatief verband te zijn tus‐
sen leeftijd en werkvermogen.
Vitaliteit lijkt echter los te staan van leeftijd. Ryan en Frederick (1997) vonden in
hun studies naar zelfgerapporteerde gevoelens van vitaliteit geen verbanden met
leeftijd. Jongeren bleken net zo vitaal als ouderen.

2.3 Een leven lang leren, leeftijd en duurzame inzetbaarheid; hypotheses
We verwachten dat een leven lang leren samenhangt met een groter werkvermo‐
gen, een grotere employability en vitaliteit. Maar dat niet alleen, we verwachten
naast dit directe effect van een leven lang leren op duurzame inzetbaarheid, ook
een interactie-effect tussen een leven lang leren en leeftijd op duurzame inzet‐
baarheid. Wij denken dat een leven lang leren ertoe kan leiden dat met de leeftijd
de duurzame inzetbaarheid niet hoeft af te nemen. Tot nu toe is echter geen
onderzoek gedaan naar de mogelijk modererende rol van een leven lang leren. We
vinden het van belang deze rol van een leven lang leren nader te onderzoeken. Dit
omdat inzicht hierin richting kan geven aan het personeelsbeleid van werkgevers
om de duurzame inzetbaarheid van jonge en oudere werknemers te bevorderen.

Op grond van de hierboven weergegeven literatuur komen wij tot de volgende
drie hypotheses:

Hypothese 1: Leeftijd heeft een negatief verband met twee aspecten van duurzame
inzetbaarheid, namelijk (a) employability, (b) werkvermogen, maar niet met
(c) vitaliteit.

Hypothese 2: Een leven lang leren gaat positief samen met de drie aspecten van
duurzame inzetbaarheid, te weten (a) employability, (b) werkvermogen en
(c) vitaliteit.

Hypothese 3: Een leven lang leren modereert het verband tussen leeftijd en twee
van de drie aspecten van duurzame inzetbaarheid, namelijk (a) employability en
(b) werkvermogen, maar niet vitaliteit. Met andere woorden, de negatieve relatie
tussen leeftijd en (a) employability en (b) werkvermogen zal minder sterk zijn in
het geval dat werknemers meer een leven lang leren en juist sterker zijn in het
geval dat werknemers minder een leven lang leren.

Figuur 1 geeft deze hypothesen weer in een model dat deze sleutelvariabelen met
elkaar verbindt.
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3 Methode

3.1 Steekproef en gegevensverzameling
De gegevens voor deze studie zijn verzameld onder 196 werknemers van 9 Neder‐
landse basisscholen. De vragenlijst is online verspreid bij 7 scholen en via de post
verspreid bij 2 scholen. In totaal zijn er 182 ingevulde vragenlijsten ontvangen.
Na het verwijderen van alle ingevulde vragenlijsten die incomplete of inconsis‐
tente antwoorden bevatten, bleven er 178 geldige, ingevulde vragenlijsten over
(90,8% respons ratio). De steekproef bevatte 43 mannelijke (24,2%) en 135 vrou‐
welijke leraren (75,8%). Dit is een verhouding die gebruikelijk is voor het basison‐
derwijs, zoals blijkt uit de jaarlijks verzamelde gegevens van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS). De gemiddelde leeftijd van de werknemers was 42,4 jaar
(SD = 12,1). Gemiddeld waren de werknemers 11,6 jaar in dienst (SD = 9,8). De
gemiddelde grootte van de scholen was 20,2 werknemers, hiervan werkte 41,2%
voltijds.
Gegevens voor deze studie zijn verzameld als onderdeel van een actieonderzoek
met als doel het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid. Aan de school zijn
enkel geaggregeerde gegevens teruggekoppeld en geen resultaten van individuele
respondenten. De vragenlijst werd vergezeld van informatie die het doel van de
studie uitlegde en vertrouwelijkheid en anonimiteit verzekerde van de gegevens.
Voor de verspreiding van de vragenlijst zijn twee inhoudsdeskundigen gevraagd
om opmerkingen en suggesties te leveren over de helderheid en leesbaarheid van
de vragenlijstitems. Op basis van deze feedback is de inhoud van de begeleidende
informatie en het ontwerp van de vragenlijst licht aangepast.
De onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabelen zijn gemeten met zelf‐
rapportages. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de correlaties tussen constructen
opgeblazen worden, omdat er slechts één methode is gebruikt (Podsakoff et al.,
2003). Om het risico op deze afwijking (mono-method bias) te minimaliseren is
de volgende werkwijze gevolgd bij het ontwikkelen en verspreiden van de vragen‐

