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Hoewel de tewerkstellingskansen van 50-plussers 
sterk verschillen tussen landen, ervaren werkzoe-
kenden algemeen meer moeilijkheden om werk te 
vinden naarmate ze ouder worden (OECD, 2006). 
Aangezien zoekgedrag een belangrijke voorspeller 
is van het vinden van werk (Kanfer et al., 2001), 
is het relevant om na te gaan of werkzoekenden 

van verschillende leeftijden hun 
zoekgedrag op een gelijkaardige 
manier bepalen. Momenteel is het 
nog steeds onduidelijk in welke 
mate algemene onderzoeksmo-
dellen beïnvloed worden door de 
leeftijd van de werkzoekende. In 
hun meta-analyse over zoekge-
drag stelden Kanfer en collega’s 
(2001) vast dat verscheidene stu-
dies uitsluitend focussen op het 
zoekgedrag van pas afgestudeer-
den. Studies die gebaseerd zijn op 
een steekproef waarin alle leef-
tijdsgroepen vertegenwoordigd 
zijn, veronderstellen bovendien 
impliciet dat de bestudeerde rela-
ties even sterk zijn voor werkzoe-
kenden van verschillende leeftij-
den. In deze studie onderzoeken 
we daarom de modererende rol 
van leeftijd in relaties tussen an-
tecedenten en indicatoren van 
zoekgedrag. We bestuderen deze 
relaties bij 240 deelnemers aan 
outplacement aan de start van 
hun outplacement traject bij een 
kantoor van Ascento. De speci-

fieke aard van de steekproef komt de kwaliteit 
van de analyses ten goede. Aangezien de werk-
zoekenden zich in een gelijkaardige fase van het 
werkloosheidsproces bevinden, kunnen verschil-
len in werkloosheidsduur de resultaten niet ver-
tekenen.

Andere leeftijd, ander zoekgedrag? 
Een studie bij Vlaamse deelnemers aan 
outplacement

In deze studie bestuderen we of het zoekgedrag van deelnemers 

aan outplacement die in 2011 aan de start stonden van hun 

outplacementtraject, verschilt naar leeftijd. We kijken hierbij 

naar twee indicatoren, namelijk zoekintensiteit en loonflexibi-

liteit. We gaan na in welke mate beide indicatoren worden be-

invloed door de ingeschatte kans op werk en door het belang 

dat werkzoekenden hechten aan werk (om intrinsieke en extrin-

sieke redenen). We onderzoeken verder of deze relaties verschil-

len voor werkzoekenden van verschillende leeftijden. Het model 

werd getest via padanalyse op een steekproef van 240 Belgische 

outplacementkandidaten. De resultaten tonen dat oudere werk-

zoekenden een hogere zoekintensiteit en loonflexibiliteit hebben 

als ze hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt hoger inschatten. 

Voor jongere werkzoekenden vinden we de omgekeerde relatie: 

naarmate ze hun kansen hoger inschatten, zoeken ze minder in-

tens en zijn ze minder flexibel op het vlak van loon. Leeftijd 

speelt geen rol in de andere relaties: ongeacht hun leeftijd zoe-

ken werkzoekenden die werk belangrijk vinden intensiever en zijn 

werkzoekenden met meer financiële problemen minder flexibel 

op het vlak van loon.1
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We focussen op twee indicatoren van zoekgedrag: 
zoekintensiteit en loonflexibiliteit. Zoekintensiteit 
is een van de vaakst bestudeerde dimensies van 
zoekgedrag in de psychologische literatuur. Het be-
treft de frequentie waarmee werkzoekenden over 
een bepaalde tijdsspanne bepaalde zoekactiviteiten 
uitvoeren, zoals het lezen van vacatures (Kanfer et 
al., 2001). Loonflexibiliteit staat centraal in de eco-
nomische literatuur. Economische studies hebben 
vaak aandacht voor het reservatieloon van werk-
zoekenden, dit is het laagste loon dat iemand be-
reid is te aanvaarden in een nieuwe job (McFadyen 
& Thomas, 1997). Pas recent werd een verwant 
concept, namelijk loonflexibiliteit, in de psycholo-
gische literatuur over zoekgedrag geïntroduceerd 
(Wanberg et al., 2010a). Loonflexibiliteit betreft de 
kloof tussen het loon uit de laatste job en het reser-
vatieloon van de werkzoekende. Zowel zoekinten-
siteit als loonflexibiliteit zijn positief gecorreleerd 
met de kans op werk (Wanberg et al., 2010a).

