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VOORWOORD 
Op het moment dat ik besloot om dit proefschrift 

te gaan schrijven in 2008, was het leven samen met mijn vrouw Linda ‘ongecompliceerd’. 

Het bestond voornamelijk uit veel werken, verre reizen, duiken en weinig verplichtingen. Dit 

veranderde in de periode die hierop volgde. Mijn baan als registeraccountant werd steeds 

intensiever, doordat ik steeds meer verantwoordelijkheden kreeg en de geboorte van onze 

prachtige kinderen Mark (2008), Elena (2010) en Max (2012) bracht ook een aantal nieuwe 

uitdagingen. Terugkijkend kan ik concluderen dat deze periode erg inspirerend en verrijkend 

is geweest, mede door het schrijven van mijn proefschrift. Dit proefschrift had er echter nooit 

kunnen komen zonder de hulp en steun van iedereen in mijn omgeving en ik wil dan ook van 

de gelegenheid gebruik maken om iedereen die mij, op welke wijze dan ook heeft 

ondersteund, te bedanken.  

 

Allereerst natuurlijk mijn promotoren Doede Keuning en Paul Jansen. Zij waren een bron van 

inspiratie voor me op verschillende fronten. Doede kende ik al van mijn periode op 

Nyenrode. Samen met Ruud de Lange stimuleerde hij me om aan dit promotietraject te 

beginnen. Doede was verantwoordelijk voor het bewaken van de rode draad van mijn 

onderzoek en bracht me met zijn enthousiasme en kennis vaak weer op het juiste pad. Paul 

wist de kern van het verhaal te duiden, waardoor de theoretische beschouwingen, de 

methodologie en de statistische analyses naar een hoger niveau werden getild. Zijn 

vlijmscherpe analyses brachten me wel eens in verwarring, maar bleken altijd noodzakelijk 

voor het komen tot de juiste conclusie. 

 

Ook mijn co-promotor Claartje Vinkenburg wil ik hartelijk danken voor al haar positieve 

feedback en sturing. Haar enthousiasme over loopbanen op maat, gaf me elke keer een extra 

‘drive’ om door te gaan. Ook haar netwerk was erg nuttig voor het voltooien van dit 

onderzoek: ze bracht me in contact met de juiste personen binnen de VU, waardoor ik dit 

onderzoek uiteindelijk met goed gevolg heb kunnen afronden.  

 

Dit brengt mij tot het bedanken van Caroline Straub, Chen Fliesher, Josje Dikkers, Matthijs 

Bal en Svetlana Khapova. Dankzij hun wetenschappelijke input en de vele ‘sparring’-

momenten is dit proefschrift naar een hoger niveau gebracht. Verder wil ik Peter Dekker 

What difference does it make if we follow different 

routes, provided we arrive at the same destination?  

Mahatma Gandhi 
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bedanken voor de ‘statistische consulten’ die hij mij heeft 

gegeven. Dankzij zijn nuttige adviezen, heb ik de data op de 

juiste manier kunnen analyseren.  

 

Deloitte wil ik bedanken voor de ruimte die zij mij hebben geboden om dit proefschrift te 

schrijven. Daarbij was sponsoring vanuit het bestuur en HR essentieel voor het slagen van dit 

onderzoek. Mijn leidinggevende Krijn Bruggeman ben ik extra dank verschuldigd voor zijn 

betrokkenheid en sponsoring. Zijn enthousiasme en doorzettingsvermogen inspireren mij nog 

steeds. Mijn (ex)collega’s van Deloitte wil ik bedanken voor het geduld dat ze met mij 

hebben gehad. Arie, Karel, Marc, Jaap, Arjan, Maikel, Martin, Bart, Mark en Esther hebben 

mij de afgelopen periode veel geholpen door mij te ontzorgen als ik weer eens een deadline 

had.  

 

Daarnaast wil ik mijn vrienden en familie bedanken. De verfrissende ritten met Arjan op de 

mountainbike om werk-, onderzoek- en familieaangelegenheden weer in een perspectief te 

plaatsen, gezellig voetbal kijken bij mijn broers Bernd en Jan, in het Spant een biertje doen 

na het kijken van een vier-nul overwinning door Heren 1 of gezellig op de koffie bij 

(schoon)ouders. Ze hebben ongetwijfeld last gehad van mijn ‘afwezigheid’ de laatste jaren. 

Nu het schrijven van mijn proefschrift voltooid is, hoop ik dat ik de komende periode weer 

meer tijd en aandacht voor jullie kan en mag hebben.  

 

Mijn ouders, Marius en Corrie, ben ik speciale dank verschuldigd. Dankzij hen ben ik 

geworden tot wie ik ben. Zij hebben mij steeds gemotiveerd en gestimuleerd, in alles wat ik 

doe. Het is daarom extra jammer dat mijn moeder dit niet mee kan maken. 

 

Als laatste wil ik mijn vrouw bedanken, Linda. We hebben de afgelopen jaren veel mooie, 

maar ook minder leuke momenten meegemaakt. Het was een erg drukke, maar toch ook een 

hele mooie periode. Aan het begin van dit traject kon ik nog rustig beneden werken, wat al 

snel veranderde na de geboorte van onze eerste zoon. We hebben toen toch maar een 

studeerkamer ingericht, waardoor ik een verdieping omhoog ‘moest’. Na de geboorte van 

Max ben ik uiteindelijk op zolder beland en doordat Linda me bleef stimuleren om in 

vakanties, weekenden en avonden toch maar weer achter de boeken en laptop te kruipen, is 

het uiteindelijk gelukt om dit proefschrift af te ronden. Zonder haar stimulans, geduld en hulp 

was dit er nooit van gekomen. Dank je wel lieverd!  

Two roads diverged in a wood, and I-  

I took the one less traveled by,  

And that has made all the difference.  

American poet Robert Frost  
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1.1.  Inleiding 

“The long-predicted talent gap is upon us. While many of today’s business leaders typify the 

traditional workforce, the vast majority of tomorrow’s leaders do not. Knowledge 

professionals, who are in ever-decreasing supply and ever-increasing demand, will drive 

business growth in the early 21st Century. And these are the same workers who are 

irreversibly blurring the relationship between work and life and redefining what it means to 

build a career” (Benko & Weisberg, 2007, frontcover). 

 

De beroepsbevolking in Nederland wordt gekenmerkt door vergrijzing, ontgroening, een 

toename van het aantal vrouwen en daaraan gerelateerd het aantal tweeverdieners (Kösters & 

Moonen, 2011). De verschuiving van een kostverdienersmodel naar een model waarin 

werknemers mede afhankelijk van hun levensfase zorg en arbeid combineren, leidt tot nieuwe 

arbeidsverhoudingen. Werknemers vragen immers in toenemende mate om beleid dat hen in 

staat stelt om werk te combineren met de verantwoordelijkheden van hun privéleven (Lewis, 

Brannen & Nilsen, 2009). In Nederland wordt maar liefst 40% van de werknemers 

geconfronteerd met problemen bij het combineren van werk en privé (Geurts, Kompier, 

Roxburgh & Houtman, 2003). Voor kennisintensieve organisaties zoals in de professionele 

dienstverlening is dit een actueel probleem, omdat getalenteerd personeel moeilijk te vinden 

en te binden is.  

 

Werken in professionele dienstverlenende organisaties betekent meestal dat werknemers zich 

bewegen in een loopbaansysteem dat wordt gekenmerkt door een lineair carrièrepatroon 

(Galanter & Palay, 1991; Gilson & Mnookin, 1989). Een lineair carrièrepatroon bestaat uit 

een serie aan promoties naar functies met steeds meer autoriteit en verantwoordelijkheid 

(Brousseau, Driver, Eneroth & Larsson, 1996). Vanwege de hoge vertrekratio's en 

"ongewenste uitstroom" van getalenteerde werknemers, plaatsen veel professionele 

dienstverlenende organisaties vraagtekens bij de geschiktheid van dit loopbaansysteem 

(Benko & Weisberg, 2007; Malhotra, Morris & Smets, 2010). De standaard 

loopbaanpatronen veranderen mede als gevolg van veranderingen in de beroepsbevolking in 

meer flexibele loopbaanpatronen, met meer verticale en horizontale bewegingen (Greenhaus, 

Callanan & Godshalk, 2010; Rousseau, 2005).  
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Het creëren van maatwerk in de loopbaan van de werknemer stelt werknemers in staat een 

betere afstemming tussen werk en privéleven te bereiken (Baltes, Briggs, Huff, Wright & 

Neuman, 1999; Casper & Harris, 2008). In toenemende mate toont empirisch onderzoek aan 

dat HR-programma’s niet alleen gevolgen hebben voor individuele carrière-beslissingen 

(Bretz & Judge, 1994; Hall & Hall, 1976; Rhodes & Doering, 1983), maar ook een directe 

impact op de resultaten van een organisatie hebben (Koys, 2001). HR-beleid dat werknemers 

de mogelijkheid biedt om hun loopbaan aan te passen aan hun persoonlijke wensen en 

behoeften kan zowel subjectieve (bevlogenheid, carrièretevredenheid) als objectieve (salaris, 

bonus) carrière uitkomsten verbeteren.  

 

Naast flexibele werkarrangementen zoals zorgverlof en thuiswerken, bieden organisaties hun 

werknemers in toenemende mate mogelijkheden voor meer invloed op hun individuele 

carrière verloop (Bal, de Jong, Jansen & Bakker, 2012; Rousseau, 2005). Hoewel deze trend 

populair is geworden in organisaties (Kehoe & Wright 2011; Rousseau, Ho & Greenberg, 

2006), is er zeer weinig onderzoek gedaan naar de consequenties van dergelijke 'op maat' 

HR-interventies op de carrière van individuele werknemers (Baltes et al., 1999). 

 

Concluderend: professionele dienstverlenende organisaties worstelen met de veranderingen 

in de beroepsbevolking, de gewenste nieuwe arbeidsverhoudingen en de groeiende behoefte 

aan flexibiliteit van werknemers in hun organisatie. De vraag is hoe deze organisaties 

talentvolle werknemers in iedere levensfase kunnen motiveren en vasthouden. Hoe zorgen 

professionele dienstverlenende organisaties er voor dat werknemers een hogere 

betrokkenheid en tevredenheid verkrijgen? Dit onderzoek richt zich op de consequenties van 

een HR interventie bij een professionele dienstverlenende organisatie om op bovengenoemde 

uitdagingen in te spelen. Dit onderzoek probeert vanuit verschillende theoretische 

perspectieven te kijken in welke mate een maatwerk HR-programma - gericht op levensfasen 

- invloed heeft op carrière uitkomsten van werknemers. Aangezien nog weinig longitudinaal 

onderzoek is gedaan naar de consequenties van HR-programma’s voor individuele carrières, 

kan dit onderzoek daar een relevante theoretische en praktische bijdrage aan leveren.  
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1.2.  Talent gap bij professionele dienstverlenende organisaties 

De beroepsbevolking in Europa en de Verenigde Staten veroudert in een hoog tempo. De 

huidige beroepsbevolking wordt veelal verdeeld in vier generaties, waarvan de generatie 

babyboomers (geboren 1946-1964) binnen nu en een aantal jaar de arbeidsmarkt gaat 

verlaten. Eurostat (2010) prognosticeert een daling van de beroepsbevolking tussen nu en 

2050 van veertig miljoen werkenden in Europa. De verhoogde participatiegraad en surplus in 

netto-migratie compenseert nauwelijks voor deze daling. In de “Update Human Capital in de 

21ste eeuw, vier toekomstscenario's voor de Nederlandse flexmarkt” van ABN Amro (2009) 

staat dat de vergrijzing vanaf 2011 zichtbaar is. Dan bereikt de babyboomgeneratie de 

pensioengerechtigde leeftijd. De meest recente ABN Amro publicatie “De kwantitatieve 

ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking” (2014) stelt dat de daling van de 

beroepsbevolking veel minder dramatisch is dan eerdere rapporten suggereren en dat op 

middellange termijn geen sprake is van een ‘War for Talent’. Wel zal, net als nu het geval is, 

in bepaalde marktsegmenten sprake zijn van schaarste op de arbeidsmarkt. Volgens de 

bevolkingsprognose van het CBS van 2012 tot 2060 neemt de potentiële Nederlandse 

beroepsbevolking (de bevolking in de leeftijdscategorie van 20-65 jaar) af met ongeveer 750 

duizend tussen 2012 en 2040 (tabel 1). Het aantal ouderen in de beroepsbevolking neemt al 

enkele jaren toe.  
 

tabel 1 - prognose bevolking op 1 januari; leeftijdsgroepen, 2012-2060 
(CBS, 13 december 2012) 

Leeftijd Totale bevolking 0 tot 20 jaar 20 tot 65 jaar 65 jaar of ouder 

Afname 
bevolking  

20 - 65 jaar 
t.o.v. 2012 

2011 16.654.455 3.911.480 10.148.032 2.923.598   
2015 16.941.204 3.846.065 10.088.904 3.006.234 -59.128 
2020 17.228.780 3.784.982 10.043.389 3.400.409 -104.643 
2025 17.488.346 3.729.760 9.960.592 3.797.996 -187.440 
2030 17.687.800 3.765.667 9.725.081 4.197.046 -422.951 
2035 17.806.968 3.814.969 9.489.153 4.502.850 -658.879 
2040 17.840.780 3.831.143 9.384.366 4.625.271 -763.666 
2045 17.818.800 3.805.586 9.464.576 4.548.641 -683.456 
2050 17.781.680 3.771.170 9.553.085 4.457.427 -594.947 
2055 17.750.568 3.754.877 9.593.567 4.402.120 -554.465 
2060 17.742.224 3.769.371 9.571.082 4.401.769 -576.950 
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In het rapport ‘Mind the gap’ van Stichting Economisch Onderzoek (SEO) wordt 

gewaarschuwd voor grote problemen tussen vraag en aanbod: één van de conclusies is dat 

rond 2050 in Europa door de vergrijzing een tekort van 31 miljoen werkenden zal ontstaan. 

Hoewel de huidige economische crisis op korte termijn het vacaturebestand laat dalen, zal op 

langere termijn de arbeidsmarkt meer overspannen raken. De verwachting is dat vooral de 

zakelijke dienstverlening een grote banenmotor zal zijn. O’Connor en Wolfe schreven in 

1991 al dat de ontwikkeling van ouder wordende werknemers een kritische component wordt 

van de effectiviteit van de organisatie (O’Connor & Wolfe, 1991). Het vinden en binden van 

zowel jongere als oudere werknemers vormt een uitdaging voor werkgevers en is een 

voorwaarde voor succes en continuïteit. Succes wordt meer afhankelijk van de mate waarin 

verschillende leeftijdsgroepen een passende beloningsstructuur en loopbanen op maat 

aangeboden krijgen.  

1.3.  Trends bij professionele dienstverlenende organisaties 

Een belangrijke factor voor het succes van een professionele dienstverlenende organisatie is 

hoe snel de organisatie zich kan aanpassen aan marktomstandigheden. De mate van 

flexibiliteit en het blijven leveren van service van hoge kwaliteit aan klanten is voor een 

professionele dienstverlenende organisatie essentieel om te overleven op de markt (Elridge & 

Nisar, 2006). In professionele dienstverlenende organisaties zijn de werknemers het kapitaal. 

Recente studies hebben laten zien dat bevlogenheid en tevredenheid van werknemers positief 

zijn gerelateerd aan klanttevredenheid (Salanova, Agut & Peiró, 2005), prestaties (Schaufeli, 

Taris & Bakker, 2006) en winstgevendheid (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti & Schaufeli, 

2009). Voor professionele dienstverlenende organisaties wordt het steeds belangrijker om in 

een krappe arbeidsmarkt de juiste werknemers te vinden en te behouden. Elridge en Nisar 

(2006) schrijven dat organisaties wijzigingen kunnen verwachten op het personele vlak, 

namelijk dat nieuwkomers op de arbeidsmarkt niet alleen meer kunnen, maar ook meer 

willen met betrekking tot flexibiliteit. Organisaties zullen deze flexibiliteit moeten bieden om 

vertrekintenties te verminderen. De nieuwe flexibiliteit leidt tot meer samenhang tussen 

inspanning, mogelijkheden en resultaten. Deze flexibiliteit wordt versterkt door de 

aanwezigheid van goed geschoolde arbeidskrachten. 