Figuur 1 Onderzoeksmodel

Leeftijd

Werkvermogen

Employability

Vitaliteit

Leven lang leren:

¾  Scholingsbereidheid 

¾  Ontwikkelingsmogelijkheden
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lijst. Ten eerste is de anonimiteit van respondenten beschermd ten opzichte van
de werkgever. Respondenten zijn ervan verzekerd dat er geen foute of goede ant‐
woorden zijn en ze werden aangespoord om zo eerlijk mogelijk antwoord te geven
op de vragen (Podsakoff et al., 2003). Ten tweede is er een aantal vragen omge‐
keerd gecodeerd, hetgeen de kans vermindert op ‘raden’ van respondenten. Dit is
namelijk een mogelijke bron van ‘mono-method bias’, samen met sociaal wense‐
lijk gedrag (Malhotra, Kim & Patil, 2006). Op deze manier is het voor responden‐
ten minder makkelijk om verwante items met elkaar te verbinden (Chang, Van
Witteloostuijn & Eden, 2010; Murray, Kotabe & Zhou, 2005). Ten derde bevat het
onderzoeksmodel (zie figuur 1) een interactie-effect. Dit maakt het onwaarschijn‐
lijk dat de veronderstelde samenhang onderdeel uitmaakt van de cognitieve kaart
van respondenten (Harrison, McLaughlin & Coalter,1996; Chang et al., 2010).