In de wetenschappelijke literatuur worden twee 
factoren systematisch geïdentificeerd als drijfve-
ren van zoekgedrag, namelijk werkbetrokkenheid 
(employment commitment) en financiële noodzaak 
(financial hardship). Werkbetrokkenheid geeft aan 
hoe centraal werk staat in iemands leven. Het be-
treft het intrinsieke belang dat iemand hecht aan 
het hebben van werk, afgezien van het inkomen 
dat eruit voortvloeit (Kanfer et al., 2001). Financiële 
noodzaak betreft de economische problemen die 
iemand voorziet wegens gebrek aan middelen om 
in de eigen behoeften en die van het gezin te voor-
zien (Wanberg et al., 2010a).

In een recente studie stellen Van Dam en Menting 
(2012) vast dat ook de gepercipieerde kans op 
werk een rol speelt als drijfveer voor zoekgedrag. 
We focussen daarom niet alleen op werkbetrokken-
heid en financiële noodzaak, maar nemen ook de 
gepercipieerde inzetbaarheid van de werkzoeken-
de op in het onderzoek. Gepercipieerde inzetbaar-
heid betreft het vertrouwen van de werkzoekende 
in zijn of haar capaciteit om een aanvaardbare job 
te vinden (Wanberg et al., 2010b). Zowel in theo-
retische als empirische studies werden deze drie 
factoren herhaaldelijk in verband gebracht met de 
zoekintensiteit (Kanfer et al., 2001; Wanberg et al., 
2010a) en het reservatieloon van werkzoekenden 
(Bloemen & Stancanelli, 2001; Mortensen, 1986; 
Pannenberg, 2007). Het is echter onduidelijk of de 

verbanden even sterk zijn voor werkzoekenden 
van verschillende leeftijden. Nochtans suggereren 
verschillende levenslooptheorieën dat de impact 
van deze factoren op het gedrag van werkzoeken-
den kan afhangen van de levensfase waarin ze zich 
bevinden. We onderzoeken daarom in welke mate 
leeftijd de relaties in het onderzoeksmodel mode-
reert.

Na de bespreking van het algemeen onderzoeks-
model geven we aan hoe de leeftijd van werkzoe-
kenden de relaties in het model kan beïnvloeden. 
We bespreken vervolgens de gehanteerde metho-
dologie en besluiten met een bespreking van de 
resultaten en de voornaamste implicaties van het 
onderzoek.

Theorie

Figuur 1 toont het conceptueel model van deze stu-
die. In wat volgt, bespreken we de componenten 
van het model en hun onderlinge relaties.

Figuur 1.
Conceptueel kader
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Kanfer et al. (2001) definiëren de zoektocht naar 
werk als een dynamisch proces waarbij werkzoe-
kenden verschillende activiteiten ondernemen om 
werk te vinden. Hun engagement ten opzichte van 
dat doel is één van de factoren die de zoekinten-
siteit bepaalt. In psychologische studies heeft men 
het over goal valence: het belang dat iemand hecht 
aan een bepaald doel. Wie werk meer waardeert, 
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zal meer inspanning leveren om een job te vin-
den. Zowel intrinsieke als extrinsieke redenen ver-
klaren waarom werkzoekenden onderling kunnen 
verschillen in de waarde die ze hechten aan werk 
(Wanberg et al., 2010b).

Werkbetrokkenheid is een intrinsieke indicator van 
goal valence (Wanberg et al., 2010b). Werkzoeken-
den met een hoge werkbetrokkenheid vinden werk 
intrinsiek belangrijk. Ze zouden zelfs willen wer-
ken na het winnen van de lotto. Een hogere werk-
betrokkenheid impliceert bijgevolg een hogere 
goal valence, wat in een hogere zoekintensiteit zou 
resulteren. Empirische studies bevestigen systema-
tisch de positieve relatie tussen werkbetrokkenheid 
en zoekintensiteit (Kanfer et al., 2001).