 

Kahalas (2001) stelt dat de grenzen tussen werk en privé grotendeels verdwijnen door nieuwe 

technologieën (e-mail, conference calls, live meetings, etc.). Werknemers hebben thuis vaak 

al gewerkt, dus nog voordat ze op het werk verschijnen. De grens tussen werk en privé 
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vervaagt. Ook stelt de auteur dat in het veld van organisatiepsychologie een nieuw paradigma 

nodig is, dat gebaseerd is op het vermogen van individuen die zich aanpassen aan de 

(technologische) omstandigheden. De verwachting is dat de jongere generatie werknemers 

deze flexibiliteit beter aan zal kunnen dan oudere generaties. De nieuwe situatie waarin 

grenzen tussen werk en privé vervagen zal invloed hebben op het HR-beleid van de 

organisatie (Kahalas, 2001). De vraag is hoe een organisatie deze flexibiliteit kan inrichten, 

vooral op het veranderde gebied tussen privé en werk. Daarnaast moeten werkgevers bepalen 

in hoeverre een organisatie zich met de thuissituatie kan en mag bemoeien, vooral in een tijd 

waar de grenzen tussen werk en privé steeds meer vervagen. 

 

Een andere trend is het creëren van gezinsvriendelijke werkomgevingen. In een recent 

onderzoek (Lapierre, Spector, Allen, Poelmans, Cooper, O’Driscoll, Sanchez, Brough & 

Kinnunen, 2008) wordt een model gepresenteerd dat stelt dat een “family-supportive 

organization perception” een positief effect heeft op de carrièretevredenheid van werknemers. 

Hoe beter de perceptie van werknemers aangaande de werk-thuis cultuur, des te minder 

conflicten hierover worden ervaren. Het lijkt voor een organisatie steeds belangrijker om als 

een “family-supportive organization” gezien te worden om personeel aan te trekken en te 

behouden. Ondanks de vele publicaties over de werk-thuis cultuur lijken organisaties nog 

geen middel te hebben gevonden dat het creëren van een “family-supportive organization”  

grotendeels bewerkstelligt. 

 

Tevens staan meer programma’s op de agenda die gericht zijn op het behouden van 

getalenteerde vrouwen. Ook in Nederland is een ‘charter’ geïntroduceerd voor het stimuleren 

van meer doorstroom van vrouwelijk talent, welke is getekend door diverse professionele 

dienstverlenende organisaties (Stichting Talent naar de Top, 2008). 

 

Daarnaast zijn er relatief veel artikelen in populaire vakbladen om de veranderde 

verwachtingen van Generatie X en Y op werk en privé te verklaren. Generatie X wordt veelal 

geclassificeerd als de geboortecohort rond de periode 1960 – 1980 en generatie Y wordt 

veelal geclassificeerd als de geboortecohort rond de periode 1980 – 2000 (Downing, 2006; 

Eisner, 2005; Holtz, 2007; Ott, Blacksmith & Royal, 2008; Timmermann, 2007; Ware, Craft 

& Kerchenbaum, 2007). De meeste wetenschappelijke onderzoeken bekijken de 

generatietheorie door de verschillende leeftijdscohorten en levensfasen van de mens op een 

rij te plaatsen (Nelson, 2007; Wagner, 2007). Hierbij wordt vooral rekening gehouden met 
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dat de mens in iedere levensfase een andere “kijk” heeft op de wereld. De sociale omgeving 

verandert en de mens verandert mee. Dit zou verklaren dat generatieverschillen vooral 

verschillen zijn die voortkomen uit de verschillende levensfasen  en leeftijdscohorten. 

Personen maken verschillende transities mee in het leven. Door deze transities worden 

nieuwe rollen gevormd en in die rollen (vader, moeder, man, vrouw, werknemer) worden ze 

geconfronteerd met nieuwe taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden (Rotolo, 2000). 

Transities hebben waarschijnlijk een impact op de sociale omgeving van de persoon. De 

persoon krijgt een andere positie en daardoor een andere kijk op de sociale omgeving 

(persoonlijk paradigma). O’Connor en Wolfe (1991) verwijzen naar de theorie van Kuhn (in 

O’Connor & Wolfe, 1991) met betrekking tot persoonlijke paradigma’s. Tijdens deze 

transitie ontstaat een “crisismoment”. Oude overtuigingen, normen, waarden lijken opeens 

niet waar. Het persoonlijke paradigma verschuift en nieuwe overtuigingen, normen en 

waarden ontstaan. “A paradigm shift refers to fundamental, underlying changes in a person’s 

structure of beliefs, values, feelings and knowledge. It is a re-configuration of the basic 

premises that frame one’s field of action and being (O’Connor & Wolfe, 1991, p. 336). 

 

In een onderzoek van Ornstein, Cron en Slocum (1989) naar de overeenkomsten tussen 

levensfasen en carrièrekansen worden diverse theoretische modellen behandeld. Een 

aansprekend model is dat van Levison et al. (1978). In dit model wordt ons biologisch leven 

verdeeld in vier perioden, namelijk “Childhood (0-20 jaar)”, “Early adulthood” (20-40 jaar), 

“Middle adulthood (40-60 jaar)” en de “Late adulthood” (> 60 jaar). De theorie van Levison 

kan zelfs nog verder worden verfijnd naar kleinere perioden (Alderfer & Guzzo,1979). Deze 

levensperioden worden gekenmerkt door belangrijke transities. Tijdens deze transities 

veranderen taken, doelstellingen, herinneringen en gedachten. De auteurs verwachten dat 

betrokkenheid, tevredenheid en motivatie lager uitvallen tijdens deze transitie(s). Daarnaast 

bestaat de vraag of leeftijdsperioden goed te gebruiken zijn in onderzoek. In een recenter 

onderzoek worden vijf “soorten leeftijd” beschreven, zoals chronologische en functionele 

leeftijd (Kooij, de Lange, Jansen en Dikkers, 2008), die beter toepasbaar zijn om te gebruiken 

voor empirisch onderzoek. 

      

Er zijn diverse trends bij professionele dienstverlenende organisaties op het gebied van HR. 

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op een HR interventie bij een professionele 

dienstverlenende organisatie die een poging doet om in te spelen op eerder genoemde trends. 
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1.4.  Inspelen op de trends: invoering Mass Career Customization 

Deloitte U.S.1 heeft een HR-programma ontwikkeld om in te spelen op voornoemde trends, 

namelijk Mass Career Customization. In het boek ‘Mass Career Customization: Aligning the 

workplace with today’s nontraditional workforce’ schrijven de auteurs Benko en Weisberg 

(2007) over een vernieuwende aanpak met betrekking tot loopbaanmanagement. In dit 

proefschrift zal de HR methode Mass Career Customization (MCC) centraal staan. De 

auteurs van ‘Mass Career Customization: Aligning the workplace with today’s nontraditional 

workforce’ (Benko & Weisberg, 2007) stellen dat het huidige bedrijfsleven niet goed weet 

hoe personeel moet worden gemotiveerd en kan worden vastgehouden. De auteurs 

onderkennen zes trends in de Verenigde Staten die de huidige arbeidsproblematiek 

beïnvloeden en verstevigen. Deze zes trends zijn ook deels van toepassing op de Nederlandse 

beroepsbevolking. Hieronder wordt per trend de relatie gelegd met de Nederlandse situatie. 

 

Trend 1 – The shortage of skilled knowledge-economy workers 

De komende decennia zal de potentiële beroepsbevolking, de bevolking tussen 20 en 65 jaar, 

afnemen. Het aandeel van deze leeftijdsgroep daalt naar verwachting van 61% in 2009 tot 

53% in 2040 en neemt daarna licht toe tot 54% in 2050 (Nationaal Kompas 

Volksgezondheid, 2012). 

 

Trend 2 – Changes on the home front 

Er zijn na de 2e wereldoorlog steeds meer niet-traditionele gezinsstructuren gekomen. Nog 

maar een beperkt percentage van de gezinnen heeft een niet-werkende moeder. Meerdere 

factoren veranderen de gezinsstructuren, zoals: minder huwelijken (Duin, 2009), meer 

tweeverdieners in gezinnen (Kösters & Moonen, 2011), minder kinderen per gezin en 

veranderde leeftijdsverdeling (Duin, 2009) en een toename van eenoudergezinnen (Kösters & 

Moonen, 2011). Deze veranderingen zetten ook een druk op de bestaande werkstructuren in 

Nederland.  
 

 

 

                                                
1 “Deloitte” is de merknaam waaronder tienduizenden professionals in zelfstandige memberfirms wereldwijd samenwerken 

op het gebied van accountancy, consulting, financiële advisering, risk management en belastingadvies. Deze firms maken 

onderdeel uit van Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), een "UK company limited by guarantee" (een naamloze 

vennootschap in het Verenigd Koninkrijk). 
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Trend 3 – Increasing number of women 

In de afgelopen vijfentwintig jaar is de bruto arbeidsparticipatie in Nederland volgens het 

CBS gestegen van iets meer dan 55 procent in 1984 tot bijna 71 procent in 2009. Dit komt 

vooral dat vrouwen meer zijn gaan werken: in de periode 1984–2009 is de bruto 

arbeidsparticipatie van vrouwen bijna verdubbeld van 34 naar 63 procent (Sanders, 

Lautenbach, Smulders & Dirven, 2010). 

 

De arbeidsdeelname van vrouwen van 50 jaar en ouder ligt aanzienlijk lager dan bij van 50 

jaar en ouder. Hierbij is het cruciaal dat het gestegen opleidingsniveau van vrouwen erin 

heeft geresulteerd dat de arbeidsparticipatie per geboortecohort steeds hoger wordt (Otten, 

Arts, Siermann & Fekke Ybema, 2010). Zo blijkt 70 procent van de vrouwen die in de 

periode 1956-1960 geboren zijn actief te zijn op de arbeidsmarkt. De gemiddelde 

arbeidsparticipatie van vrouwen die in de periode 1946-1950 is geboren, was beduidend 

lager: 55 procent. 
 

Trend 4 – Changing expectations of men 

Mannen willen de laatste jaren meer carrière opties en zijn minder bereid privé en familietijd 

op te offeren voor werk (Belkin, 2006). Zij zijn echter minder open om de werk en privé 

doelen te uiten, omdat ze bang zijn als minder ambitieus of betrokken te worden gezien. Uit 

tabel 2 blijkt dat het aantal gewerkte uren in de periode van 1996 tot 2011 langzaam afneemt. 

Het verschil tussen de contractuele en de gewenste arbeidsduur van werknemers (zowel bij 

mannen als bij vrouwen) is de afgelopen jaren wel gekrompen (Vlasblom, Josten & de 

Voogd-Hamelink, 2012). Mannen zijn wel voorstander van een gelijke bijdrage aan 

zorgtaken in huis. Zo zou maar liefst 69% van de mannen een gelijke bijdrage willen in het 

huishouden en 73% van de mannen wil de zorg voor kinderen gelijk verdelen (Cloïn & 

Souren, 2011). 

 
tabel 2 - beroepsbevolking naar gewerkte uren per week periode 1996 – 2011, CBS Statline 
Perioden Mannen Vrouwen 
1996 40,6 30,3 
1999 40,0 29,7 
2002 39,5 28,4 
2005 39,5 28,1 
2008 39,4 28,4 
2011 39,0 28,4 
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Trend 5 – Emerging expectations of generation X and Y 

De auteurs van MCC stellen dat de generaties X en Y al een groot gedeelte van de 

beroepsbevolking vormen. Volgens de auteurs zijn deze generaties minder bereid offers te 

brengen op het gebied van de indeling in werk en privé dan de Babyboomgeneratie. In het 

boek Mass Career Customization (Benko & Weisberg, 2007) wordt niet duidelijk welke 

leeftijdscohorten dit betreffen. Er wordt verondersteld dat de nieuwe generatie loyaliteit als 

tweerichtingsverkeer ziet en eerder geneigd is te vertrekken als niet voldaan wordt aan de 

individuele behoefte met betrekking tot werk-privé doelen. Daarnaast verwachten 

medewerkers uit de generatie X en Y flexibelere werkmethodes en schema’s. Volgens de 

emancipatiemonitor heeft bijna de helft van de jongeren tussen de 16 en 26 jaar de voorkeur 

om later betaalde arbeid te verdelen volgens het anderhalf-verdienersmodel (man fulltime, 

vrouw parttime). De overige helft kiest voor een gelijke verdeling van arbeidsuren: beiden 

fulltime of beiden deeltijd. Een ruime meerderheid van de jongeren wil later het huishouden 

en de zorg voor kinderen gelijk verdelen met hun partner (Merens, Hartgers & van den 

Brakel, 2012). 

 

Trend 6 – Increasing impact of technology on the nature of work 

Door de komst van betere software, internet en andere netwerken kunnen werkschema’s 

flexibeler gemaakt worden in vergelijking met vroeger. Werknemers kunnen via virtuele 

netwerken overal en op ieder moment prestaties leveren. De technologie zorgt voor een 

versnelling van de veranderingen op werkgebied, werkstructuren en arbeidsomgeving. 

Volgens Hill, Ferris en Märtinson (2003) speelt telewerken een steeds prominentere rol in de 

Westerse samenleving en in Westerse organisaties. Door de daling van de kosten van 

telecommunicatiemiddelen zijn deze middelen voor vrijwel iedereen toegankelijk. Door 

technologische ontwikkelingen en de komst van netwerken, zowel op kantoor als in privé-

sfeer, heeft de computer een andere plek in de samenleving en in organisaties gekregen. Het 

percentage werknemers dat een substantieel deel van de tijd (minimaal zes uur gemiddeld per 

week) thuis werkt, is gestegen van 9% in 2002 naar 14% in 2010 (Vlasblom, Josten & de 

Voogd-Hamelink, 2012). Ook in de Emancipatiemonitor van 2012 staat dat thuiswerken in de 

afgelopen vijf jaar is toegenomen in Nederland en bij vrouwen was deze toename nog sterker 

dan bij mannen (Merens, Hartgers & van den Brakel, 2012). 

 

Vanwege deze trends hebben de auteurs het HR-programma MCC ontwikkeld en de trends 

vertaald naar het HR-beleid van Deloitte U.S.. Een belangrijke vraag die daarbij naar voren 
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komt, is in hoeverre het HR-programma ook daadwerkelijk de verwachtingen van de 

werknemers waarmaken, die in de trends worden genoemd. In 2009 is het HR-programma 

MCC bij Deloitte Nederland ingevoerd, wat de onderzoeker een unieke kans bood om 

onderzoek te doen naar dit vraagstuk. 

1.5.  Probleemstelling onderzoek 

In 2009 is het HR-programma MCC bij Deloitte Nederland ingevoerd. Dit onderzoek is 

gestart voor de invoering van het HR-programma. Op deze wijze is het mogelijk om de 

invloed van een omvangrijke HR-implementatieop carrièreuitkomsten longitudinaal te meten.  
 

De centrale probleemstelling is: 

In welke mate heeft een loopbaansysteem afgestemd op levensfasen, Mass Career 

Customization, invloed op carrièreuitkomsten van werknemers?  

1.6.  Opbouw proefschrift 

In hoofdstuk 2 zal de invoering van MCC worden beschreven, waarbij duidelijk zal worden 

welke rol deze HR-interventie heeft in het complexe speelveld van loopbanen en levensfasen. 

Omdat de HR-interventie MCC complex en de vraagstelling veelomvattend is, wordt in 

hoofdstuk 3 een verkenning beschreven van hoofdlijnen van factoren die mogelijk van 

invloed zijn op carrièreuitkomsten. Daarnaast wordt een verdieping per deelonderzoek 

beschreven. In figuur 2 staan alle factoren weergegeven die in dit proefschrift zijn 

onderzocht. Per deelonderzoek worden op basis van bestaande theorie en empirisch 

onderbouwde geselecteerde factoren gebruikt om de onderlinge relaties beter te begrijpen. 