3.2 Meetmethoden en schalen
We hebben schalen gebruikt met meerdere items en daarbij hebben we nauwgezet
de schalen uit bestaande studies overgenomen. Indien mogelijk werden items
gemeten op 5- of 7-punts Likert-schalen. We hebben de antwoordcategorieën in
woorden weergeven en hebben tweepolige numerieke schalen vermeden (bijv. -3
tot +3). Op deze manier hebben we het risico op responstendenties zoals de wel‐
willendheidsfout verminderd (Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000). Waar mogelijk
hebben we bestaande schalen en constructen gebruikt of aangepast. De volgende
schalen zijn bevraagd:
Werkvermogen. Werkvermogen is gemeten met de Work Ability Index (WAI), ont‐
wikkeld door de Finse onderzoekers Tuomi, Ilmarinen, Jahkola, Katajarinne en
Tulkki (2006). De WAI is een gevestigde methode om het werkvermogen van indi‐
viduen te meten. Het is een bewezen goede voorspeller van iemands werkvermo‐
gen in de toekomst (Burdorf & Elders, 2007; Gould et al., 2008; Burdorf et al.,
2008; Van den Berg, 2010). Het voorspellend vermogen blijkt bijvoorbeeld uit het
feit dat bouwvakkers met een slecht werkvermogen een beduidend hoger relatief
risico op arbeidsongeschiktheid hebben. Bouwvakkers met een slecht werkvermo‐
gen hebben volgens Burdorf en Elders (2007) een ruim 20 keer zo hoge kans om
in de volgende twee jaar arbeidsongeschikt te worden. Burdorf en Elders (2007)
concluderen dan ook dat de werkvermogenindex een uiterst geschikt instrument
is om werknemers te identificeren met een sterk verhoogd risico op langdurige
arbeidsuitval. De WAI is gebaseerd op een reeks vragen die de lichamelijke en
geestelijke (psychische) eisen van het werk, de gezondheidstoestand, het mentale
vermogen en het prestatievermogen in kaart brengen. (Tuomi et al., 2006). De
WAI bestaat uit de volgende acht dimensies:
1 Kenmerken werk (0 punten)
2 Huidige werkvermogen vergeleken met beste werkvermogen (0-10 punten)
3 Werkvermogen in relatie tot de eisen van het werk (2-10 punten)
4 Aantal huidige aandoeningen (1-7 punten)
5 Inschatting beperking werkuitoefening door aandoeningen (1-6 punten)
6 Ziekteverzuim gedurende de afgelopen 12 maanden (1-5 punten)
7 Eigen prognose werkvermogen over 2 jaar (1, 4, 7 punten)
8 Mentaal vermogen (1-4 punten).
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De WAI wordt berekend door de punten op de dimensies 2-8 op te tellen (de score
bevindt zich tussen 7 tot 49 punten). De index kan in de volgende klassen worden
onderverdeeld: slecht (7-27 punten), redelijk (28-36 punten), goed (37-43 pun‐
ten), en excellent (44-49 punten) (Tuomi et al., 2006; Gould et al., 2008). De
Zwart en collega’s (2002) constateren dat de test-hertest betrouwbaarheid van de
WAI acceptabel is. De WAI geeft met een hertest na 4 weken voor 66% dezelfde
uitkomstcategorie. Een sterke verandering van bijvoorbeeld slecht naar goed
komt bij slechts 1% voor (De Zwart et al., 2002). In eerder onderzoek vindt men
een Cronbachs alpha van .70 (Alavinia, 2008). In het huidige onderzoek is de
Cronbachs alpha .73.
Employability. De employability-meting bestaat uit een schaal van 13 items. Alle
items zijn gemeten op een 5-punts Likert-schaal. In navolging van de omschrij‐
ving van employability door Gaspersz en Ott (1996) vertegenwoordigen de items
aspecten als mobiliteitsbereidheid (7 items, voorbeelditem: ‘Ik wil de komende
drie jaar dezelfde functie blijven vervullen’), ervaren mogelijkheden op de arbeids‐
markt (3 items, voorbeelditem: ‘Als ik zou moeten solliciteren dan zou ik snel een
andere baan hebben’) en gerealiseerde mobiliteit in de afgelopen twee jaar
(3 items, voorbeelditem: ‘Mijn huidige functie is de laatste 2 jaar uitgebreid’). Een
principale componentenanalyse wijst uit dat het aspect mobiliteitsbereidheid nog
onderverdeeld kan worden in het ‘bereid zijn tot verdieping en verbreding in de
eigen functie’ versus ‘bereid zijn tot ander werk/mobiliteit in het algemeen’,
getuige de Eigenvalues van > 1. Voor de meting van employability dragen alle
aspecten inhoudelijk bij aan de perceptie van de respondent en ze zijn opgenomen
in de schaal. Cronbachs alpha van deze schaal is .77.
Vitaliteit. Vitaliteit is gemeten met de vitaliteitschaal, die onderdeel uitmaakt van
de zelfrapportage bevlogenheidsvragenlijst, de zogeheten Utrecht Work Engage‐
ment Scale (UWES). De UWES is ontwikkeld door Schaufeli en Bakker (2003) en
bevat drie aspecten van bevlogenheid: vitaliteit, toewijding en absorptie. Vitaliteit
wordt gemeten door 6 items die staan voor energiek, veerkrachtig, fit, onvermoei‐
baar door kunnen werken en met een groot doorzettingsvermogen. Deze items
zijn gemeten met behulp van een 7-punts Likert-schaal. Voorbeelden van items
zijn: ‘Op mijn werk bruis ik van energie’ en ‘Als ik werk voel ik me fit en sterk’.
Cronbachs alpha is .83.
Leven Lang Leren. Een leven lang leren (LLL) is gemeten door de perceptie van res‐
pondenten op de twee relevante aspecten, namelijk de ‘bereidheid om (in)formeel
te leren en opleiding te volgen’ (5 items) en de ervaren ‘mogelijkheden in het werk
voor ontwikkeling’ (4 items). De vragen zijn afkomstig uit de Vragenlijst levensfa‐
sebewust personeelsbeleid van Loyalis Kennis & Consult (Rouwette et al., 2009).
Deze vragenlijst wordt gebruikt voor de advisering van werkgevers over hun per‐
soneelsbeleid. De twee aspecten blijken te onderscheiden op twee componenten
(factoren) met een hoge Eigenvalue van ver boven de 1 (grenswaarde), maar
betreffen beide de perceptie van de respondent. De items betreffen 5-punts
Likert-schalen. Voorbeelden van items zijn: ‘Ik ben bereid scholingsactiviteiten te
volgen’ en ‘Ik verwacht de komende drie jaar werkgerelateerde scholing te gaan
volgen’ voor het bereidheidsaspect en ‘In mijn huidige baan kan ik mijn ambities
kwijt’ en ‘Mijn werk biedt mij de mogelijkheid nieuwe dingen te leren’ voor het