Financiële noodzaak is een extrinsieke indicator van 
goal valence (Wanberg et al., 2010b). Werkzoeken-
den die economische druk ervaren, zouden meer 
waarde hechten aan het vinden van werk aangezien 
het hen van een verzekerd inkomen voorziet (Leana 
& Feldman, 1995). Ze zouden werk beschouwen als 
de oplossing voor hun financiële problemen. Een ho-
gere financiële noodzaak zou bijgevolg een hogere 
zoekintensiteit impliceren. Empirische studies vinden 
herhaaldelijk dat een grotere financiële noodzaak om 
werk te vinden, intensiever zoekgedrag impliceert 
(Kanfer et al., 2001; van Hooft & Crossley, 2008).

In tegenstelling tot psychologische modellen, spre-
ken economische modellen in termen van nuts-
maximalisatie in plaats van goal valence. Volgens 
Mortensen (1986) verschillen personen in hun 
voorkeur voor werk en beïnvloedt de waarde die 
ze eraan hechten hun gedrag op de arbeidsmarkt. 
Werkzoekenden worden als rationele beslissers be-
schouwd die pas een job aanvaarden als het aan-
geboden loon voldoende hoog is om te compense-
ren voor de opgeofferde (vrije) tijd die ze hadden 
kunnen besteden aan andere activiteiten dan werk. 
Concreet stelt Mortensen (1986) dat werkzoeken-
den die (relatief) weinig waarde hechten aan werk, 
om intrinsieke of extrinsieke redenen, selectiever 
zoeken. Ze kunnen er zelfs voor kiezen zich uit 
de arbeidsmarkt te prijzen door onrealistisch hoge 
lonen te eisen. Anderzijds zouden werkzoekenden 
die werken belangrijk achten hun kans op werk 
proberen te maximaliseren door zich flexibeler op 
te stellen en lagere lonen te eisen. Economische 
empirische studies hebben nauwelijks aandacht 

voor intrinsieke factoren als werkbetrokkenheid. 
Ze vinden wel een negatieve impact van financiële 
beperkingen op het reservatieloon van werkzoe-
kenden (Bloemen & Stancanelli, 2001).

De modererende rol van leeftijd

Studies naar zoekgedrag veronderstellen impliciet 
dat de bestudeerde relaties even sterk zijn voor 
werkzoekenden van verschillende leeftijden. Noch-
tans suggereren verschillende levenslooptheorieën 
dat de sterkte van de relaties beïnvloed kan worden 
door de leeftijd van de werkzoekende. Zo stelt Car-
stensens socio-emotionele selectiviteitstheorie (Car-
stensen, 1995) dat het gepercipieerde tijdsperspec-
tief verandert naarmate mensen ouder worden, i.e. 
met de leeftijd groeit het besef dat de resterende tijd 
beperkt is. Dit heeft gevolgen op het vlak van moti-
vatie. Wanneer werkzoekenden met een hoge werk-
betrokkenheid of grote financiële moeilijkheden 
zich realiseren dat hen relatief weinig tijd rest op de 
arbeidsmarkt, zouden ze gegeven de ervaren tijds-
druk extra inspanningen kunnen leveren om alsnog 
werk te vinden. Vanuit deze redenering veronder-
stellen we daarom dat de positieve relaties tussen in-
dicatoren van goal valence (werkbetrokkenheid en 
financiële noodzaak) en indicatoren van zoekgedrag 
(zoekintensiteit en loonflexibiliteit) sterker worden 
naarmate werkzoekenden ouder worden.