Daarnaast komt in hoofdstuk 3 de onderzoeksmethodologie aan bod, evenals de 

karakteristieken van de onderzochte populatie. In de hoofdstukken 4 tot en met 7 worden de 

deelonderzoeken uiteengezet die de afgelopen vier jaar zijn uitgevoerd, deze bevatten een 

verdere theoretische verdieping. De afbakening van deze vier deelonderzoeken en 

bijbehorende hoofdstukken is gebaseerd op basis van de volgende motivatie. Er is ten eerste 

een enorme dataset verzameld in de afgelopen jaren, waaruit een keuze is gemaakt voor de 

onderdelen die het meest interessant zijn voor de theorievorming. Dus op welke terreinen 

kunnen de nieuwe empirische analyses iets toevoegen. Vervolgens is er geen duidelijke 

overkoepelende theorie, want MCC kan steeds anders worden ervaren: bijvoorbeeld als I-deal 

(flexible work arrangement), als perceived support, of als signaal over gebrek aan 

carrièregerichtheid. Hierdoor zijn er meerdere invalshoeken. Ten derde is er naar gestreefd 
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Trend 5 – Emerging expectations of generation X and Y 
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tweerichtingsverkeer ziet en eerder geneigd is te vertrekken als niet voldaan wordt aan de 

individuele behoefte met betrekking tot werk-privé doelen. Daarnaast verwachten 

medewerkers uit de generatie X en Y flexibelere werkmethodes en schema’s. Volgens de 

emancipatiemonitor heeft bijna de helft van de jongeren tussen de 16 en 26 jaar de voorkeur 

om later betaalde arbeid te verdelen volgens het anderhalf-verdienersmodel (man fulltime, 

vrouw parttime). De overige helft kiest voor een gelijke verdeling van arbeidsuren: beiden 
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komt, is in hoeverre het HR-programma ook daadwerkelijk de verwachtingen van de 
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zoveel mogelijk verschillende factoren te onderzoeken, door in de diverse deelonderzoeken 

andere carrièreuitkomsten te combineren met de factoren. Ten slotte is beoordeeld of de 

onderzoeksvragen relevant zijn voor de praktijk en in overeenstemming zijn met de ideeën uit 

het oorspronkelijke boek “Mass Career Customization”. 

 

 De vier onderzoekshoofdstukken betreffen: 

· Hoofdstuk 4 – MCC en werk-thuis cultuur 

· Hoofdstuk 5 – MCC en carrièrecompetenties 

· Hoofdstuk 6 – MCC, gezinsstatus, geslacht en carrièrebeleving  

· Hoofdstuk 7 – MCC en leeftijd 

 

Er wordt afgesloten met een discussie hoofdstuk, waarin de conclusies, de theoretische 

implicaties, wensen voor verder onderzoek en aanbevelingen voor de praktijk zijn 

opgenomen. 
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2.1.  Inleiding 

Professionele dienstverlenende organisaties bieden momenteel diverse flexibele 

werkarrangementen, maar deze afspraken vormen niet de volledige oplossing om aan de 

wensen en eisen van werknemers te voldoen, aldus beide auteurs van MCC (Benko & 

Weisberg, 2007). Deloitte U.S. heeft een HR methode ontwikkeld om eerder genoemde 

uitdagingen aan te gaan, namelijk Mass Career Customization. In het boek Mass Career 

Customization: Aligning the workplace with today’s nontraditional workforce schrijven de 

auteurs over een vernieuwende aanpak met betrekking tot loopbaanmanagement (Benko & 

Weisberg, 2007).  In de volgende paragraaf zal de implementatie van Mass Career 

Customization verder worden beschreven. 

2.2.  Mass Career Customization 

Het idee achter MCC is dat een carrière niet altijd in een recht opwaartse lijn hoeft te lopen. 

Een carrière kan afgestemd worden op de persoonlijke situatie. Er wordt niet meer gesproken 

over work-life balance, maar over career-life fit. Op de website http://latticemcc.com staat 

vrij te downloaden materiaal (pdf, sheets, video’s) over het MCC raamwerk, dimensies en 

keuzemogelijkheden.  

 

De carrièreplanning wordt in MCC op vier dimensies verder uitgewerkt, namelijk “Pace”, 

“Workload”, “Location/Schedule” en “Role” (tabel 3): 

 Pace: keuzes gerelateerd aan de snelheid van de loopbaanontwikkeling; het 

doorgroeien naar het volgende functieniveau;

 Workload: keuzes gerelateerd aan de hoeveelheid werk die wordt opgeleverd 

(output); de output wordt in de praktijk vertaald naar de “targets” die behoren bij het 

contract (fulltime/parttime); 

 Location/Schedule: keuzes gerelateerd aan waar (location) en wanneer (schedule) het 

werk wordt uitgevoerd, samen met de hoeveelheid reizen naar de klant (travel) 

bepalen deze sub-dimensies hoe het werk wordt gedaan; 

 Role: keuzes gerelateerd aan het functieniveau en de verantwoordelijkheden van het 

individu in de organisatie.

 

Het doel van MCC is het bereiken van een career-life fit. MCC maakt inzichtelijk en 

bespreekbaar dat carrières zich niet meer volgens één standaard patroon ontwikkelen, maar 

per loopbaan- of levensfase kunnen veranderen afhankelijk van de persoonlijke prioriteiten in 
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die fase. MCC biedt een gestructureerde benadering om mogelijkheden te identificeren, te 

bespreken en te kiezen. Zowel de organisatie als het individu moeten baat hebben bij deze 

keuzes. Uiteraard is dit niet nieuw: er bestaat al een golf aan flexibele werkarrangementen op 

arbeidsgebied. Flexibele werkarrangementen worden in de literatuur veelal FWA’s (Flexible 

Work Arrangements) genoemd.  
 
tabel 3 - samenvatting van MCC dimensies (Benko & Weisberg, 2007)  

Dimensie Omschrijving Scope Schaal 
Pace  
(tempo van 
doorgroeien naar 
volgende functie) 

Keuzes gerelateerd aan 
de snelheid van de 
carrière 
loopbaanontwikkeling; 
het doorgroeien naar het 
volgende functieniveau 

- Verwachtingen omtrent 
tijd in rol en tijd naar 
volgende promotie 
- Verwachtingen omtrent 
redelijke en verwachte 
loopbaanontwikkeling 

Van sneller tot 
trager 

Workload 
(hoeveelheid werk) 

Keuzes gerelateerd aan 
de hoeveel hoeveelheid 
werk die wordt 
opgeleverd (output) 

- Aantal opdrachten 
- Soort opdrachten 
- Aanvullende functies, 
zoals werving, deelname 
maatschappelijke functies 
e.d. 

Van volledig tot 
beperkt 

Location/schedule 
(locatie en 
werkschema) 

Keuzes gerelateerd aan 
waar (location) en 
wanneer (schedule) het 
werk wordt uitgevoerd 

- Mogelijkheid tot reizen  
- Op kantoor of andere 
locatie 
- Specifieke uren per dag, 
per week of ander 
tijdinterval 

Van wel tot niet 
beperkt 
Thuis of op 
kantoor 

Role 
(functie en 
verantwoordelijk-
heden) 

Refereert aan het 
functieniveau en de 
verantwoordelijkheden 
van het individu in de 
organisatie 

- Functieniveau 
- Verantwoordelijkheden 
- Opdrachttaken 
- Spanwijdte 

Lijn versus 
staffunctie 
Van individuele 
bijdrage tot leider 

 
 

De auteurs van MCC schrijven dat FWA’s geen oplossing bieden voor organisaties en 

werknemers (Benko & Weisberg, 2007b, p24):  

 

“FWAs do work well for some, particularly as a point-in-time fix to an acute need, 

but very few organizations have been able to scale their FWA programs into a viable 

retention strategy”.  

 

Beperkingen van FWA’s zijn volgens Benko & Weisberg (2007b, p24):  

 

“FWAs don’t scale, in part, because they are implemented as ad hoc, one-off 

negotiations … Managers are more willing to approve an FWA for a woman 
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struggling with young children than a man who wants to scale back because his wife 

also works outside the home … the trade-offs are oblique and often go unspoken, 

resulting in mismatched expectations and misunderstandings on both sides of the aisle 

…  FWAs promote a feeling of inadequacy in the employee who often feels that he or 

she is working two jobs—one at home and one at work—and failing at both, and those 

on an FWA have their commitment questioned, setting up a vicious cycle of 

disengagement on the part of both employee and manager.” 

 

Het komt er volgens de auteurs op neer dat flexibele werkarrangementen (FWA’s) niet het 

antwoord zijn, omdat de dagelijkse en lange termijn loopbaaneisen van een werknemer niet 

geadresseerd worden. FWA’s zullen steeds meer worden gezien als een laat-twintigste-eeuw 

oplossing. De maatregelen bieden geen ‘schaalbaar’ antwoord op het tekort aan talent bij 

professionele dienstverlenende organisaties en bieden onvoldoende opties voor werknemers 

om een duurzame loopbaan te creëren (Benko & Weisberg, 2007b, p24).  

 

De toegevoegde waarde van MCC is het vooruitzicht dat het carrièrepatroon kan worden 

aangepast (‘customized’) op de per levensfase veranderende prioriteiten, wat zorgt voor 

hogere tevredenheid en betrokkenheid. MCC wordt in de praktijk gebracht door het 

regelmatig voeren van betekenisvolle Career-Life Fit gesprekken. Kenmerken van deze 

Career-Life Fit gesprekken zijn transparantie, gedeelde verantwoordelijkheid, respect voor 

individuele keuzes en het actief creëren van vertrouwen. 

2.3.  Mogelijke voordelen van Mass Career Customization 

Mede vanwege de hoge vertrekratio's van (Top consultancy report, 2005, Marquez, 2010) 

heeft Deloitte U.S. MCC ingevoerd. Deloitte Nederland had dezelfde zorgen met betrekking 

tot hoge ongewenste uitstroom van getalenteerde werknemers en heeft daarom besloten MCC 

te implementeren. Uit de statistieken bleek dat mannen en vrouwen (voornamelijk vrouwen) 

op bepaalde momenten in hun carrièregroei vertraagden, gevolgd door hoge 

uitstroompercentages. De vertragingsproblemen van werknemers hangen mogelijk samen met 

een aantal factoren. Ten eerste komen werknemers in een aantal verschillende levensfasen, 

dit kan effect hebben op de privé en werksituatie. Er worden nieuwe inzichten (persoonlijke 

paradigma’s, zoals besproken in hoofdstuk 1) gevormd waardoor werknemers drastische 

keuzes maken, waaronder de keuze voor een andere baan (O’Connor & Wolfe, 1991). 

(Voorbeeld: iemand krijgt een kind en de prioriteiten verschuiven. De werknemer vindt de 
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carrière minder belangrijk en kiest voor een andere, minder veeleisende baan). Ten tweede 

kan bij een organisatie vaak gebruik worden gemaakt van flexibele werkarrangementen. Er 

kunnen daarbij onuitgesproken verwachtingen blijven bestaan bij de werkgever en 

werknemer over de lange termijn carrièreplanning. De werknemer kan bijvoorbeeld denken 

dat de werkgever gaat twijfelen over de betrokkenheid (Almer, Cohen & Single, 2003; Glass, 

2004) of dat belangrijke cliënten/taken worden overgedragen aan collega’s. Deze 

onuitgesproken verwachtingen kunnen mogelijk leiden tot speculaties, onrust en wantrouwen 

bij zowel de werkgever als de werknemer. Het creëren van een betere fit tussen de 

verwachtingen van de werknemer en de organisatie kan een belangrijke factor zijn bij het 

stimuleren van betrokkenheid, het verminderen van vertrekintenties en het verbeteren van de 

prestaties van de organisatie (De Haas, 2013).  

 

MCC biedt mogelijke voordelen ten opzichte van FWA’s (Benko & Weisberg, 2007). Een 

werknemer kan bijvoorbeeld gebruik maken van een alternatief loopbaanpatroon, waarbij 

verwachtingen kunnen worden uitgesproken, wat de onzekerheid en het wantrouwen 

mogelijk kan verlagen. Omdat iedereen van MCC gebruik maakt, zal de drempel om een 

periode minder te werken mogelijk lager zijn.  

2.4.  Deloitte  

Om de context van de implementatie beter te begrijpen, wordt eerst meer informatie 

beschreven over Deloitte. 

2.4.1.  De organisatie 

Deloitte is de merknaam waaronder tienduizenden professionals wereldwijd, in zelfstandige 

memberfirms samenwerken op het gebied van accountancy, consulting, financiële advisering, 

risk management en belastingadvies. Elke memberfirm is actief binnen een bepaald gebied en 

onderworpen aan de wetgeving en professionele regelgeving van het land of de landen waarin 

wordt geopereerd. Deloitte Nederland gaat uit van een multidisciplinaire aanpak. Vanuit de 

diensten Accountancy, Belastingadvies, Consulting en Financial Advisory Services bedient 

Deloitte de markt. Vanuit de markt biedt Deloitte een branche specifieke aanpak via 

verschillende “Industries”, als ‘Manufacturing’ of ‘Public Sector’.  

 

In Nederland beschikte Deloitte in 2009 over 24 kantoorcomplexen (anno 2013 zijn dit er 

19). De 24 kantoren zijn onderverdeeld over 5 regio’s (kringen), noord, noordwest, midden, 
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zuidwest en zuidoost. Opdrachten binnen professionele dienstverlenende organisaties worden 

meestal projectmatig uitgevoerd. Bij deze projecten bestaat wordt vaak gebruik gemaakt van 

een gelaagd team: een partner, manager(s), teamleider(s) en assistenten. De projecten 

(opdrachten) worden steeds vaker door teams van verschillende kantoren en regio’s bediend. 

De taakinhoud is ingericht op het functieniveau van de betreffende medewerker. Bij 

accountancy is een assistent bijvoorbeeld veelal bezig met gegevensgericht onderzoek, terwijl 

een partner veelal bezig is met netwerken, offertes en eindbesprekingen. Doorgroeien naar 

andere functies zorgt er voor dat de taken breder en anders van aard worden.  

2.4.2.  Personeel Deloitte 

De salarisschaalindeling is de leidraad voor de indeling in functieniveau en de opbouw van 

carrièrestappen. Bij Deloitte gaat het om jobgrades. Feitelijk verloopt de carrière bij Deloitte 

binnen de meeste functies in zeven stappen.  

 Junior staff / consultant / analyst 

 Staff / consultant / analyst 

 Senior Staff / consultant / analyst 

 Manager 

 Senior Manager 

 Director 

 Partner 

 

De leeftijdsopbouw binnen Deloitte in 2009 als volgt: de gemiddelde leeftijd is 33 jaar, de 

modus is 26 jaar en de mediaan is 30 jaar. Het personeel binnen Deloitte heeft veelal een 

VWO, HBO of universitaire opleiding genoten. Daarnaast beginnen de meeste 

personeelsleden op jonge leeftijd met werken (deeltijdopleiding), waardoor het personeel al 

vroeg in hun carrière werkervaring opdoet. Deze (jonge) professionals in de financiële 

dienstverlening kunnen in de huidige arbeidsmarkt makkelijk een andere baan vinden: de 

drempel voor een carrièreswitch is op dit gebied vrij laag.  

2.5.  Implementatie van MCC 

MCC is binnen Deloitte Nederland “uitgerold” als onderdeel van het Performance 

Management Excellence Programme, dat is gericht op het excelleren in de dienstverlening. 

Hieronder wordt de implementatie beschreven. 
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2.5.1. Uitrol MCC en pilot fase 

Voordat MCC in de gehele organisatie geïmplementeerd zou worden, vond er een pilot 

plaats. In 2009 heeft de onderzoeker een pilotsessie bijgewoond van de uitleg van MCC. De 

onderwerpen waren: 

- Talent in de huidige economische crisis  waarom is MCC noodzakelijk? 

- Mass Career Customization  Wat is MCC, wat is een Career-Life fit gesprek, wat is 

effectieve coaching, uitleg van het MCC raamwerk en de termen: pace, workload, 

location/schedule en role, uitleg over dial up en dial down, uitkomsten US MCC uitrol, 

afsluiting met quiz 

- Rollenspel  voorbeeld Career-Life fit gesprek gevoerd tussen counselor en counselee 

op basis van een casus. De onderzoeker was observator en maakte aantekeningen van het 

gesprek. Er werd een “tips sheet” uitgedeeld met voorbeeld vragen en 

gespreksonderwerpen  

- Implementatie MCC bij HCAS  tijdschema besproken 

 

Enkele reacties van de betrokkenen waren: 

“Dialing up en dialing down zijn lastige begrippen.” Veel discussie over wat dialing up en 

dialing down is, ondanks vier sheets met inhoud over wat wel en niet dialing up en down is. 