364 Gedrag & Organisatie 2011 (24) 4



Duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren

aspect van de ervaren mogelijkheden. De schaal voor een leven lang leren blijkt
betrouwbaar met een Cronbachs alpha van .78. Om het interactie-effect van LLL
met leeftijd te kunnen opnemen in een MANOVA-model, is LLL ingedeeld in twee
groepen: lager dan gemiddeld en hoger dan gemiddeld (dummyvariabele).
Leeftijd. Gemeten in jaren, is leeftijd ingedeeld in drie categorieën, onder 45 jaar
(leeftijd 1), tussen 45 en 55 jaar (leeftijd 2), en boven 55 jaar (leeftijd 3).
Van twee demografische en controlevariabelen uit de vragenlijst, namelijk
geslacht en opleidingsniveau, is bekeken in hoeverre deze samenhangen met de
kernvariabelen voor deze studie.

4 Resultaten

Tabel 1 toont de beschrijvende statistiek van onze gegevens; zo worden de gemid‐
delden, standaarddeviaties en bivariate correlaties getoond voor de onafhanke‐
lijke variabelen, de afhankelijke variabelen en de standaard controlevariabelen
voor alle 178 respondenten.

Zoals zichtbaar in tabel 1, zijn de standaard controlevariabelen (geslacht en oplei‐
dingsniveau) in het geheel niet, tot hooguit in bescheiden mate, gecorreleerd met
de variabelen waar deze studie zich op richt (variërend van r = .06 tot r = .32).
Daarom kunnen we deze verder buiten beschouwing laten. Van de afhankelijke
variabelen lijken employability en vitaliteit niet aan elkaar gerelateerd. Werkver‐
mogen en vitaliteit laten nog de grootste samenhang zien (r = .42). Maar een der‐
gelijk niveau van correlatie levert nog geen risico op voor multicollineariteit die in
de verdere analyse van belang zou zijn (Grice & Iwasaki, 2007).
Om de samenhang van leeftijd met duurzame inzetbaarheid te toetsen is een
MANOVA-analyse uitgevoerd. Er is namelijk sprake van één onafhankelijke varia‐

Tabel 1 Gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties (N = 178)

M SD Leeftijd Leven
lang
leren

Employ-
ability

Werk-
vermo-
gen

Vitali-
teit

Geslacht-
man

Leeftijd 42.35 12.11

Leven lang
leren

3.90 0.52 -0.26**

Employability 2.37 0.60 -0.36** 0.34**

Werkvermo-
gen

40.92 4.48 -0.14‡ 0.34** 0.18*

Vitaliteit 5.00 0.78 -0.01 0.29** 0.04 0.42**

Geslacht (man
= 1)