Gepercipieerde inzetbaarheid

Op de relatie tussen gepercipieerde inzetbaarheid en 
zoekintensiteit zijn verschillende conflicterende the-
orieën van toepassing. Enerzijds voorspellen de soci-
al cognitive theory (Bandura, 1994) en de expectancy 
value theory (Vroom, 1964) dat een hogere geperci-
pieerde inzetbaarheid een positieve invloed heeft op 
de gemoedstoestand en motivatie van werkzoeken-
den in het zoekproces. Als ze hun kansen hoger in-
schatten, zou dit hen aanzetten tot intensiever zoek-
gedrag. Een lage gepercipieerde inzetbaarheid zou 
daarentegen ontmoedigend en demotiverend zijn.

Anderzijds stelt de controletheorie (Powers, 1991) 
dat gedrag gestuurd wordt door de gepercipieerde 
kloof tussen de gewenste situatie, i.e. werk, en de 
(gepercipieerde) huidige situatie. Bij een lage inzet-
baarheid zou men extra inspanningen leveren om 
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de afstand tot de gewenste situatie te verkleinen, 
bijvoorbeeld door intensiever te zoeken. Personen 
die hun kans op werk hoog inschatten, zouden 
daarentegen denken dat het doel binnen bereik ligt, 
waardoor ze voorrang geven aan andere taken en 
minder intensief zoeken (Carver, 2006). Empirisch 
onderzoek naar de relatie tussen gepercipieerde in-
zetbaarheid en zoekintensiteit is beperkt. Wanberg 
et al. (2010b) vonden geen significant effect van 
gepercipieerde inzetbaarheid op de tijd die werk-
zoekenden aan zoekactiviteiten spendeerden. An-
dere studies vonden daarentegen een negatief effect 
van gepercipieerde inzetbaarheid op zoekintensiteit 
(Van Hooft et al., 2004; Vansteenkiste et al., 2005).

Aangezien gepercipieerde inzetbaarheid refereert 
naar het vertrouwen van werkzoekenden in hun 
capaciteit om werk te vinden, veronderstellen we 
dat een toename in gepercipieerde inzetbaarheid 
gepaard gaat met een groeiend geloof in de sterk-
te van de onderhandelingspositie met potentiële 
werkgevers. Hierdoor zouden werkzoekenden zich 
minder flexibel opstellen en hogere lonen eisen. 
Naarmate men zich een hogere marktwaarde toe-
schrijft, kan men ervan overtuigd zijn dat hogere 
looneisen gerechtvaardigd zijn. Werkzoekenden 
die hun positie op de arbeidsmarkt zwak inschat-
ten, kunnen daarentegen de intentie hebben om 
het eerste concrete aanbod te aanvaarden, zelfs 
wanneer dat betekent dat ze zich tevreden moeten 
stellen met een slechter betalende job. Ze zouden 
ook hun kans op werk kunnen maximaliseren door 
een hogere loonflexibiliteit te tonen en zo een rui-
mere banenset te overwegen (Mortensen, 1986). 
Een aantal economische studies onderzochten hoe 
de ingeschatte kans op werk het reservatieloon van 
werkzoekenden beïnvloedt. Terwijl Walker (2003) 
vaststelde dat het reservatieloon niet beïnvloed 
werd door de verwachte moeilijkheid bij het zoe-
ken naar werk, besloten Christensen (2001) en Pan-
nenberg (2007) dat niet-werkende werkzoekenden 
een hoger reservatieloon lieten optekenen wanneer 
ze hun kans op werk hoog inschatten.

De modererende rol van leeftijd

De tegenstrijdige theorieën over de rol van geper-
cipieerde inzetbaarheid kunnen mogelijk verklaard 
worden vanuit de modererende rol van leeftijd. De 
lifespan theory of control van Heckhausen en Shulz 

(1995) suggereert immers dat de strategieën die 
personen hanteren om hun situatie onder controle 
te houden, verschillen naargelang de levensloop-
fase waarin ze zich bevinden. Jongere personen 
zouden voornamelijk gebruik maken van contro-
lestrategieën die extern georiënteerd zijn. Deze 
actieve, probleemgerichte strategieën kunnen de 
omgeving zodanig veranderen dat ze aansluit bij 
persoonlijke behoeften en verlangens. Naarmate 
men ouder wordt, zou men echter steeds meer in-
tern georiënteerde controlestrategieën verkiezen. 
Passieve, cognitieve strategieën kunnen de interne 
denkprocessen afstemmen op de externe omge-
ving, bijvoorbeeld door de eigen wensen en prio-
riteiten te herbepalen wanneer een vooropgesteld 
doel nauwelijks haalbaar lijkt.