“Wat is nieuw? We coachen toch al effectief? Wat is extra? We hebben toch een 

beoordelingssysteem?” 

“Schaal met betrekking tot common profile, dialed up, dialed down is subjectief.” 

“Dialed down wordt als zeer negatief ervaren, reputatieschade als bekend wordt dat je een 

“dialed downtje” ben.” 

2.5.2.  Communicatie richting counselors en counselees  

MCC is bij iedere afdeling aangekondigd in de maandelijkse nieuwsbrieven en via informatie 

van de OR. Hieronder zijn enkele berichten opgenomen om te zien op welke wijze dit binnen 

Deloitte is gedaan. Verder is gekozen om via een film extra aandacht aan MCC te geven: 

 

Aankondiging per e-mail en intranet: 

“In de Audit Newsletter van mei en in de afgelopen Deloitter is een eerste aankondiging 

gemaakt over MCC: Mass Career Customization. MCC is een instrument om jouw Career-

Life Fit te bespreken met je counselor. Is MCC daarmee nieuw? Een veel gehoord geluid is 

dat medewerkers nu ook reeds mogelijkheden hebben om hun carrière aan te passen aan de 
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persoonlijke situatie…ook binnen Audit komt dit regelmatig voor. Met MCC willen we deze 

mogelijkheden meer gestructureerd gaan inzetten en ook een vast onderdeel laten zijn van de 

cultuur binnen Audit. We willen jullie daarom ook van harte uitnodigen om nader kennis te 

maken met MCC door het bekijken van het volgende filmpje: start film 

Gedurende de zomer zullen alle counselors een MCC workshop volgen. Aan het einde van de 

zomer zul je nader geïnformeerd worden over de invulling van MCC binnen Audit. Hiervoor 

zal tzt een uitnodiging worden verzonden. In september zullen dan de MCC gesprekken 

worden gevoerd.  

Mocht je in de tussentijd vragen hebben, dan kan je contact opnemen met de leden van de 

Leadershipteams MCC of je HR adviseur of bekijk de top 10 van meest gestelde vragen.” 

 

Uitnodiging counselors per e-mail door Service Line Leader 

“Beste ‘Counselors’, 

Zoals in de Audit Newsletter en de Deloitter aangekondigd, zijn we binnen Audit bezig met 

het uitrollen van MCC: Mass Career Customization. Het doel van MCC is om career-life 

bespreekbaar te maken en te kunnen aanpassen naar de persoonlijke situatie passend binnen 

de business. De counselors hebben in deze uitrol een belangrijke rol. Het is de bedoeling dat 

jij in september met jouw counselee(s) een Career-Life Fit gesprek hebt. Om in staat te zijn 

om jouw counselee goed te coachen in het bereiken van zijn of haar Career-Life Fit, 

organiseren we een  workshop ‘MCC voor counselors’. In deze workshop zal aan de hand 

van praktijk-cases dieper in worden gegaan op o.a.: 

· het voorbereiden van een Career-Life Fit gesprek met je Counselee: checkvragen  

· het voeren van een betekenisvol Career-Life Fit gesprek met je Counselee: managen 

van verwachtingen bij het maken van keuzes; toepassen van keuzes in Common 

Profile, Dial Up en Dial Down etc.  

· Follow up geven aan het Career-Life Fit gesprek: vervolgstappen 

Het is van belang dat je voorafgaand aan deze workshop de korte film ‘Wat is MCC?’ hebt 

gezien. De link naar deze film is afgelopen donderdag aan alle medewerkers verzonden. 

Mocht je deze mail hebben gemist, bij deze de link naar dit introductie filmpje over MCC:  

start film  

De MCC workshops voor counselors zullen in de zomermaanden worden ingepland. In deze 

uitnodiging is te zien op welke datum je nu bent ingedeeld. We beseffen ons dat dit niet voor 

iedereen passend zal zijn gezien vakantieplanningen etc. Voor een succesvolle MCC 

implementatie is jouw rol als leidinggevende doorslaggevend. Het volgen van deze workshop 
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is voor jou de enige mogelijkheid om je voor te bereiden op het voeren van Career-Life Fit 

gesprekken. Ik reken daarom ook op jouw aanwezigheid tijdens deze workshop.” 

2.5.3. Introductiebijeenkomst counselors 

In 2009 heeft de onderzoeker de sessie van MCC voor counselors bijgewoond. Deze sessie is 

achtentwintig keer gegeven voor de Service Line Audit binnen Deloitte. De sessies zijn door 

de partners gepresenteerd. De onderzoeker heeft de sessie op een regiokantoor bijgewoond. 

Er werden twee groepen gevormd. Eén met alleen partners en directors en één voor (senior) 

managers. Een bestuurslid en de Service Line Leader gaven de presentatie aan de partners en 

directors. Twee partners en iemand van het MCC team gaven de presentatie aan de (senior) 

managers.  

 

De onderwerpen waren: 

- Wat doen we niet goed? 

- Wat is MCC? 

- Wat is de aanleiding voor MCC? 

- Wat is de “link” tussen performance coaching en MCC? 

- Hoe werkt het in de praktijk?  

- Is het een tool om mensen te binden? 

 

Enkele reacties / uitspraken tijdens de presentatie door de presentatoren: 

“MCC is een cultuurverandering, een bewustwordingsproces” 

“MCC is ook dat een vergadering niet na 17.00 uur wordt gepland” 

“Leiderschap verschilt per leeftijd, ander type mensen”  

“Met MCC kun je op een veilige manier de gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken” 

“Cultuur verschilt per leider, per kantoor en per omgeving” 

“Dial down is geen loser” 

“Een vrouwelijke partner die ik ken gaf aan dat ze iedere dag van 17.00 tot 19.00 niet 

bereikbaar was voor Deloitte. Ze kon toen koken voor haar kinderen, zoals iedere moeder dat 

doet. Ook dat is MCC.”  

“Het gaat om het geven van echte aandacht” 

“Het moet structuur bieden aan alle Deloitters” 
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Enkele reacties / uitspraken tijdens de presentatie door de aanwezigen: 

“Klinkt goed, maar we hebben te weinig tijd voor coaching in de praktijk” 

“Verandering door partners is essentieel” 

“Parttime werken is haast onmogelijk. Iemand werkt bij verschillende teams en het probleem 

wordt bij verschillende leidinggevenden gelegd, praktisch is parttime dus onmogelijk” 

“We moeten als leidinggevende 1.450 directe uren maken en hebben een overvolle 

cliëntenportefeuille, en dan nog meer tijd aan coaching besteden?” 

“We hebben gewoonweg geen tijd voor indirecte taken, zoals coaching” 

“Hoe moet het met thuiswerken? Dan kan ik geen coaching geven of iemand coaching 

ontvangen” 

“Ik moet juist meer bij de klant zijn, minder bij collega’s, hoe zit dit met coaching?” 

“We doen het (MCC) toch al?” 

 

Er werden veel discussies gevoerd over MCC en de relatie tot het beloningssysteem. Na 

afloop van de presentatie werden in drietallen een casus uitgewerkt. Twee personen waren 

counselor en één persoon speelde counselee. Dit werd kort nabesproken. Wat ging goed en 

wat was moeilijk? Na de sessie werd een mail verstuurd met alle informatie over MCC en 

FAQ’s. 

2.5.4. Introductiebijeenkomst van counselees 

In 2009 heeft de onderzoeker de sessie van MCC voor counselees bijgewoond. De sessies 

zijn door de partners gepresenteerd. De onderzoeker heeft de sessie op een regiokantoor voor 

de Audit bijgewoond. Een partner en een director van de Audit gaven de presentatie aan de 

medewerkers. De onderwerpen waren: 

- Wat is MCC? 

- Wat is de aanleiding voor MCC? 

- Hoe werkt het in de praktijk?  

 

Enkele reacties / uitspraken tijdens de presentatie door de presentatoren: 

“MCC is eigenlijk een cultuuromslag” 

“Je moet duidelijk zijn naar collega’s en klanten wanneer je minder werkt en bereikbaar 

bent” 

“Work-life balance is de nummer 1 van lage engagement” 

“MCC betekent uitdagingen bieden en nemen, je kunt dit bespreekbaar maken” 
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“Per serviceline is een aparte MCC norm gemaakt, een zogenaamde common profile” 

“Career-life fit gesprekken zijn onderdeel van de MCC cylcus” 

“De termen Dial up en Dial Down zijn verwijderd, term werd te negatief ervaren” 

“Een 60% dienstverband is in de Audit minimaal om te kunnen functioneren” 

“De dimensie travel / location / schedule is niet echt van toepassing voor de Audit, je moet 

juist meer bij de klant zitten!” 

“Thuis werken is ineffectief en inefficiënt”  

“Bespreek privézaken met je counselor” 

“Waarschijnlijk is 90% common profile, dus er verandert niet zo veel” 

“Je mag alleen Dial up bij een minimale performance score van EE (Exceeds Expectations) 

en Dial down bij minimaal een score van ME (Meets Expectations), uitzonderingen zijn 

mogelijk, maar dan beslissing door Service Line Leader.” 

 

Enkele reacties / uitspraken tijdens de presentatie door de aanwezigen: 

“Nadruk ligt teveel op Dial Down, niet op Dial up” 

“Praktijk is anders, soms is het moeilijk realiseerbaar” 

“Iemand gaat om vijf uur weg, dan wordt direct geroepen: heb je een middag vrij?” 

“Je werkt met zoveel collega’s, hoe weet iedereen nu wat je profiel is, en hoe kan iedereen 

daar rekening mee houden?” 

“Het is een eigen verantwoordelijkheid van staffers om kenbaar te maken dat je een 

customized profile hebt” 

 

Er werden enkele discussies gevoerd over MCC en de relatie tot het beloningssysteem. Na 

afloop van de presentatie werden drie stellingen bediscussieerd, namelijk: 

- Bij Deloitte heb je invloed op je eigen carrière 

- MCC is onzin, dat doen we al? 

- Met een customized profile ben je een loser 

2.5.5. Performance coaching 

Naast de sessies met betrekking tot de introductie van MCC, hebben alle counselors een 

sessie met betrekking tot performance coaching gehad. De bedoeling van deze training is het 

verbeteren van de gesprekskwaliteit tussen counselor en counselee. Hierbij is de OSCAR 

methode gebruikt: 

· Observatie: welk gedrag heb je waargenomen?  
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en Dial down bij minimaal een score van ME (Meets Expectations), uitzonderingen zijn 

mogelijk, maar dan beslissing door Service Line Leader.” 
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“Nadruk ligt teveel op Dial Down, niet op Dial up” 

“Praktijk is anders, soms is het moeilijk realiseerbaar” 

“Iemand gaat om vijf uur weg, dan wordt direct geroepen: heb je een middag vrij?” 
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2.5.5. Performance coaching 

Naast de sessies met betrekking tot de introductie van MCC, hebben alle counselors een 

sessie met betrekking tot performance coaching gehad. De bedoeling van deze training is het 
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methode gebruikt: 

· Observatie: welk gedrag heb je waargenomen?  
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· Situatie: wanneer, in welke situatie?  

· Consequentie: wat was het effect van dit gedrag op jou (en anderen)?  

· Alternatief: welk ander gedrag zou jij adviseren?  

· Resultaat: wat verwacht jij dat daarvan het resultaat zal zijn? 

Tijdens deze sessies werden rollenspellen gebruikt om goed door te dringen tot de wensen en 

behoeften van de werknemer.  

2.5.6. MCC procedures 

De MCC procedure staat op het intranet van Deloitte duidelijk omschreven en bevat vele 

links naar vraag- en antwoordrubrieken, tipsheets, procedures, formulieren, een filmpje, en 

naar nieuwsverwijzingen. 

2.5.7.  Samenvatting interventie 

Het is niet eenvoudig een HR interventie als MCC uit te voeren. De uitspraken bevestigen dat 

werknemers ervaren dat een aanpassing van de vier loopbaandimensies invloed kan hebben 

op diverse carrièreuitkomsten. Behalve twijfels bij de werknemers is er ook duidelijk sprake 

van normatieve opvattingen rondom aanwezigheid, zichtbaarheid, ouderschap en steun van 

leidinggevenden. De organisatie heeft veel materiaal gemaakt en gedeeld met de werknemers 

om de invoering zo goed mogelijk te faciliteren. Daarnaast zijn diverse workshops gegeven 

om leidinggevenden en werknemers binnen Deloitte te informeren en te coachen. Daarom is 

het juist interessant en relevant om de invloed van deze HR-interventie te onderzoeken op de 

carrièreuitkomsten. Zijn de intenties van Deloitte geslaagd om bijvoorbeeld de bevlogenheid 

van werknemers te verhogen en de vertrekintenties te verlagen? In het volgende hoofdstuk 

komt de onderzoeksmethodologie aan bod.  
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3.1.  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het conceptueel model beschreven. Vervolgens worden de factoren 

beschreven die in de vier verschillende onderzoeken centraal staan (paragraaf 3.2. en 3.3). In 

paragraaf 3.4 wordt het conceptueel model weergegeven en worden de onderzoeksrichtingen 

gevisualiseerd. 

3.2.  Te gebruiken factoren 

Het conceptueel model (zie figuur 1) van Judge, Cable, Boudreau en Bretz (1995) is gebruikt 

als inspiratie om het conceptueel model van dit proefschrift vorm te geven. In het model van 

Judge et al. (1995) wordt objectief loopbaansucces als voorspeller van subjectief 

loopbaansucces weergegeven. Over de exacte relatie tussen objectief en subjectief 

loopbaansucces is nog geen algemene consensus, waardoor per deelonderzoek wordt 

beoordeeld welke relatie van toepassing is. In de hoofdstukken 4 tot en met 7 komen de 

specifieke onderzoeksmodellen aan bod. 

 
figuur 1 - conceptueel model carrièresucces Judge, Cable, Boudreau en Bretz (1995) 
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Allereerst komt uit onderzoek (Judge, Cable, Boudreau & Bretz, 1995) naar voren dat socio-

demografische variabelen invloed hebben op promotie en salarisveranderingen. Socio-

demografische variabelen reflecteren de demografische en sociale achtergrond van een 

individu (Ng, Eby, Sorensen & Feldman, 2005). In dit onderzoek worden de volgende 

variabelen gehanteerd: leeftijd, geslacht, gezinsstatus of burgerlijke staat, (aantal) kinderen, 
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Leeftijd: In Nederland stijgt net als in andere landen het salaris (min of meer automatisch) 

door leeftijd (Kuijpers, Schyns & Scheerens, 2006). Uit onderzoek van Rosenfeld (1992) 

komt naar voren dat leeftijd een hoge correlatie heeft met ervaring. Daarom wordt leeftijd als 

een afzonderlijke en belangrijke graadmeter gezien in het totale beeld van carrièresucces. 

 

Geslacht: Uit onderzoek blijkt dat er verschillen tussen mannen en vrouwen bestaan op 

salarisniveau (Chenevert & Tremblay, 2002). Als reden wordt gegeven dat de perceptie 

bestaat dat vrouwen minder productief zijn en eerder de organisatie zullen verlaten dan 

mannen (Ng et al., 2005). Ook wordt als reden aangedragen dat mannen professionele 

dienstverlenende organisaties domineren (Johnson, Kaplan & Reckers, 1998) en dat er 

onvoldoende “sponsorship” bestaat vanuit de hogere posities binnen de kantoren. 

Leidinggevenden (veelal mannen) geven mogelijk promotiekansen aan die personen waar ze 

zelf het meest op lijken, dus ook weer aan mannen, wat ongunstig is voor de 

promotiesnelheid van vrouwen.  

 

Burgerlijke staat / gezinsstatus: Getrouwd zijn, een partner hebben of “single” zijn, heeft 

volgens diverse onderzoeken invloed op carrièresucces vanwege twee redenen. De eerste 

reden is dat getrouwd zijn een grotere carrièresponsoring vanuit de hogere posities oplevert, 

omdat getrouwd zijn wordt gezien als een indicatie van stabiliteit, volwassenheid en meer 

verantwoordelijkheidsgevoel (Judge, Cable, Boudreau & Bretz, 1995; Ng et al., 2005). 