0.24 0.43 0.32** -0.11‡ -0.13‡ 0.15* - 0.15‡

Opleidingsni-
veau

5.96 0.59 -0.01 0.01 -0.06 0.10 0.06 0.06

‡ p < 0.10; * p < 0.05; ** p < 0.01
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bele (leeftijd) die meerdere afhankelijke variabelen wil verklaren. Tevens kon met
deze analyse ook het modererende effect van een leven lang leren getoetst wor‐
den. De drie aspecten van duurzame inzetbaarheid, te weten employability, werk‐
vermogen en vitaliteit zijn beschouwd als afhankelijke variabelen. Een evaluatie
van de homogeniteit van de variantie-covariantie matrices en normaliteitsaan‐
name die ten grondslag liggen aan MANOVA, laat geen bijzondere afwijkingen
zien.
De uitkomsten van de MANOVA lieten een statistisch significant multivariaat
hoofdeffect zien voor leeftijd, Wilks’ lambda = .835, F(6, 340) = 5.350, p <.001. Er
bleek een significant univariaat hoofdeffect te zijn voor employability, F = 14.990,
p <.001, maar niet voor werkvermogen, noch voor vitaliteit. Omdat de verwach‐
ting was dat leeftijd ook met werkvermogen samenhangt, wordt hypothese 1 dus
ten dele bevestigd. Dit betekent dat ouder worden gepaard gaat met een vermin‐
dering van iemands employability, maar niet met een daling van iemands werk‐
vermogen en vitaliteit.
Ook vonden we een significant multivariaat hoofdeffect voor een leven lang leren,
F(3, 170) = 10.533, p <.001. Univariate toetsing toont dat een grotere mate van
een leven lang leren in vergelijking met een kleinere mate samengaat met signifi‐
cant meer employability, F = 7.919, p <.005, meer werkvermogen, F = 17.672, p
<.001, en meer vitaliteit F = 16.244, p <.001. Hypothese 2 wordt hiermee volledig
ondersteund. Dit betekent dus dat werknemers die meer interesse hebben in en
mogelijkheden hebben voor een leven lang leren, beschikken over een grotere
employability, werkvermogen en vitaliteit dan werknemers die daar minder inte‐
resse in en mogelijkheden voor hebben.
De interactie tussen leeftijd en een leven lang leren op de afhankelijke variabelen
bleek ook significant, F(6, 340) = 2.196, p <.05. Dit betekent dus dat de interactie
van leeftijd en een leven lang leren een rol speelt bij de verklaring van de afhanke‐
lijke variabelen.
De univariate toetsing laat zien dat de interactie tussen leeftijd en een leven lang
leren significant is voor employability, F = 3.345, p <.005 en bijna significant voor
werkvermogen F = 2.989, p <.10. Voor vitaliteit werd overeenkomstig onze ver‐
wachting geen significant interactie-effect gevonden tussen leeftijd en een leven
lang leren. Hypothese 3 wordt hiermee ook ondersteund.
Om meer inzicht te krijgen in de significante patronen van de relaties tussen leef‐
tijd, een leven lang leren (LLL) en de betreffende afhankelijke variabelen hebben
we deze uitgetekend. De resultaten voor employability worden getoond in
figuur 2.

De drie leeftijdscategorieën laten verschillende patronen zien voor wat betreft
employability. De figuur laat zien dat jonge werknemers een hogere employability
hebben dan oudere werknemers, en dat de employability van jonge werknemers
ongeveer gelijk blijft, ongeacht of ze een leven lang leren of niet. Oudere werkne‐
mers daarentegen beschikken over een lagere employability dan jongere werkne‐
mers, maar van diegenen die veel doen aan een leven lang leren, is de employabi‐
lity groter. Met andere woorden, oudere werknemers (dit effect is al zichtbaar bij
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de categorie tussen de 45 en 55 jaar, maar nog groter bij de categorie boven de
55 jaar), met een beperkte interesse in en mogelijkheden voor een leven lang
leren, hebben een lagere employability dan oudere werknemers met een grote
interesse in en meer mogelijkheden voor een leven lang leren. Verschillen in
employability tussen leeftijdsgroepen worden kleiner bij werknemers die een
leven lang leren.

Figuur 3 laat zien dat de drie leeftijdsgroepen verschillen in de patronen met
betrekking tot hun werkvermogen. In het bijzonder is het zo dat oudere werkne‐
mers worden gekarakteriseerd door een laag werkvermogen als ze minder dan
gemiddeld doen aan een leven lang leren. Daarentegen hebben ze een hoog werk‐
vermogen als ze bovengemiddeld scoren op een leven lang leren. Bij de jongere
werknemers hebben de personen die weinig een leven lang leren ook minder
werkvermogen. Maar als de jongste werknemers bovengemiddeld een leven lang
leren dan stijgt hun werkvermogen meer dan voor de middelste leeftijdscategorie.
Voor de oudste categorie werknemers is de stijging of het verschil in werkvermo‐
gen aanzienlijk voor diegenen die bovengemiddeld een leven lang leren. Het werk‐
vermogen is het grootst bij werknemers die meer interesse hebben in een leven
lang leren en ook ouder zijn.