In de context van gepercipieerde inzetbaarheid 
impliceert dit dat jongere werkzoekenden die hun 
kans op werk laag inschatten de nodige actie zullen 
ondernemen om hun arbeidsmarktsituatie, i.e. de 
omgeving waarmee ze geconfronteerd worden, te 
veranderen, bijvoorbeeld door intensiever te zoe-
ken of flexibeler te zijn. Verder voorspelt deze the-
orie dat werkzoekenden naarmate ze ouder wor-
den vooral cognitieve strategieën hanteren en hun 
gedachtegoed aanpassen aan de omgeving. Een 
lage gepercipieerde inzetbaarheid zou in dat geval 
tot vermijdingsgedrag leiden en ervoor zorgen dat 
men andere doelen gaat nastreven. Een positieve 
inschatting van de kans op werk zou een impuls 
zijn om extra inspanningen te leveren om herte-
werkstelling na te streven, bijvoorbeeld door inten-
siever te zoeken of flexibeler te zijn op het vlak van 
loon. We veronderstellen daarom dat de relatie tus-
sen gepercipieerde inzetbaarheid en zoek intensiteit 
negatief is bij jongere werkzoekenden, maar posi-
tief bij oudere werkzoekenden. Analoog verwach-
ten we ook een negatieve relatie met betrekking 
tot loonflexibiliteit bij jongere werkzoekenden, ter-
wijl we een positieve relatie verwachten bij oudere 
werkzoekenden.

Methode

Steekproef

De data voor deze studie werden verzameld met be-
hulp van het outplacementkantoor Ascento. In 2011 
stelden outplacementconsulenten de kandidaten 
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tijdens het intakegesprek voor om deel te nemen 
aan het onderzoek. 275 geïnteresseerde werkzoe-
kenden vulden de online vragenlijst in. Ze stonden 
allemaal aan de start van een outplacementtraject, 
waardoor verschillen in werkloosheidsduur de re-
sultaten niet konden vertekenen. Door verwijdering 
van ontbrekende data bestaat de finale steekproef 
uit 240 observaties.

De leeftijd van de respondenten varieert van 26 tot 
59 jaar; 12% is jonger dan 35, 21% is 50 jaar of ou-
der. De steekproef is overwegend mannelijk (67%). 
Een derde van de respondenten (33%) behaalde 
geen diploma secundair onderwijs, 49% heeft een 
diploma secundair onderwijs en 18% heeft een ba-
chelor- of masterdiploma.

Maatstaven

Werkbetrokkenheid werd gemeten met de schaal 
van Rowley en Feather (1987). De respondenten 
gaven op een vijfpuntenschaal (1 = helemaal niet 
akkoord; 5 = helemaal akkoord) aan in welke mate 
ze akkoord gingen met acht stellingen, waaron-
der: ‘Een job hebben is erg belangrijk voor mij’.

Als maatstaf voor financiële noodzaak gebruikten 
we de schaal van Vinokur en Caplan (1987). De 
respondenten scoorden drie items op een vijfpun-
tenschaal gaande van 1 (helemaal niet) tot 5 (heel 
erg). Een voorbeelditem is: ‘Hoe moeilijk is het mo-
menteel voor u om rond te komen met uw huis-
houdinkomen?’.

In lijn met Wanberg et al. (2010b), werd gepercipi-
eerde inzetbaarheid gemeten via vijf items. Aan de 
respondenten werd bijvoorbeeld gevraagd hoeveel 
vertrouwen ze erin hadden een job te vinden indien 
ze zoeken. De antwoordschaal ging van 1 (heel 
weinig vertrouwen) tot 5 (heel veel vertrouwen).