Daarnaast wordt verondersteld dat iemand met een partner ook extra ondersteuning krijgt in 

huishoudelijke taken. Hoe minder tijd en aandacht aan huishoudelijke taken besteed hoeft te 

worden, des te meer tijd er aan werk besteed kan worden (Chenevert & Tremblay, 2002; 

Judge, Cable, Boudreau & Bretz, 1995). Dit geldt ook voor het aantal werkuren van de 

partner. Des te meer werkuren de partner heeft, des te minder ondersteuning de werknemer 

krijgt in de huishoudelijke taken.  

 

Daarnaast geeft het ouderschap meer verantwoordelijkheden thuis. Het hebben van 

(afhankelijke) kinderen kan zorgen voor diverse werk-thuis conflicten, die carrièreuitkomsten 

negatief kunnen beïnvloeden (Dikkers, Geurts, Den Dulk, Peper & Kompier, 2004). 

 

Opleidingsniveau: In de financiële dienstverlening is het veelal belangrijk dat een individu 

een (certificerende) bevoegdheid heeft. Aanvullende academische opleidingen dragen bij aan 

promotiesnelheid (Bhamornsiri & Guinn, 1991; Meuwissen, 1998). Ook uit de resultaten van 
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Alford & Strawser (1990) blijkt dat aanvullende opleidingen de kans op succes in de 

financiële dienstverlening vergroten. 

3.2.2.  Persoonlijkheid 

De Human Capital theorie gaat uit van de aantrekkingskracht van de werknemer op de 

arbeidsmarkt en de mate waarin de werknemer in zichzelf investeert (Judge, Cable, Boudreau 

& Bretz, 1995). Human Capital refereert naar de wijze waarop een individu door middel van 

zijn opleidings-, privé- en werkervaringen zijn carrièrebereik kan vergroten  (Ng et al., 2005). 

Het Human Capital model stelt dat degene die de meeste vaardigheden bezit en de meeste tijd 

en moeite in zijn carrière steekt, een grotere beloning krijgt onder andere door promotie en 

salarisstijging. Onder persoonlijkheid worden twee factoren toegevoegd die zijn 

geclassificeerd als zogenaamde ‘middle level traits’, namelijk de factoren ambitie en 

carrièrecompententies. ‘Middle level traits’ liggen volgens Judge en Kammeyer-Mueller 

(2012) dichter bij gedrag en carrièreuitkomsten dan de klassieke persoonlijkheidsfactoren, 

zoals de ‘Big Five’ (Barrick & Mount, 1991), en zijn daardoor betere voorspellers. De 

factoren worden in hoofdstuk 4 tot en met 7 verder uitgewerkt. 

3.2.3.  Functie 

Werkervaring: Werknemers doen naar mate de jaren vorderen ervaring op over de 

arbeidsmarkt, hun arbeidspositie en de benodigde vaardigheden (Rosenfeld, 1992; Benson, 

Levenson & Boudreau, 2006). Hierdoor wordt de waarde van de werknemer voor de 

organisatie groter en kan de werknemer sneller van voordelen genieten, zoals promotie en 

salarisstijging.  

 

Werkuren: Leidinggevenden en collega’s kunnen een hogere commitment van werknemers 

ervaren indien het aantal gewerkte uren toeneemt. Vooral het aantal gewerkte avonden dat 

een persoon werkt (aantal overuren) is in de ogen van collega’s en leidinggevenden een 

signaal van motivatie. Iemand offert namelijk vrije tijd en familietijd op voor het werk (Judge 

et al., 2005). Ook de wens om veel uren te maken geeft aan hoeveel tevredenheid het individu 

uit zijn werk haalt (Judge et al., 2005).  

 

Functieniveau: Hoe hoger de positie van een persoon in de organisatie, des te groter de 

loopbaanmogelijkheden. Uit onderzoek blijkt dat meer promotiekansen worden gegeven aan 
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hoger management dan aan lager management (Kuijpers, Schyns & Scheerens, 2006), wat 

kan leiden tot hoger objectief loopbaansucces.  

3.2.4.  Organisatie 

Organisatiekenmerken hebben volgens onderzoek van Ng et al. (2005) invloed op de 

doorstroming van medewerkers en dus invloed op de carrière. Werknemers kunnen namelijk 

ondersteund worden door de organisatie, waardoor zo carrièresucces wordt bevorderd. In dit 

proefschrift wordt werk-thuis cultuur meegenomen als factor, wat verder uiteengezet wordt in 

hoofdstuk 4. Daarnaast wordt de continue variabele ‘Ondersteuning van de leidinggevende 

voor MCC’ als factor toegevoegd aan het model. Ondersteuning van de leidinggevende voor 

MCC (MCC support) is gemeten op t2, dus na uitvoering van MCC. In het model komt ook 

de ‘MCC profile’ keuze aan bod. Deze variabele beschrijft welke keuze de respondent heeft 

gemaakt op de vier loopbaandimensies en in de hoofdstukken 4 tot en met 7 worden deze 

factoren per verschillend onderzoek nader toegelicht. 

3.3.  Carrièreuitkomsten  

In deze paragraaf worden de carrièreuitkomsten behandeld, aangezien we willen weten welke 

samenhang bestaat met de factoren uit de voorgaande paragrafen. Zoals te lezen valt in figuur 

1 hebben we het dan over carrièresucces. Carrièresucces wordt gedefinieerd als de 

verzameling van positieve psychologische of werkgerelateerde resultaten en prestaties door 

opgedane werkervaring (Ng et al., 2005; Judge et al., 2005; Kuijpers et al., 2006). 

Carrièresucces wordt meestal op twee manieren gemeten, namelijk objectief en subjectief 

carrièresucces, ofwel respectievelijk extrinsiek en intrinsiek carrièresucces (Ng et al., 2005). 

In dit onderzoek wordt een model gehanteerd waarin diverse factoren gerelateerd worden aan 

objectief en subjectief carrièresucces. Over de exacte relatie tussen objectief en subjectief 

loopbaansucces is nog geen algemene consensus. De relatie tussen objectief en subjectief 

carrièresucces verschilt vaak per onderzoek. Abele & Spurk (2009) concluderen dat de mate 

waarin objectief succes invloed heeft op subjectief succes kleiner is dan men zou verwachten, 

terwijl de mate waarin subjectief succes invloed heeft op objectief succes groter is dan men 

zou verwachten. 

 

Objectief of extrinsiek carrièresucces kan worden gemeten in de vorm van beloning en aantal 

promoties (Judge et al., 2005; Kuijpers et al., 2006). In dit onderzoek worden de volgende 
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Objectief of extrinsiek carrièresucces kan worden gemeten in de vorm van beloning en aantal 

promoties (Judge et al., 2005; Kuijpers et al., 2006). In dit onderzoek worden de volgende 
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vier factoren gebruikt: salarisgroei, salarisniveau, bonussen en promotiesnelheid. In de 

hoofdstukken 4 tot en met 7 worden de factoren beschreven. 

 

Subjectief of intrinsiek carrièresucces betreft iemands gevoelens over behaalde resultaten en 

tevredenheid met de eigen carrière. In dit onderzoek worden de volgende vier factoren voor 

subjectief carrièresucces gebruikt: betrokkenheid, bevlogenheid, vertrekintenties en 

carrièresatisfactie. In de hoofdstukken 4 tot en met 7 komen de factoren uitgebreid aan bod, 

ook qua theoretische inkadering. 

 

Betrokkenheid (organizational commitment): organisatiebetrokkenheid kan als volgt worden 

gedefinieerd: "... een psychologische band tussen de werknemer en de organisatie, die het 

minder waarschijnlijk maakt dat de werknemer de organisatie vrijwillig zal verlaten" (Allen 

& Meyer, 1996). Allen en Meyer (1996) ontwikkelden een drie-componenten benadering 

voor organisatiebetrokkenheid: affectieve betrokkenheid, continuïteitsbetrokkenheid en 

normatieve betrokkenheid. Affectieve betrokkenheid verwijst naar de identificatie met, 

betrokkenheid bij en emotionele gehechtheid aan de organisatie. Continuïteitsbetrokkenheid 

is gebaseerd op de kosten die worden geassocieerd met het verlaten van de organisatie. De 

laatste component is normatieve betrokkenheid, dat verwijst naar betrokkenheid op basis van 

een gevoel van verplichting aan de organisatie. 

 

Bevlogenheid (engagement): bevlogenheid wordt gedefinieerd als "een positieve toestand 

van opperste voldoening, die wordt gekenmerkt door vitaliteit, toewijding en absorptie” 

(Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma & Bakker, 2002; Bakker, 2009; Schaufeli & Bakker, 

2010). In essentie is bevlogenheid de manier waarop de werknemers hun werk ervaren: als 

stimulerend, energiek en iets waar ze echt tijd en moeite aan willen besteden (vigor), als een 

belangrijke en zinvolle bezigheid (dedication), en als boeiend en iets waarop ze volledig 

geconcentreerd zijn (absorption) (Bakker, Schaufeli, Leiter & Taris, 2008).  

 

Vertrekintenties (turnover intentions): de intentie om de organisatie te verlaten is een goede 

graadmeter hoe een persoon zich tot de organisatie verhoudt. In dit onderzoek wordt 

vertrekintentie als negatieve indicator voor de organisatie gezien. 
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Carrièresatisfactie (career satisfaction): het niveau van de carrièresatisfactie wordt 

gedefinieerd als de totale affectieve oriëntatie van het individu ten opzichte van de carrière of 

het werk (Greenhaus, Parasuraman & Wormley, 1990; Gattiker en Larwood, 1988).  

3.4. Conceptueel model 

In figuur 2 zijn alle factoren opgenomen die zijn meegenomen in dit onderzoek. In de 

volgende paragraaf zullen de te onderzoeken relaties vanuit vier verschillende invalshoeken 

gepresenteerd worden. 

 
figuur 2 – conceptueel model Mass Career Customization, carrière determinanten en carrièreuitkomsten 
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3.5.  Vier verschillende onderzoeksrichtingen 

Om de probleemstelling adequaat te kunnen beantwoorden, is vanwege de omvang van de 

dataset een focus aangebracht op vier verschillende onderzoeksrichtingen: 

· MCC en werk-thuis cultuur 

· MCC en carrièrecompetenties 

· MCC, gezinsstatus, geslacht en carrièrebeleving 

· MCC en leeftijd 

 

Zoals in paragraaf 1.6. en in het conceptueel model staat beschreven, worden diverse factoren 

onderzocht. Om de te onderzoeken factoren juist in te kaderen zijn de verzamelde 

longitudinale data verdeeld naar verschillende onderzoeksrichtingen. Bij ieder hoofdstuk 

wordt aangegeven of het werk elders is gepresenteerd en/of is ingediend bij een 

wetenschappelijk tijdschrift. De vier hoofdstukken zijn origineel, Nederlandstalig en 

geschreven gedurende 2012 en begin 2013. De Engelstalige nadere bewerkingen van deze 

materie zijn in het najaar 2013 en begin 2014 met verschillende co-auteurs ingediend bij 

wetenschappelijke tijdschriften en/of congressen. 

 

In hoofdstuk 4 zal “MCC en werk-thuis cultuur” worden uitgewerkt.  

De factoren werk-thuis cultuur, MCC support, bevlogenheid en vertrekintenties worden 

verder onderzocht. In het daarop volgende hoofdstuk 5 “MCC en carrièrecompetenties” 

wordt ingegaan op de carrièrecompetenties van werknemers. Onderzocht zal worden in welke 

mate een specifiek MCC-profiel invloed heeft op de impact van carrièrecompententies, op 

objectief en subjectief loopbaansucces. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 de factoren geslacht, 

gezinsstatus, MCC profielkeuze, ambitie, prestatie-evaluatie, carrièretevredenheid en salaris 

onderzocht. Ten slotte zullen in hoofdstuk 7 de te onderzoeken factoren leeftijd, MCC 

support, MCC profielkeuze, betrokkenheid, bevlogenheid, salaris en bonus onderzocht 

worden.  

 

Er is naar gestreefd zoveel mogelijk verschillende factoren te onderzoeken, door in de diverse 

deelonderzoeken andere carrièreuitkomsten te combineren met de factoren (zie figuur 3). In 

figuur 3 zijn de relaties van de vier deelonderzoeken weergegeven in relatie tot het 

conceptueel model. De verbindingen, clustering van de factoren en de daadwerkelijke 

hypothese komen uitgebreid terug in de vier verschillende hoofdstukken 4 tot en met 7.  
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figuur 3 - te onderzoeken factoren in hoofdstuk 4 “MCC en werk-thuis cultuur”, hoofdstuk 5 ”MCC en 
carrièrecompetenties”, hoofdstuk 6 ”MCC, gezinsstatus, geslacht en carrièrebeleving” en hoofdstuk 7 “MCC en leeftijd”. 

50



 

50 

3.5.  Vier verschillende onderzoeksrichtingen 

Om de probleemstelling adequaat te kunnen beantwoorden, is vanwege de omvang van de 

dataset een focus aangebracht op vier verschillende onderzoeksrichtingen: 

· MCC en werk-thuis cultuur 

· MCC en carrièrecompetenties 

· MCC, gezinsstatus, geslacht en carrièrebeleving 

· MCC en leeftijd 

 

Zoals in paragraaf 1.6. en in het conceptueel model staat beschreven, worden diverse factoren 

onderzocht. Om de te onderzoeken factoren juist in te kaderen zijn de verzamelde 

longitudinale data verdeeld naar verschillende onderzoeksrichtingen. Bij ieder hoofdstuk 

wordt aangegeven of het werk elders is gepresenteerd en/of is ingediend bij een 

wetenschappelijk tijdschrift. De vier hoofdstukken zijn origineel, Nederlandstalig en 

geschreven gedurende 2012 en begin 2013. De Engelstalige nadere bewerkingen van deze 

materie zijn in het najaar 2013 en begin 2014 met verschillende co-auteurs ingediend bij 

wetenschappelijke tijdschriften en/of congressen. 

 

In hoofdstuk 4 zal “MCC en werk-thuis cultuur” worden uitgewerkt.  

De factoren werk-thuis cultuur, MCC support, bevlogenheid en vertrekintenties worden 

verder onderzocht. In het daarop volgende hoofdstuk 5 “MCC en carrièrecompetenties” 

wordt ingegaan op de carrièrecompetenties van werknemers. Onderzocht zal worden in welke 

mate een specifiek MCC-profiel invloed heeft op de impact van carrièrecompententies, op 

objectief en subjectief loopbaansucces. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 de factoren geslacht, 

gezinsstatus, MCC profielkeuze, ambitie, prestatie-evaluatie, carrièretevredenheid en salaris 

onderzocht. Ten slotte zullen in hoofdstuk 7 de te onderzoeken factoren leeftijd, MCC 

support, MCC profielkeuze, betrokkenheid, bevlogenheid, salaris en bonus onderzocht 

worden.  

 

Er is naar gestreefd zoveel mogelijk verschillende factoren te onderzoeken, door in de diverse 

deelonderzoeken andere carrièreuitkomsten te combineren met de factoren (zie figuur 3). In 

figuur 3 zijn de relaties van de vier deelonderzoeken weergegeven in relatie tot het 

conceptueel model. De verbindingen, clustering van de factoren en de daadwerkelijke 

hypothese komen uitgebreid terug in de vier verschillende hoofdstukken 4 tot en met 7.  
 

 

51 

figuur 3 - te onderzoeken factoren in hoofdstuk 4 “MCC en werk-thuis cultuur”, hoofdstuk 5 ”MCC en 
carrièrecompetenties”, hoofdstuk 6 ”MCC, gezinsstatus, geslacht en carrièrebeleving” en hoofdstuk 7 “MCC en leeftijd”. 

51



 

52 

 

  

 

53 

3.6.  Onderzoeksmethodologie in het algemeen 

In de volgende paragrafen wordt de methodologie beschreven. Hieronder volgt het algemene 

deel van de methodologie.  