Figuur 2 Interactie-effect van leeftijd en een leven lang leren op employability
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5 Discussie

De resultaten van deze studie geven inzicht in de manier waarop leeftijd samen‐
hangt met de duurzame inzetbaarheid, oftewel de employability, het werkvermo‐
gen en de vitaliteit van werknemers, en of deze relaties beïnvloed worden door de
mate waarin werknemers interesse en mogelijkheden hebben voor een leven lang
leren. Onze bevindingen zijn grotendeels consistent met eerdere studies, hoewel
er ook een paar opmerkelijke afwijkende resultaten zijn. We zullen deze belichten
in relatie tot de beperkingen van het onderzoek en de specifieke groep werkenden
(in het basisonderwijs).
We vonden een significant positief verband tussen een leven lang leren en de drie
aspecten van duurzame inzetbaarheid, namelijk employability (a), werkvermogen
(b) en vitaliteit (c). We kunnen daarom concluderen dat een leven lang leren
waardevol is voor duurzame inzetbaarheid over de volle breedte (employability,
werkvermogen en vitaliteit) en voor elke leeftijd. Leeftijd heeft een significant
negatief verband met employability (a), maar niet met werkvermogen (b) of vitali‐
teit (c). Dit is mogelijk te verklaren door wat in eerdere studies al naar voren
gebracht werd: er kunnen verschillende factoren een rol spelen bij oudere werkne‐
mers die het leeftijdseffect compenseren, zoals autonomie, competentie of goede
sociale contacten (Nauta et al., 2004; Ryan & Frederick, 1997; Schalk & Van Veld‐

Figuur 3 Interactie-effect van leeftijd en een leven lang leren op werkvermogen
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hoven, 2010; Van den Berg, Elders, De Zwart & Burdorf, 2009). Ook de sector
waarbinnen de data zijn verzameld, het onderwijs, zou een rol kunnen spelen;
deze werkomgeving die geheel in het teken staat van leren en ontwikkeling, biedt
mogelijk ook een compenserende factor voor het leeftijdseffect. Anderzijds zou
juist het negatieve verband tussen leeftijd en employability verklaard kunnen
worden door stereotypering (zie bijvoorbeeld Perry, Kulik & Bourhis, 1996; Post‐
huma & Campion, 2009). In de huidige studie blijven deze mogelijk verklarende
factoren buiten beeld. Maar toekomstige studies zouden deze nader kunnen
onderzoeken op relevantie en verklarende waarde.
Ook bleken er significante effecten van de interactie tussen een leven lang leren
en leeftijd, op employability (a) en op werkvermogen (b). Vanwege het cross-secti‐
onele design is het onduidelijk of leeftijd en een leven lang leren nu duurzame
inzetbaarheid beïnvloeden, of dat jongere werknemers en werknemers met een
hogere mate van employability, werkvermogen en vitaliteit juist meer geïnteres‐
seerd zijn in een leven lang leren. Maar een voor de hand liggende route is dat een
leven lang leren op jongere leeftijd bijdraagt aan een beter werkvermogen op een
later moment. Dit zou bijvoorbeeld de verklaring kunnen zijn voor het feit dat bij
de werknemers die weinig bereid zijn en mogelijkheden zien voor een leven lang
leren juist de jongste leeftijdscategorie nog het hoogste werkvermogen heeft.
Mogelijk is door een hoge mate van een leven lang leren het werkvermogen van
de jongste en middelste leeftijdsgroep werknemers ‘onder constructie’, waardoor
de effecten op een later moment groter zijn (op oudere leeftijd).
Het zou ook kunnen dat andere factoren een rol spelen waarvoor we in deze stu‐
die niet hebben kunnen controleren, zoals de specifieke werkbelasting van het
soort baan en de sector waarin men werkt (nu: alleen onderwijs). En de mate
waarin de verschillende leeftijdsgroepen doorgaans ook andere taken hebben
naast het werk, zoals zorgtaken.
Longitudinale analysen zouden kunnen uitwijzen of leerinspanningen ook werke‐
lijk tot een hoger werkvermogen leiden. Longitudinale data zouden andere vragen
rondom causaliteit ook beter kunnen belichten. Tegelijkertijd zou het onderzoek
zich dan kunnen uitbreiden naar andere sectoren, naast de onderwijssector zoals
in deze studie. De beperking van het gebruik van zelfrapportages is dan ook een
punt van belang. In de huidige studie werden alleen zelfrapportages van werkne‐
mers gebruikt, dus de relaties tussen de variabelen zouden beïnvloed kunnen zijn
door de ‘mono-method bias’, die de sterkte van de gevonden verbanden kan doen
toenemen (Podsakoff et al., 2003). Toekomstige studies zouden data moeten
gebruiken van meerdere bronnen.
Onze bevindingen kunnen ook in het licht gezien worden van het zogeheten
‘healthy worker’-effect (McMichael, Spirats & Kupper, 1986). Dit verwijst naar de
omstandigheid dat alleen de werknemers met de beste gezondheid in onderzoek
worden betrokken, omdat zij die ziek (geworden) zijn, helemaal niet op het werk
aanwezig zijn op het moment van onderzoek. Dit effect geeft aan dat selectie al
heeft plaatsgevonden en alleen de relatief gezonde en actieve werknemers nog
doorwerken na hun 60ste. De chronisch zieken, de werklozen en de vroeg gepen‐
sioneerden, met hun hogere mortaliteit, doen al niet meer mee (Carpenter, 1987).
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In deze bijdrage onderscheiden we vitaliteit en werkvermogen, maar geen gezond‐
heid. De vraag rijst echter of vitaliteit en werkvermogen eigenlijk niet hetzelfde is
als gezondheid? De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) beschrijft gezondheid
als ‘een staat van volledig fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en niet alleen de
afwezigheid van ziekte of gebrek’ (WHO, 1992). Vitaliteit is nauw gerelateerd aan
deze definitie van gezondheid.
Al met al is een belangrijke vraag voor de praktijk van arbeid en organisatie, in
welke mate Human Resources Management (relevante factoren voor) vitaliteit en
werkvermogen van werkenden kan beïnvloeden en stimuleren. De rol van een
leven lang leren is al naar voren gekomen als belangrijke factor voor het bevorde‐
ren van employability (Kluijtmans & Ott, 1999; De Vries, Gründemann & Van
Vuuren, 2001; Berntson et al., 2006; Biesta, 2006; Wittekind, 2007). En op basis
van onze eerste resultaten zou een leven lang leren dus ook relevant kunnen zijn
voor het bevorderen van werkvermogen en vitaliteit. Hierover valt nog veel te
ontdekken in vervolgonderzoek.