Zoekintensiteit werd gemeten volgens de schaal 
van Blau (1994). We voegden een nieuw item toe 
dat peilde naar het gebruik van internet in het 
zoekproces. De respondenten dienden op een vijf-
puntenschaal aan te geven hoe vaak ze tien spe-
cifieke zoekactiviteiten, zoals ‘antwoorden op een 
vacature’, hadden uitgevoerd gedurende de afge-
lopen drie maanden (1 = nooit, 5 = zeer vaak, i.e. 
minstens tien keer).

Om loonflexibiliteit te meten werd eerst ge-
vraagd aan welk percentage van een voltijdse job 
de respondenten bereid waren te werken (vol-
tijds = 100%) om lonen van deeltijdse jobs te con-
verteren naar hun voltijdse equivalent. Daarna werd 
gepeild naar het reservatieloon via de vraag: ‘Hoe-
veel moet het netto maandloon (in euro) van een 
nieuwe (voltijdse of deeltijdse) job minstens bedra-
gen opdat u deze job zou aanvaarden?’ (Bloemen 
& Stancanelli, 2001; Nattrass & Walker, 2005). Tot 
slot berekenden we volgens de definitie van loon-
flexibiliteit (Wanberg et al., 2010a) het verschil tus-
sen het laatst verdiende loon en het reservatieloon 
zodat een positieve waarde overeenstemt met een 
reservatieloon lager dan het laatst verdiende loon. 
Om te controleren voor mogelijke schaaleffecten 
gebruikten we de logaritme van het reservatieloon 
en het laatst verdiende loon (beide netto voltijdse 
equivalenten in euro’s). Om het procentueel ver-
schil in looneisen te kennen, deelden we het be-
rekende verschil door het laatst verdiende loon en 
vermenigvuldigden we het resultaat met 100.

Leeftijd werd als continue variabelen in de analyses 
opgenomen. Bovendien controleerden we in het 
model voor het geslacht en opleidingsniveau van 
de werkzoekende gezien hun gekende effecten op 
zoekintensiteit en loonflexibiliteit. Geslacht werd 
gemeten via een dummyvariabele (1 = man). Voor 
opleidingsniveau onderscheidden we drie catego-
rieën: (1) laaggeschoold, i.e. geen diploma secun-
dair onderwijs, (2) middengeschoold, i.e. diploma 
secundair onderwijs, en (3) hooggeschoold, i.e. 
een bachelor- of masterdiploma. Omdat looneisen 
ook beïnvloed kunnen worden door de anciënni-
teit binnen de organisatie en we de rol van leeftijd 
zo zuiver mogelijk willen meten, controleren we in 
de analyses met betrekking tot loonflexibiliteit ook 
voor de anciënniteit van de werkzoekende bij de 
vorige werkgever.

Resultaten

De resultaten in tabel 1 tonen dat werkzoekenden 
die belang hechten aan werk (hogere werkbetrok-
kenheid) ook intensiever op zoek gaan naar werk. 
Dit gaat op voor personen van alle leeftijden. We 
vinden namelijk geen interactie-effect met leef-
tijd. Verder stellen we vast dat werkbetrokkenheid 
enkel een impact heeft op de zoekintensiteit van 
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werkzoekenden maar niet op de toegevingen die 
ze willen doen op het vlak van loon.

De zaken liggen anders als we kijken naar financi-
ele noodzaak. We stellen vast dat werkzoekenden 
die een hoge financiële druk voelen om werk te 
vinden, minder flexibel zijn op het vlak van loon-
eisen. Met de financiële noodzaak stijgen bijgevolg 
de looneisen voor toekomstige jobs. Bovendien 
blijkt het ervaren van een hogere financiële druk 
geen stimulans te zijn om intensiever naar werk te 
zoeken. Ook hier gaat de redenering op voor werk-
zoekenden van alle leeftijden.

Tabel 1 toont wel een interactie-effect van geper-
cipieerde inzetbaarheid met leeftijd. Zowel voor 
zoekintensiteit als loonflexibiliteit blijkt de rol van 
gepercipieerde inzetbaarheid af te hangen van de 
leeftijd van de werkzoekende.