3.6.1.  Verantwoording van de metingen 

De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van kennis en inzicht in hoeverre de HR-

interventie MCC invloed heeft op de carrièreuitkomsten van werknemers. Om deze 

doelstelling te realiseren zijn alle medewerkers van Deloitte op drie verschillende momenten 

(t1, t2 en t3) benaderd om een survey in te vullen. De eerste meting is vlak voor de invoering 

van MCC gedaan en vervolgens zat tussen de verschillende meetmomenten telkens ongeveer 

11 maanden, om te kijken naar de longitudinale effecten. 

3.6.2.  Onderzoeksopzet en inhoud vragenlijst 

Het onderzoek is te typeren als een kwantitatief onderzoek. Onder alle 5.605 medewerkers 

van Deloitte was op de peildatum 24 augustus 2009 en op twee daaropvolgende tijdstippen 

een schriftelijke enquête afgenomen. Deze enquête was opgesteld op basis van het eerder 

literatuuronderzoek en de resultaten van de enquête moeten bijdragen aan het beantwoorden 

van de hypothesen. Gezien de onderzoeksdoelstelling en hypothesen zijn vooral (voor zover 

de vraagstelling dit toelaat) metrische schalen gebruikt. Hierdoor was het mogelijk 

multivariate analyses uit te voeren. In de vragenlijst zijn zowel de predictorvariabelen 

(onafhankelijke) als de criteriumvariabelen (afhankelijke) opgenomen (zoals opgenomen in 

het conceptueel model).  

3.6.3.  Validiteit vragenlijst en data 

De factoren uit de vragenlijst zijn gebaseerd op het conceptueel model en komen uit de 

ACCR-database van de Vrije Universiteit Amsterdam. De vragen zijn gebaseerd op eerdere 

onderzoeken en bleken gevalideerd. De vragenlijst is voorafgaand aan iedere meting aan een 

pilot test onderworpen, door deze voor te leggen aan de begeleiders van het onderzoek, aan 

het MCC team van Deloitte en aan verschillende andere collega’s binnen Deloitte. 

3.6.4.  Populatie en respons 

Alle medewerkers van Deloitte die in augustus 2009 in dienst waren zijn benaderd voor het 

invullen van de vragenlijst. Om een hogere respons te creëren heeft het bestuur van Deloitte 

voorafgaand aan het versturen van de survey aan alle medewerkers gevraagd om de 

vragenlijst in te vullen.  
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De respons op de drie metingen geeft het volgende beeld: 
tabel 4 - respons drie metingen 

Doelgroep Verstuurde 
vragenlijsten 

(A) 

Uitstroom (B) Ingevulde 
respons  

(C) 

Percentage 
respons  
(C / (A-B)) 

Meting 1 5605    - 2393 42,69% 
Meting 2 2393 230 1037 47,94% 
Meting 3 2393 518 792 42,24% 
Alle drie de metingen   553  
 
 

In totaal hebben 553 respondenten alle drie de vragenlijsten ingevuld. In de analyses in 

hoofdstuk 4-7 staan diverse aantallen aan respondenten genoemd, variërend tussen n = 434, n 

= 462, n = 464, n = 496 en n = 553. Allereerst zijn alleen de respondenten in de analyse 

betrokken die alle drie de vragenlijsten hebben ingevuld (n = 553). De overige verschillen 

hebben met name te maken met de gebruikte classificatie van de MCC profielen en het aantal 

respondenten dat niet alle vragen van de betreffende meting hebben ingevuld (missing 

values). Omdat de steekproef over de tijd heen steeds kleiner werd (vertrek van mensen bij 

Deloitte, non-respons per wave, e.d.), is een weloverwogen keuze gemaakt om voor elke 

analyse op grond van de relevante variabelen zoveel mogelijk respondenten te behouden en 

hen niet te verwijderen op grond van een missing value bij een andere (voor de analyse niet 

relevante) variabele. 

3.6.5.  Karakteristieken respondenten eerste meting 

In totaal hebben 2.393 personen de vragenlijst volledig ingevuld. 

Van de 2.393 personen die de vragenlijst hebben ingevuld is de gemiddelde leeftijd 33,5 jaar, 

is 66% man en is 34% vrouw. Op basis van het jaarverslag 2008/2009 is dit een 

representatieve weergave van alle werknemers, aangezien volgens dit verslag de gemiddelde 

leeftijd 33 jaar is en 67% man en 33% vrouw is. 

3.6.6.  Betrouwbaarheid en validiteit uitkomsten metingen 

De antwoorden van de respondenten zijn in SurveyGizmo (online survey applicatie) ingevuld 

en vervolgens geëxporteerd naar SPSS. Hierdoor is het risico van invoerfouten niet aanwezig.    

In de vragenlijst zijn enkele controlevragen (zoals bijvoorbeeld salarisschaal en salaris) 

opgenomen, waarop de gegeven antwoorden zijn gecontroleerd op consistentie en juistheid. 

Eventuele “Missing Values” zijn gecodeerd.  
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3.6.7.  Betrouwbaarheid respons, vragen en antwoorden 

Voor het bepalen van de betrouwbaarheid van de antwoorden van de respondenten is een 

aantal stappen doorlopen. Allereerst hebben alle respondenten de mogelijkheid gekregen om 

een reactie te geven op het onderzoek en de vragenlijst. Twee respondenten hebben gevraagd 

hun gegevens niet mee te nemen in het onderzoek. Eén respondent heeft dat gevraagd omdat 

deze persoon de vragenlijst niet serieus heeft ingevuld, maar uit nieuwsgierigheid wel de 

vragen heeft doorgenomen. De tweede respondent wilde door de inhoud van de vragen toch 

niet meedoen. Verder zijn alle vragen en opmerkingen van de respondenten doorgenomen. 

Vervolgens zijn de antwoorden op alle vragen doorgenomen en gecontroleerd of deze op de 

juiste manier waren ingevuld. Omdat er veel verplichte antwoordcategorieën in de vragenlijst 

stonden, zoals bijvoorbeeld een tabel voor jaartallen, hoefden er nauwelijks tot geen 

aanpassingen doorgevoerd te worden. Ten slotte is de Mahalanobis Distance gebruikt voor 

het bepalen van de afstandsmaat om de betrouwbaarheid van de respons te controleren. Uit de 

analyse (figuur 4) blijkt dat boven de score van 200 punten een aantal extremen zitten. Dit 

gaat in totaal om tien ingevulde vragenlijsten. Deze tien vragenlijsten zijn los van elkaar 

geanalyseerd en op basis van die analyse blijken er geen twijfels te bestaan over de 

betrouwbaarheid van de respons. De personen waren of zeer tevreden of zeer ontevreden over 

bepaalde items in de vragenlijst en dit werd consequent toegepast. De gekozen antwoorden 

van de tien personen zijn dan ook vaak zeer hoog of zeer laag beantwoord. Deze test is voor 

meting 2 en 3 herhaald en gaf daar eveneens geen aanleiding tot aanpassingen.  

 

In de hoofdstukken 4 tot en met 7 worden de items uit het onderzoek op verdere 

betrouwbaarheid onderzocht. 
figuur 4 - mahalanobis distance 
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De respons op de drie metingen geeft het volgende beeld: 
tabel 4 - respons drie metingen 

Doelgroep Verstuurde 
vragenlijsten 

(A) 

Uitstroom (B) Ingevulde 
respons  

(C) 

Percentage 
respons  
(C / (A-B)) 
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Meting 3 2393 518 792 42,24% 
Alle drie de metingen   553  
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3.6.5.  Karakteristieken respondenten eerste meting 
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Eventuele “Missing Values” zijn gecodeerd.  
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Daarnaast zijn alle uitkomst items aan een onafhankelijke-samples t-test onderworpen voor 

respondenten die de steekproef verlaten hebben als gevolg van non-respons tussen t1, t2, t3 

en tussen de respondenten die in de steekproef bleven tussen t1, t2 en t3. Ook is gekeken naar 

de demografische kenmerken van de steekproef (in termen van leeftijd, geslacht, MCC keuze, 

ouderlijke status, enz.). Er waren slechts zeer beperkte significante verschillen tussen t1, t2 en 

t3, tussen de respondenten en de respondenten die de steekproef verlaten hebben als gevolg 

van non-respons tussen t1, t2, t3 op het gebied van leeftijd, geslacht, MCC keuze en andere 

demografische factoren. Daarnaast is het goed om te kunnen constateren dat in de totale 

steekproef van werknemers ook veel werknemers in een leidinggevende rol hebben 

deelgenomen (n = 197 in t1 en t2, en n = 212 in t3). Dit betekent dat deze respondenten 

zowel betrokken waren bij de MCC gesprekken met hun ondergeschikten, als in het maken 

van hun eigen MCC keuzes. 

3.6.8.  Afsluiting en vervolg 

In de hoofdstukken 4 tot en met 7 worden de te gebruiken factoren en methodologie per 

deelonderzoek beschreven.   
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4.1. Introductie 

Medewerkers vragen in toenemende mate om beleid dat hen in staat stelt om werk te 

combineren met de verantwoordelijkheden van hun privéleven (Lewis, Brannen & Nilsen, 

2009). In Nederland worden veel werknemers geconfronteerd met problemen bij het 

combineren van werk en privé (Geurts, Kompier, Roxburgh & Houtman, 2003). Deze 

problemen worden veelal aangeduid als het werk-thuis conflict (Allen, Herst, Bruck & 

Sutton, 2000). Dit werk-thuis conflict wordt vaak omschreven als de onverenigbaarheid van 

rollen die van een persoon op het werk en thuis verwacht worden. Volgens Greenhaus en 

Beutell (1985) wordt deelname aan de werkrol moeilijker gemaakt door deelname aan de 

familierol.  

 

Om de effecten van het werk-thuis conflict tegen te gaan, introduceren bedrijven en de 

overheid beleid om gezinsvriendelijkere arbeidsomstandigheden te creëren. Dit 

gezinsvriendelijk beleid wordt over het algemeen gericht op: i) het vergroten van ruimtelijke 

en/of tijdelijke flexibiliteit (bijvoorbeeld thuiswerken, flexibele werktijden), ii) het aanbieden 

van mogelijkheden voor kinderopvang (bijvoorbeeld subsidies), of iii) verlofregelingen om te 

zorgen voor kinderen (bijvoorbeeld ouderschapsverlof). Volgens recente studies leidt gebruik 

van gezinsvriendelijk beleid niet in alle gevallen tot een eenduidige verlaging van het werk-

thuis conflict of tot een betere balans tussen werk en privé rollen. Kossek, Lautsch en Eaton 

(2006) vonden bijvoorbeeld dat de formele toegang tot telewerken niet noodzakelijkerwijs 

leidt tot het verminderen van werk-thuis conflicten voor professionals die al een zekere mate 

van informele autonomie op het werk genieten. Het gebruik maken van telewerken is wel 

significant gerelateerd aan hogere prestatie-evaluaties. Uit onderzoek blijkt verder dat de 

ondersteuning van de leidinggevenden van cruciaal belang is wanneer het gaat om het 

gebruik en de effectiviteit van de gezinsvriendelijke programma's (Allen, 2001; Maxwell, 

2005; Thompson, Beauvais & Lyness, 1999); hierbij is met name de communicatie, de 

implementatie en het managen van het gezinsvriendelijke beleid door leidinggevenden van 

belang (Lewis, 2003). Daarnaast toont de meta-analyse van Mesmer-Magnus en Viswesvaran 

(2006) aan dat - van de vijf facetten van gezinsvriendelijke werkomgevingen - een 

familievriendelijke werkcultuur de meest invloedrijke factor is in het verminderen van het 

werk-thuis conflict. 
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Een gezinsvriendelijke werk-thuis cultuur wordt vaak gedefinieerd als "de gedeelde 

aannames, overtuigingen en waarden met betrekking tot de mate waarin een organisatie de 

balans van werknemers tussen werk en privé ondersteunt en waardeert" (Thompson et al., 

1999, p. 394). Dikkers et al. (Dikkers, Geurts, Den Dulk, Peper & Kompier, 2004; Dikkers, 

Geurts, Den Dulk, Peper, Taris & Kompier, 2007) hebben werk-thuis cultuur verder 

geconceptualiseerd en geoperationaliseerd door onderscheid te maken tussen twee centrale 

dimensies:  

1) ondersteuning (“support”), de mate waarin de organisatie als geheel, de direct 

leidinggevenden en de directe collega’s de werknemers in hun gebruik van 

gezinsvriendelijk beleid ondersteunen en hun werk-privé balans in het algemeen 

erkennen; 

2) belemmering (“hindrance”), de mate waarin medewerkers zich verplicht voelen om 

werk meer prioriteit te geven dan hun privéleven, zich verplicht voelen om lange 

werkdagen te maken (tijdverwachtingen), en de mate waarin ze negatieve gevolgen 

voor hun carrière verwachten in het geval ze gebruik maken van een gezinsvriendelijk 

beleid.  

 

Hoewel eerdere studies al hebben aangetoond dat een ondersteunende (en/of weinig 

belemmerende) werk-thuis cultuur medewerkers ondersteunt in het gebruik van 

gezinsvriendelijk beleid (o.a. Dikkers et al., 2007), zijn deze studies over het algemeen cross-

sectioneel van opzet, wat hun conclusies met betrekking tot de causaliteit van de relaties 

tussen cultuur en gebruik van beleid ernstig afzwakt (Kinnunen, Mauno, Geurts & Dikkers, 

2005). Daarnaast is de effectiviteit van gezinsvriendelijk beleid wat betreft lange-termijn 

prestatie-indicatoren of andere voor de organisatie gunstige werknemersuitkomsten zoals 

engagement (of bevlogenheid) en vertrekintentie nog niet eenduidig aangetoond (Kelly, 

Kossek, Hammer, Durham, Bray, Chermack, Murphy & Kaskubar, 2008). Ook vanuit 

praktisch oogpunt is dit een zeer belangrijke tekortkoming van huidig onderzoek naar werk-

thuis cultuur en gezinsvriendelijk beleid. Daarnaast is er nog weinig onderzoek gedaan naar 

het effect van leidinggevenden op gezinsvriendelijk beleid (Straub, 2012). 

 

Deze studie is derhalve gericht op het bestuderen van het effect van werk-thuis cultuur en de 

(meer algemene) ondersteuning van leidinggevenden met betrekking tot deelname aan een 

gezinsvriendelijk programma (Mass Career Customization). Daarnaast is dit onderzoek 
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gericht op de door werknemers ervaren bevlogenheid en vertrekintenties gedurende langere 

tijd. 

4.2.  Theoretisch kader en hypotheses 

Hieronder wordt per paragraaf de relatie gelegd tussen het theoretisch kader en de 

hypotheses.  

4.2.1.  Werk-thuis cultuur in relatie tot bevlogenheid en vertrekintenties 

Een invloedrijk arbeidspsychologisch model dat leervermogen en stress voorspelt aan de 

hand van werkgerelateerde factoren is het Job Demand-Control(-Support) model, ontwikkeld 

door Karasek (1989). Dit model stelt dat te strenge taakeisen (‘job demands’) – zeker 

wanneer zij niet aangevuld worden door autonomie (‘control’) of sociale steun (‘support’) – 

tot stress zullen leiden. Gunstige werkkenmerken (hoge autonomie en sociale steun) kunnen 

het negatieve effect van de taakeisen echter reduceren en zelfs tot een toename in de 

motivatie om te leren leiden. 

 

Een recentere uitbreiding van dit model wordt gevormd door het Job Demands-Resources 

(JD-R) model (Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 

2001). Dit model stelt dat onze werkomgeving uit taakeisen (‘job demands’) en hulpbronnen 

(‘job resources’) bestaat. De taakeisen kunnen omschreven worden als de fysieke, sociale of 

organisatiegerelateerde aspecten van een functie die aanhoudende fysieke en/of 

psychologische inspanning vergen van een medewerker en daardoor gepaard gaan met 

fysiologische en/of psychologische kosten (bijv. mentale werkdruk). Hulpbronnen zijn de 

fysieke, psychologische, sociale of organisatiegerelateerde werkaspecten die a) taakeisen en 

gerelateerde kosten reduceren, b) functioneel zijn in het behalen van werkdoelen, of c) 

persoonlijke groei, leren en ontwikkeling stimuleren. 