   
 Praktijkbox:

Wat betekenen deze resultaten voor de praktijk?
• Wij raden werkgevers aan om alert te zijn op het vooroordeel dat

oudere werknemers minder inzetbaar zijn.
• Wij raden werkgevers ook aan om hun werknemers te stimuleren en te

faciliteren zodat zij hun leven lang willen en kunnen leren.
• Werkgevers kunnen dit doen door in de jaarlijkse gesprekscyclus niet

alleen het functioneren aan de orde te stellen, maar ook de wensen en
de noodzaak voor ontwikkeling en scholing. Hierbij dient de aandacht
zowel uit te gaan naar functiegerichte scholing als naar ontwikkelings‐
gerichte scholing.

• Het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en het beschik‐
baar stellen van een persoonlijk ontwikkelingsbudget werkt hiervoor
bevorderend.

• Werkgevers in het onderwijs dienen zich meer bewust te zijn van de
mogelijkheden voor hun personeel om informeel te leren. Dit kan door
bijvoorbeeld functieroulatie, detachering en stages bij een andere
werkgever en door deeltaken ook te laten rouleren zoals bijvoorbeeld
verantwoordelijkheid voor interne begeleiding.

 

   

Noot

1 Voor meer informatie over deze Europese programma’s zie: europa.eu/legisla‐
tion_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/index_nl.htm
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The objective of this study is to explore in what way age is related to employabi‐
lity, workability and vitality of workers, and whether these relationships are influ‐
enced by the lifelong learning as perceived by workers. We analyze data from a
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Tinka van Vuuren, Marjolein C.J. Caniëls & Judith H. Semeijn

survey among 178 employees from Dutch primary schools. Results reveal that age
and employees’ employability are positively related, but not age and workability
or vitality. Lifelong learning is positively related to all three aspects of sustainable
employment: employability, workability, and vitality. Finally, the interaction
between age and lifelong learning showed significant effects for employability
and workability. This means that older workers keep their employability and work
ability, when they are interested in and perceive more possibilities for lifelong
learning.
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long learning
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