Figuren 2 en 3 geven een grafische voorstelling van 
de interacties. De stippellijn geeft het verband weer 
voor oudere werkzoekenden (van 51 jaar oud: ge-
middelde leeftijd + 1 SD). De volle lijn toont de re-
latie voor jongere werkzoekenden (van 36 jaar oud: 
gemiddelde leeftijd – 1 SD). Figuur 2 bevestigt dat 
bij jongeren de zoekintensiteit afneemt naarmate 
ze hun inzetbaarheid hoger inschatten. Bij oudere 
werkzoekenden zien we het omgekeerde effect: 
zoekintensiteit stijgt met de gepercipieerde inzet-
baarheid. Daar waar een lage inzetbaarheid jongere 

werkzoekenden aanzet om een tandje bij te steken, 
blijkt ze oudere werknemers te ontmoedigen om 
tijd en energie te besteden aan het zoeken naar 
werk.

Figuur 2.
De interactie tussen gepercipieerde inzetbaarheid en 
leeftijd met betrekking tot zoekintensiteit
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Voor loonflexibiliteit toont figuur 3 een gelijkaardig 
patroon, met dat verschil dat de loonflexibiliteit van 
oudere werkzoekenden die van jongere werkzoeken-
den nooit overstijgt. Terwijl jongere werkzoekenden 

Tabel 1.
Resultaten van de padanalyse (gestandaardiseerde coëfficiënten, n = 240)

Zoekintensiteit Loonflexibiliteit

Werkbetrokkenheid 0,26 *** 0,09

Gepercipieerde inzetbaarheid 0,13 * -0,16 *

Financiële noodzaak 0,04 -0,14 *

Leeftijd -0,01 -0,19 **

Leeftijd x Werkbetrokkenheid -0,07 -0,01

Leeftijd x Gepercipieerde inzetbaarheid 0,12 (*) 0,17 **

Leeftijd x Financiële noodzaak -0,00 0,04

Geslacht (1 = man) 0,04 0,07

Diploma secundair onderwijs 0,06 0,04

Bachelor- of masterdiploma 0,16 * 0,07

Anciënniteit bij de vorige werkgever 0,07

R² 0,13 0,11

Noten: (*) p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
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minder toegevingen willen doen op het vlak van 
loon naarmate ze zich meer inzetbaar achten, is het 
percipiëren van meer kansen op de arbeidsmarkt net 
een stimulans voor oudere werkzoekenden om alles 
op alles te zetten en zich flexibeler op te stellen.

Figuur 3.
De interactie tussen gepercipieerde inzetbaarheid en 
leeftijd met betrekking tot loonflexibiliteit
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Discussie

Padanalyse op een steekproef van 240 deelnemers 
aan de start van een outplacementtraject verschafte 
inzicht in de zoekintensiteit en loonflexibiliteit bij 
werkzoekenden van verschillende leeftijden. We 
stelden vast dat werkbetrokkenheid, een intrinsieke 
indicator van goal valence, positief gerelateerd is 
met zoekintensiteit. Een hogere werkbetrokkenheid 
leidt in eenzelfde mate tot intensiever zoekgedrag 
bij werkzoekenden van verschillende leeftijden. 
Verder vonden we geen verband tussen werkbe-
trokkenheid en loonflexibiliteit, wat niet consistent 
is met klassieke veronderstellingen van economi-
sche modellen. Blijkbaar tonen werkzoekenden 
van alle leeftijden een hogere zoekintensiteit naar-
mate ze werk belangrijker achten, maar zijn ze niet 
toegeeflijker op het vlak van loon.

De rol van financiële noodzaak, een extrinsieke 
indicator van goal valence, bleek complementair 
aan die van werkbetrokkenheid. Het ervaren van 

financiële druk heeft geen impact op zoekintensi-
teit maar wel op loonflexibiliteit. Werkzoekenden 
van verschillende leeftijden tonen eenzelfde lagere 
loonflexibiliteit naarmate ze meer financiële moei-
lijkheden ervaren. Hoewel een grotere loonflexibi-
liteit de kans op werk verhoogt, kan het ook een 
job opleveren waarvan het loon niet volstaat om 
financiële verplichtingen na te komen. We kunnen 
echter niet uitsluiten dat werkzoekenden wel bereid 
zouden zijn toegevingen te doen op andere gebie-
den, zoals het niveau van de toekomstige job.