 

Onderzoek laat zien dat wanneer een organisatie veel hulpbronnen aan haar werknemers 

beschikbaar stelt, dat dit kan leiden tot hogere niveaus van bevlogenheid (Bakker, Hakanen, 

Demerouti & Xanthopoulou, 2007). In deze studie richten we ons op twee typen 

hulpbronnen: (i) algemene werk-thuis cultuur zoals ervaren door de medewerkers, en (ii) de 

door werknemers waargenomen specifiekere ondersteuning door hun leidinggevende met 

betrekking tot het gebruik van het gezinsvriendelijke MCC programma. Beide typen 

hulpbronnen vallen onder de noemer ‘sociale ondersteuning’. 
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Steun van leidinggevenden kan medewerkers helpen een goede balans te vinden tussen hun 

werk en privé rollen (dubbele rol). Daarnaast kan het hen extra tijd, energie en voldoening 

opleveren (Ten Brummelhuis, Van der Lippe & Kluwer, 2010). Een ondersteunende 

leidinggevende kan bijdragen aan het energieniveau van een werknemer door het bespreken 

van familiegerelateerde problemen, het geven van advies voor het balanceren van deze 

dubbele rol, het versterken van het positieve zelfbeeld en het verminderen van stress door het 

tonen van begrip voor de privé-situatie van de werknemer (Glass & Finley, 2002). Bovendien 

kunnen leidinggevenden die begrip tonen een coöperatieve sfeer creëren, waarin alle 

medewerkers zich gewaardeerd voelen en waardoor er een hoge organisatiebetrokkenheid 

ontstaat (Cook, 2009; Ryan & Kossek, 2008). In termen van het JD-R model (Demerouti et 

al., 2001), kan de ervaring van steun van de leidinggevende (een sociale hulpbron) leiden tot 

een groter gebruik van het gezinsvriendelijke MCC programma en/of een positieve houding 

ten opzichte van het werk, wat zich vertaalt in een hoge mate van bevlogenheid. 

 

Een ondersteunende werk-thuis cultuur biedt de werknemer persoonlijke hulpbronnen, zoals 

begrip, advies en erkenning (Van Daalen, Willemsen & Sanders, 2006). Deze middelen 

helpen teamleden hun prestaties te realiseren, zelfs wanneer ze zware familie-eisen hebben. 

Bovendien, als werkgevers werk-privé ondersteuning bieden, kan dit bij werknemers tot meer 

betrokkenheid en bevlogenheid leiden (Tsui, Pearce, Porter & Tripoli, 1997). Muse et al. 

(2008) toonden aan dat medewerkers die de organisatiecultuur als meer familie-

ondersteunend zien, niet alleen meer betrokken waren bij de organisatie, maar ook meer 

investeerden in de relaties met hun collega. Dikkers et al. (2004) ontwikkelden een werk-

thuis cultuur typologie op basis van de twee dimensies die ten grondslag liggen aan dit 

construct (dat wil zeggen, ondersteuning en belemmering): i) een ondersteunende cultuur 

(hoge ondersteuning en lage belemmering), ii) een onverschillige cultuur (lage steun en lage 

belemmering), iii) een tegenstrijdige cultuur (hoge steun en een hoge belemmering), en iv) 

een obstructieve cultuur (lage steun en hoge belemmering). In deze studie uit 2004 bleek dat 

het grootste deel van de werknemers vond dat er sprake was van een tegenstrijdige cultuur, 

gevolgd door de obstructieve, ondersteunende en onverschillige werk-thuis culturen. 

 

Over het algemeen zal, zoals hierboven is aangegeven, een ondersteunende cultuur - die 

gekenmerkt wordt door hoge mate van ondersteuning van leidinggevenden en weinig 

belemmering - leiden tot een toename van het gebruik van gezinsvriendelijk beleid (Dikkers 
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et al., 2007) en andere positieve werknemersuitkomsten zoals functietevredenheid (Kelly et 

al., 2008; Kinnunen et al., 2005). Deze positieve relaties worden vanuit de literatuur vaak 

onderbouwd aan de hand van de ‘signaleringstheorie’ (“signaling theory”; Spence, 1973) en 

de ‘sociale uitwisselingstheorie’ (“social exchange theory”; Sinclair, Hannigan & Tetrick, 

1995). Beide theorieën suggereren dat organisatie-initiatieven zoals gezinsvriendelijk beleid 

of een ondersteunende werk-thuis cultuur door werknemers worden ervaren als signalen van 

een verzorgende organisatie die begaan is met hun welzijn. Dit zal bij werknemers kunnen 

leiden tot een toename in bevlogenheid en vermindering van vertrekintenties.  

 

Bovenstaande empirische studieresultaten en theoretische mechanismen leiden tot de 

volgende hypotheses: 

Hypothese 1: Een ondersteunende en weinig belemmerende werk-thuis cultuur leidt 11 

maanden (1a) en 22 maanden (1b) later tot een hogere bevlogenheid. 

 

Hypothese 2: Een ondersteunende en weinig belemmerende werk-thuis cultuur leidt 11 

maanden (2a) en 22 maanden (2b) later tot lagere vertrekintenties. 

4.2.2.  Bevlogenheid en vertrekintenties in relatie tot werk-thuis cultuur  

Naast de ‘normale’ (vaker onderzochte) causale relatie van werk-thuis cultuur met 

werknemersuitkomsten, is het ook plausibel dat er een ‘omgekeerde’ relatie van 

bevlogenheid en vertrekintentie richting ervaren werk-thuis cultuur bestaat. Een dergelijke 

relatie kan onderbouwd worden aan de hand van het ‘rosy’ perceptie mechanisme (De Lange, 

Taris, Kompier, Houtman & Bongers, 2004). Dit mechanisme stelt dat medewerkers die goed 

in hun vel zitten, hun werkomgeving vanuit een steeds positiever perspectief  (‘de roze bril’) 

zullen gaan bekijken. Oftewel, bevlogen medewerkers die niet de neiging hebben om ontslag 

te nemen zullen de werk-thuis cultuur van hun organisatie en hun leidinggevende op den duur 

als ondersteunend ervaren.  

 

De uitspraak van Bakker “engaged employees create their own great place to work” geeft dit 

goed weer. Het focussen op bevlogenheid biedt organisaties een concurrentievoordeel 

(Bakker, 2010, p. 229). Medewerkers die bevlogen zijn creëren hun eigen ‘geweldige’ plek 

om te werken. Zij zijn actief op zoek naar mogelijkheden om hun werkomgeving en 

werktaken te optimaliseren. Dit gebeurt in de vorm van toenemende job resources of het 

wijzigen van functie-inhoud, zodat het werk steeds uitdagender wordt. Door hun 
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werkomgeving proactief te veranderen, kunnen medewerkers die bevlogen zijn hun eigen 

bevlogenheid behouden of zelfs vergroten. Kortom bevlogen medewerkers blijven bevlogen 

(Bakker, 2009). Dit heeft positieve gevolgen voor medewerkers en voor organisaties in het 

algemeen, omdat bevlogenheid leidt tot creativiteit, actief leren en optimale prestaties 

(Bakker, 2010). Ook blijkt dat bevlogen medewerkers hun bevlogenheid overdragen aan 

anderen in hun sociale omgeving (Bakker & Demerouti, 2009).  

 

Er is veel onderzoek gedaan naar voorspellers van vertrekintenties, maar er is weinig 

onderzoek gedaan naar de gevolgen van een hoge vertrekintentie. In dit onderzoeksmodel zal 

de relatie tussen vertrekintenties en werk-thuis cultuur worden onderzocht. Het lijkt logisch te 

veronderstellen dat men bij een hogere vertrekintentie “de boel laat versloffen”. Motivatie 

daalt en uitstelgedrag neemt toe (Steel, 2007), waardoor de nodige ondersteuning naar 

werknemers en collega’s kan afnemen. Het is dus waarschijnlijk dat medewerkers die er over 

denken om ontslag te nemen, ervoor kunnen zorgen dat ze minder ondersteuning ontvangen. 

Daarnaast is er het zogenaamde ‘gloomy’ perceptie mechanisme (De Lange et al., 2004), dat 

stelt dat medewerkers die niet lekker in hun vel zitten en zelfs al bezig zijn met ontslag, hun 

werkomgeving als minder positief ervaren. Dus, samengevat, via een extern of een intern 

proces zouden hoge vertrekintenties tot een minder ondersteunende (perceptie van) werk-

thuis cultuur kunnen leiden.  

 

Hypothese 3: Hoge niveaus van bevlogenheid zullen 11 maanden (3a) en 22 maanden (3b) 

later leiden tot een ondersteunende en weinig belemmerende werk-thuis cultuur. 

 

Hypothese 4: Hoge vertrekintenties zullen 11 maanden (4a) en 22 maanden (4b) later leiden 

tot een weinig ondersteunende en belemmerende werk-thuis cultuur. 

4.2.3.  Modererende rol van MCC ondersteuning van de leidinggevende 

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 is Mass Career Customization (MCC) geïmplementeerd bij 

Deloitte Nederland. Tijdens de MCC gesprekken tussen de medewerker en de leidinggevende 

zijn de volgende keuzes besproken met betrekking tot de verschillende dimensies: 

- Tempo: Opties met betrekking tot de snelheid van de loopbaanontwikkeling 

- Werklast: Keuzes met betrekking tot de hoeveelheid van het geleverde werk 

- Locatie / Planning: Opties met betrekking tot waar en wanneer het werk wordt 

uitgevoerd 
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- Rol: Keuzes met betrekking tot positie en verantwoordelijkheden 

In de drie metingen van deze studie is werknemers ook gevraagd naar de ondersteuning en 

het enthousiasme van de leidinggevende met betrekking tot hun MCC profiel (hierna: MCC 

support). 

 

Houding en gedrag van leidinggevenden kan grotendeels gevormd worden door de 

organisatiecultuur waarin deze leidinggevenden werken. Wanneer de leidinggevende een 

verzoek tot een gezinsvriendelijke beleidskeuze beoordeelt, wordt de leidinggevende niet 

alleen beïnvloed door het officiële beleid, maar ook door de 'ongeschreven regels' van een 

organisatie. Dergelijke 'ongeschreven regels' (of cultuur) zijn een doorslaggevende factor in 

de houding van leidinggevenden ten opzichte van het gezinsvriendelijke beleid (Lewis & 

Taylor, 1996; Perlow, 1995).  

 

Het ‘Conservation Of Resources’ (COR) model (Hobfoll, 1985) stelt dat personen altijd 

streven naar het in stand houden of uitbreiden van hun hulpbronnen (‘resources’). 

Werknemers zullen bij een bedreiging van hun sociale ondersteuningsnetwerk alles op alles 

zetten om dit tegen te gaan of zich bij alternatieve netwerken aansluiten. Bovendien stelt 

Hobfoll (2011) dat meerdere hulpbronnen zich kunnen bundelen (of elkaar opvolgen) in een 

‘hulpbronkaravaan’ waar een additief effect vanuit gaat richting positieve werkuitkomsten, 

zoals bevlogenheid. Oftewel, werknemers die zowel ondersteuning van hun leidinggevende 

ervaren in het gebruik van het MCC programma, als een algemene ondersteunende werk-

thuis cultuur ervaren in hun organisatie, zullen meer bevlogenheid ervaren dan werknemers 

die weinig hulpbronnen waarnemen in hun werkomgeving. 

 

De in deze studie veronderstelde modererende rol van MCC support zal de normale en 

tegengestelde causale relaties zoals geschetst in de eerste vier hypotheses beïnvloeden, wat 

leidt tot hypotheses 5 t/m 8. In het onderzoeksmodel (figuur 5) staan alle relaties 

weergegeven. 

 

Hypothese 5: De positieve relatie tussen een ondersteunende / weinig belemmerende werk-

thuis cultuur en bevlogenheid, is sterker voor medewerkers met hoge MCC ondersteuning. 
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Hypothese 6: De negatieve relatie tussen een ondersteunende / weinig belemmerende werk-

thuis cultuur en de vertrekintentie, is sterker voor medewerkers met lage MCC 

ondersteuning. 

 

Hypothese 7: De positieve relatie tussen bevlogenheid en een ondersteunende / weinig 

belemmerende werk-thuis cultuur, is sterker voor medewerkers met hoge MCC 

ondersteuning. 

 

Hypothese 8: De negatieve relatie tussen de vertrekintentie en een ondersteunende / weinig 

belemmerende werk-thuis cultuur, is sterker voor medewerkers met lage MCC 

ondersteuning. 
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4.3.  Methode 

Het onderzoek is uitgevoerd bij Deloitte Nederland. 5.605 medewerkers zijn uitgenodigd om 

de enquête in te vullen en dit onderzoek beslaat in totaal drie metingen. De eerste meting is 

gehouden in augustus 2009, voor de implementatie van MCC in oktober 2009. In deze 

periode zijn ook de eerste gesprekken over het MCC profiel en de wensen / verwachtingen 

van de medewerkers en leiderschap gehouden. De tweede meting is in juni 2010 gehouden en 

de derde meting heeft in mei 2011 plaatsgevonden. De steekproefgegevens zijn reeds 

weergegeven in paragraaf 3.6. 
 

MCC ondersteuning (MCC support) 

Werknemers konden verschillende MCC keuzes maken. Een aantal werknemers heeft 

gekozen voor een standaard profiel en een aantal werknemers heeft gekozen voor het 

aangepaste profiel. Daarbij is gevraagd in welke mate de medewerker ondersteuning heeft 

gekregen van zijn/haar directe leidinggevende. Drie voorbeelden van de items om dit te 

meten zijn: "Mijn leidinggevende is enthousiast over MCC”, “Mijn leidinggevende 

ondersteunt het gebruik van MCC” en “Mijn leidinggevende was open en duidelijk over het 

gebruik van MCC” (1 helemaal mee oneens, 5 helemaal mee eens). De betrouwbaarheid van 

de schaal voor de tweede meting in 2010 is α = 0,86. Voor de derde meting in 2011 is de 

score α = 0,86. 

 

Voor het toetsen van de modererende rol van MCC support in de normale en omgekeerde 

relaties tussen werk-thuis cultuur enerzijds en bevlogenheid en vertrekintenties anderzijds, is 

deze variabele in twee categorieën hercodeerd (MCC support hoog en MCC support laag) 

met behulp van een mediaan split procedure. Hoewel de transformatie naar een dichotome 

variabele meestal voor informatieverlies zorgt in de gegevens en de kracht verlaagt van de 

gebruikte statistische test, is bewust gekozen om twee groepen te vormen voor analyse 

doeleinden. 

 

Werk-thuis cultuur 

Werk-thuis cultuur (WHC) is gemeten met 17-items van Dikkers et al. (2007), die gebaseerd 

is op de vragenlijsten van Thompson et al. (1999) en Allen (2001).  

De dimensie steun (support) is gemeten aan de hand van drie subschalen: (a) steun 

organisatie, bestaande uit vier vragen (e.g., “Leidinggevenden in deze organisatie hebben 
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gebruik van MCC” (1 helemaal mee oneens, 5 helemaal mee eens). De betrouwbaarheid van 
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score α = 0,86. 

 

Voor het toetsen van de modererende rol van MCC support in de normale en omgekeerde 

relaties tussen werk-thuis cultuur enerzijds en bevlogenheid en vertrekintenties anderzijds, is 

deze variabele in twee categorieën hercodeerd (MCC support hoog en MCC support laag) 

met behulp van een mediaan split procedure. Hoewel de transformatie naar een dichotome 

variabele meestal voor informatieverlies zorgt in de gegevens en de kracht verlaagt van de 

gebruikte statistische test, is bewust gekozen om twee groepen te vormen voor analyse 

doeleinden. 

 

Werk-thuis cultuur 

Werk-thuis cultuur (WHC) is gemeten met 17-items van Dikkers et al. (2007), die gebaseerd 

is op de vragenlijsten van Thompson et al. (1999) en Allen (2001).  