Terwijl gepercipieerde inzetbaarheid zowel zoekin-
tensiteit als loonflexibiliteit beïnvloedt, bepaalt de 
leeftijd van de werkzoekende de richting van de 
relaties. De analyses toonden dat jongere werkzoe-
kenden de koe bij de horens vatten wanneer ze de 
kans op werk laag inschatten en een hogere zoekin-
tensiteit en loonflexibiliteit tonen naarmate ze zich 
minder inzetbaar achten. Bij oudere werkzoeken-
den leidt een lagere gepercipieerde inzetbaarheid 
eerder tot lagere motivatie en vermijdingsgedrag en 
dus tot een lagere zoekintensiteit en loonflexibili-
teit. Een hogere gepercipieerde inzetbaarheid blijkt 
daarentegen een impuls om extra inspanningen te 
leveren, bijvoorbeeld door intensiever te zoeken 
of flexibeler te zijn. Deze studie toont verder dat 
50-plussers gemiddeld een lagere loonflexibiliteit 
hebben, maar dat dit vooral speelt bij een lage ge-
percipieerde inzetbaarheid. Wanneer jongere en 
oudere werkzoekenden hun inzetbaarheid hoog in-
schatten, blijken ze ongeveer even ‘flexibel’ te zijn. 
We moeten hier wel de kanttekening bij maken dat 
dit niet betekent dat ze dezelfde absolute lonen 
verwachten als jongere werkzoekenden. Loonflexi-
biliteit meet de relatie van het verwachte loon ten 
opzichte van het laatst verdiende loon. Aangezien 
50-plussers vaak een hoger loon hadden, bijvoor-
beeld door systemen van anciënniteitsbeloning, 
kan het absolute verwachte loon nog steeds hoger 
liggen.

Dit onderzoek reikt concrete instrumenten aan 
voor de activering van werkzoekenden. Vooral 
voor 50-plussers is het creëren van een hoge werk-
betrokkenheid een middel om de intensiteit van het 
zoekproces te verhogen. Momenteel is de Belgische 
arbeidsmarkt immers gekenmerkt door een zoge-
naamde ‘vervroegde uittredecultuur’ (Guillemard, 
2003). Het is gangbaar om de arbeidsmarkt voor 
de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) te verlaten. 
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Bovendien zijn er verschillende aantrekkelijke uit-
tredealternatieven beschikbaar, waardoor men werk 
slechts als één van de opties gaat beschouwen. Bij-
gevolg kan het voor 50-plussers minder evident zijn 
om werk belangrijk te vinden, hoe belangrijk dit 
ook is om hun zoekintensiteit – en zo ook hun kans 
op werk – te stimuleren.

Ook ingrijpen op de gepercipieerde inzetbaarheid is 
belangrijk. Daar waar men er bij jongere werkzoe-
kenden dient op toe te zien dat ze niet overmoedig 
worden of zoekgedrag uitstellen wanneer ze zich-
zelf sterk inzetbaar vinden, is het bij 50-plussers net 
belangrijk om het gevoel te creëren dat ze inzetbaar 
zijn. Terwijl consulenten van bijvoorbeeld VDAB of 
outplacementkantoren hen kunnen helpen om op-
portuniteiten te identificeren, is het ook belangrijk 
dat werkgevers kansen creëren en zo bijdragen tot 
een hogere gepercipieerde inzetbaarheid. Aange-
zien dit bij 50-plussers een hogere zoekintensiteit 
en loonflexibiliteit impliceert, zou het hun kans op 
werk positief beïnvloeden.
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1. Dit artikel is het resultaat van het onderzoeksproject “De 

impact van individuen, organisaties en instituties op de 
lengte van de loopbaan” (Carle) dat gefi nancierd werd 
door Federaal Wetenschapsbeleid in het kader van het pro-
gramma “Samenleving en Toekomst”.
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