De dimensie steun (support) is gemeten aan de hand van drie subschalen: (a) steun 

organisatie, bestaande uit vier vragen (e.g., “Leidinggevenden in deze organisatie hebben 
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over het algemeen begrip voor het privéleven van hun medewerkers” en “In deze organisatie 

hebben mensen begrip voor de zorgtaken van medewerkers”), (b) steun leidinggevende, 

bestaande uit drie vragen (e.g., “Mijn direct leidinggevende steunt medewerkers die vanwege 

privéredenen naar minder zware functies over willen stappen” en “Mijn direct leidinggevende 

steunt medewerkers die vanwege privéredenen tijdelijk minder uren willen werken”), en (c) 

steun collega’s, bestaande uit drie vragen (e.g., “Mijn collega's steunen medewerkers die 

vanwege privéredenen tijdelijk minder uren willen werken” en “Ik kan met mijn collega's 

goed praten over mijn privéleven”), en één vraag is uniek en aanvullend (“Mijn collega's 

helpen me als ik het tijdelijk druk heb met mijn zorgtaken”). De antwoorden varieerden van 

helemaal mee oneens (1) tot helemaal mee eens (5). De score van WHC-steun is berekend 

door het gemiddelde van de drie subschalen te nemen, waarbij hogere scores op de schaal 

aangeeft dat men meer WHC-steun ervaart (M = 3,25, SD = .67, α = .92). 

 

De tweede dimensie van WHC, namelijk belemmering (hindrance), is gemeten met twee 

subschalen: (a) carrière gevolgen, bestaande uit drie vragen (e.g., “Als je in deze organisatie 

een promotie vanwege privéredenen afslaat dan zal dat je carrière schaden” en “Medewerkers 

die hun werkuren tijdelijk verminderen vanwege privéredenen worden als minder ambitieus 

gezien in deze organisatie”), en (b) verwachtingen inzet, bestaande uit drie vragen (e.g., “In 

deze organisatie wordt van medewerkers verwacht dat ze hun werk boven hun privéleven 

plaatsen als dat nodig is” en “Om serieus te worden genomen in deze organisatie moeten 

medewerkers lange werkdagen maken en continu beschikbaar zijn”). De antwoorden 

varieerden van helemaal mee oneens (1) tot helemaal mee eens (5). De score van WHC-

belemmering is berekend door het gemiddelde van de twee subschalen te nemen, waarbij 

hogere scores op de schaal betekenen dat er meer WHC-belemmering is (M = 3,48, SD = .79, 

α = .88). 

 

Vertrekintenties 

De intentie om de organisatie te verlaten is gemeten met twee vragen die Boroff en Lewin 

(1997, in Kossek, Lautsch & Eaton, 2006) hebben ontwikkeld en uitgebreid met nog twee 

vragen. De vragen zijn: “Ik denk er vaak aan mijn organisatie te verlaten”,“ Het is goed 

mogelijk dat ik binnen 1 jaar een nieuwe baan ga zoeken”, “Het is goed mogelijk dat ik 

binnen 5 jaar een nieuwe baan ga zoeken” en , “Als ik nogmaals zou mogen kiezen zou ik er 

weer voor kiezen om op dit moment voor mijn organisatie te werken”. De antwoorden 

variëren van “helemaal mee oneens” (= 1) tot “helemaal mee eens” (= 7). De totaalscore is 
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berekend door het gemiddelde te nemen van de vier vragen, waarbij hogere scores op de 

schaal een hogere intentie om de organisatie te verlaten betekent (M = 3,39, SD = 1.36, α = 

.82). 

 

Bevlogenheid 

Engagement (bevlogenheid) wordt gedefinieerd als "een positieve toestand van opperste 

voldoening, die wordt gekenmerkt door vitaliteit, toewijding en absorptie” (Bakker, 2009; 

Schaufeli & Bakker, 2010). Bevlogenheid is de manier waarop werknemers hun werk 

ervaren: als stimulerend en energiek en iets waar ze echt tijd en moeite aan willen besteden 

(vigor), als een belangrijke en zinvolle bezigheid (dedication), en als boeiend en iets waarop 

ze volledig geconcentreerd zijn (absorption; Bakker, Schaufeli, Leiter & Taris, 2008). De 

Utrecht Work Engagement Scale (UWES) is gebruikt om bevlogenheid te meten. De 

originele lijst bestaat uit 17 items met drie dimensies; energie (vigor), toewijding (dedication) 

en opgaan in de functie (absorption) (Schaufeli & Bakker, 2004). In deze meting is opgaan in 

de functie (absorption) buiten de vragenlijst gehouden. Daarom is een vragenlijst van 9 items 

gebruikt om de bevlogenheid van respondenten te meten. De antwoorden variëren van nooit 

(= 1) tot altijd, elke dag (= 7), om een indicatie te krijgen hoe vaak de gebeurtenis plaatsvindt 

(e.g. “Als ik 's morgens opsta heb ik zin om aan het werk te gaan”). De totaalscore is 

berekend door het gemiddelde te nemen van de 9 vragen, waarbij hogere scores een hogere 

bevlogenheid betekenen (M = 4,79, SD = .92, α = .92). 

4.4.  Resultaten 

Hieronder volgen de beschrijvende resultaten om een indruk te krijgen van de verschillende 

werk-thuis cultuurgroepen en de aanwezige correlaties tussen de gebruikte items in het 

onderzoek. Vervolgens worden de resultaten per hypothese beschreven. 

4.4.1.  Beschrijvende resultaten 

Om een indruk te krijgen van de werk-thuis cultuur van de onderzochte populatie zijn de 

respondenten op basis van een mediaan split procedure voor de ondersteuning en 

belemmering variabele ingedeeld in vier groepen (Dikkers et al., 2007). In tabel 5 is te zien 

dat het grootste deel van de werknemers de cultuur beschrijft als ondersteunend of obstructief 

en dat de aantallen vrij stabiel zijn bij de verschillende metingen.  
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tabel 5 - werk-thuis cultuur groepen  

Werk-thuis cultuur groep ondersteuning belemmering t1 t2 t3 

Ondersteunend hoog laag 200 178 200 
Onverschillig laag laag 100 101 108 
Tegenstrijdig hoog hoog 105 101 92 
Obstructief laag hoog 148 173 153 
 

Interessanter is misschien wel de correlatietabel (tabel 6). Daaruit blijkt dat alle variabelen 

vanaf nummer 4 “MCC support” tot aan nummer 16 “bevlogenheid t3” significant correleren 

(p < .01). Ook de verwachte richtingen zijn in overeenstemming met de theoretische 

verwachtingen, zoals een negatief verband tussen werk-thuis cultuur belemmering en 

bevlogenheid of een positief verband tussen MCC support en werk-thuis cultuur 

ondersteuning. 
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4.4.2.  Toetsende resultaten 

Voor het toetsen van de hypothese 1 tot en met 4 wordt gebruik gemaakt van een padanalyse 

in LISREL 8.80, waarbij het model in één keer is geschat. Hypothese 5 tot en met 8 zijn 

getest met multi-groep structural equation modeling met behulp van LISREL 8.80 (MSEM, 

Byrne, 1998; Jöreskog & Sörbom, 2005). Hierbij is uitgegaan van de groepen MCC support 

hoog en MCC support laag, zoals eerder beschreven in paragraaf 4.3. Het simultaan 

vaststellen van meerdere paden en de hoge intercorrelaties tussen de variabelen over de tijd 

kan leiden tot inflated estimates, ofwel extreem hoge coëfficiënten. Dit was ook het geval bij 

de resultaten met betrekking tot werk-thuis cultuur ondersteuning en werk-thuis cultuur 

belemmering in relatie tot vertrekintenties. Hierdoor is gekozen om de relatie tussen werk-

thuis cultuur t1 en bevlogenheid en vertrekintenties te verwijderen uit de analyse (h1a en 

h2a). In figuur 6 staan alleen de significante resultaten opgenomen. Een ontbrekende score 

betekent dus dat er geen significante relatie is. 

 

In lijn met hypothese 1b is werk-thuis cultuur ondersteuning t2 positief gerelateerd aan 

bevlogenheid t3. Hiermee wordt hypothese 1b ondersteund voor wat betreft werk-thuis 

ondersteuning t2. Daarnaast laat figuur 6 de omgekeerde situatie (reversed) zien, namelijk dat 

een hoog niveau van bevlogenheid in t1 een positief effect heeft op WHC ondersteuning t3 (β 

= .14, p < .01). We zien geen verband tussen een hoog niveau van bevlogenheid in t1 en 

WHC belemmering t3 (ns). Hiermee wordt hypothese 3b alleen ondersteund voor wat betreft 

werk-thuis ondersteuning t1.  

 

In lijn met hypothese 2b is werk-thuis cultuur ondersteuning negatief t3 (β = -.07, p < .05) en 

belemmering positief (β =.09, p < .10)  gerelateerd aan vertrekintenties. Hierbij betekent 

negatief een vermindering van vertrekintenties. Hiermee wordt hypothese 2b ondersteund.  
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Hypothese 4 suggereert dat een hoge score op vertrekintenties een negatieve invloed heeft op 

werk-thuis cultuur. In figuur 6 zien we dat deze juist andersom is: ‘reversed’ significant . Een 

hoog niveau van vertrekintenties in t1 heeft namelijk een significant positief effect op werk-

thuis cultuur ondersteuning t3 (β = .09, p < .05) en een hoog niveau van vertrekintenties in t1 

heeft een significant positief effect op werk-thuis cultuur belemmering t2 (β = .11, p < .01). 

De eerste relatie is verrassend, aangezien er werd verwacht dat door een hoger niveau van 

vertrekintenties de ondersteunende cultuur zou afnemen. Hiermee wordt hypothese 4a alleen 

ondersteund ten aanzien van werk-thuis belemmering. 

 

Voor de hypotheses 5 tot en met 8 zijn geen significante uitkomsten gevonden ten aanzien 

van de 2 groepen MCC support hoog en MCC support laag, waardoor de hypothesen 5 t/m 8 

niet kunnen worden aangenomen. De scores zijn dan ook niet in figuur 6 opgenomen. 

 

Extra analyse 

Dat voor de hypotheses 5 tot en met 8 geen significante uitkomsten zijn gevonden, zou 

kunnen komen doordat gebruik is gemaakt van twee MCC groepen (nominale schaal) in 

plaats van de ordinale schaalscore 1 tot en met 5 te gebruiken. Mogelijk heeft de 

transformatie naar een dichotome variabele voor informatieverlies gezorgd in de gegevens en 

is de kracht van de gebruikte statistische test verlaagd. Daarom is besloten een extra analyse 

uit te voeren door te toetsen of er een significante interactie bestaat tussen de groei/daling van 

werk-thuis cultuur steun en van werk-thuis cultuur belemmering (metingen t1 tot en met t3) 

in relatie tot MCC support (op een schaal van 1-5, dus zonder twee aparte MCC groepen te 

vormen). In tabel 7 staan de ongestandaardiseerde en gestandaardiseerde uitkomsten 

weergegeven. Daaruit blijkt dat MCC support een significante interactie heeft met de 

groei/daling van werk-thuis cultuur steun (β = .44, p < 0.01) en werk-thuis cultuur 

belemmering (β = -.31, p < 0.01). Dit betekent dat meer loopbaansteun bijdraagt aan de daling 
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Hypothese 4 suggereert dat een hoge score op vertrekintenties een negatieve invloed heeft op 

werk-thuis cultuur. In figuur 6 zien we dat deze juist andersom is: ‘reversed’ significant . Een 

hoog niveau van vertrekintenties in t1 heeft namelijk een significant positief effect op werk-

thuis cultuur ondersteuning t3 (β = .09, p < .05) en een hoog niveau van vertrekintenties in t1 

heeft een significant positief effect op werk-thuis cultuur belemmering t2 (β = .11, p < .01). 

De eerste relatie is verrassend, aangezien er werd verwacht dat door een hoger niveau van 

vertrekintenties de ondersteunende cultuur zou afnemen. Hiermee wordt hypothese 4a alleen 

ondersteund ten aanzien van werk-thuis belemmering. 

 

Voor de hypotheses 5 tot en met 8 zijn geen significante uitkomsten gevonden ten aanzien 

van de 2 groepen MCC support hoog en MCC support laag, waardoor de hypothesen 5 t/m 8 

niet kunnen worden aangenomen. De scores zijn dan ook niet in figuur 6 opgenomen. 
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kunnen komen doordat gebruik is gemaakt van twee MCC groepen (nominale schaal) in 
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transformatie naar een dichotome variabele voor informatieverlies gezorgd in de gegevens en 
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vormen). In tabel 7 staan de ongestandaardiseerde en gestandaardiseerde uitkomsten 

weergegeven. Daaruit blijkt dat MCC support een significante interactie heeft met de 

groei/daling van werk-thuis cultuur steun (β = .44, p < 0.01) en werk-thuis cultuur 

belemmering (β = -.31, p < 0.01). Dit betekent dat meer loopbaansteun bijdraagt aan de daling 

van een belemmerende werk-thuis cultuur en een stijging van een ondersteunende werk-thuis 

cultuur. Hoewel de effecten niet groot zijn, kan wel een indirect effect worden verwacht op 

vertrekintenties en bevlogenheid, gezien de deels significante resultaten uit hypothesen 1 tot 

en 4. 
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tabel 7 – (on)gestandaardiseerde resultaten MCC support en werk-thuis cultuur 

 

Ongestan-

daardiseerd 

effect P-Value 

Gestan-

daardiseerd 

effect P-Value 

Effect MCC support t2, t3 op 

    Groei/daling werk-thuis cultuur belemmering t1, t2, t3 -.05 0.013 -.31 0.019 

Groei/daling werk-thuis cultuur steun t1, t2, t3 .09  0.000  .44  0.000 

 

4.5.  Conclusie  

Dit hoofdstuk bevestigt deels de veronderstellingen dat een ondersteunende en weinig 

belemmerende werk-thuis cultuur leidt tot hogere bevlogenheid en lagere vertrekintenties. 

We zien daarnaast dat een verandering van MCC support mogelijk deze effecten enigszins 

kan versterken door de beperkte positieve relatie met werk-thuis cultuur.  

 

Daarnaast beïnvloeden werk-thuis cultuur en bevlogenheid elkaar wederkerig. Ook werk-

thuis cultuur en vertrekintentie beïnvloeden elkaar wederkerig, maar dit effect vermindert na 

verloop van tijd. Bevlogenheid is mogelijk een toestand die in kracht toeneemt na verloop 

van tijd (zie ook de uitspraak van Bakker uit 2009 dat bevlogen mensen bevlogen blijven), 

terwijl vertrekintentie mogelijk eerder afneemt door de noodzaak van actie (daadwerkelijk 

overgaan tot ontslag of aanpassing van het werk of de eigen doelen zodat men in mindere 

mate de intentie heeft om ontslag te nemen). Daarnaast hangt werk-thuis cultuur support het 

sterkst samen met bevlogenheid en hangt werk-thuis cultuur belemmering het sterkst samen 

met vertrekintenties. Mogelijk is hier sprake van de ‘common method bias’ (Podsakoff, 

MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003), maar dit kan ook bewijs zijn voor de 2 parallelle 

hypotheses van het JD-R model dat taakeisen voornamelijk leiden tot burn-outs en dat 

hulpbronnen primair tot bevlogenheid leiden (Bakker & Demerouti, 2007). 

 

Beperkingen van het onderzoek 

Net als veel andere empirische studies moet met een aantal beperkingen rekening worden 

gehouden. Allereerst de generaliseerbaarheid van de bevindingen naar andere 

beroepsgroepen. Een andere beperking betreft de longitudinale studieopzet. Longitudinale 

gegevens zijn in potentie geschikt voor het bestuderen van causale en gemodereerde relaties 

in plaats van cross-sectionele relaties (Taris, 2000). Dit kan het beste worden gerealiseerd 
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wanneer het tijdsverloop tussen de metingen van het proces en de kenmerken van de relaties 

passen bij de te onderzoeken variabelen (De Lange et al., 2004). De vertraging van ongeveer 

11 maanden tussen elke meting geeft relatief sterke en vertraagde causale effecten (van 

meting 1 tot meting 3).  

4.6.  Discussie en implicaties onderzoek  

Dit onderzoek toont aan hoe een goede werk-thuis cultuur op het werk wordt geassocieerd 

met meer bevlogenheid en een lagere vertrekintentie en wijst op het belang van de juiste 

ondersteuning van de leidinggevende. Dit betekent dat loopbaansystemen zoals MCC een 

belangrijke input leveren aan de retentiestrategie voor organisaties. Bij HR-interventies, zoals 

MCC, is een aantal zaken van cruciaal belang om tot een succes te komen, zoals bijvoorbeeld 

de rol van de leidinggevende. Het opleiden en trainen van de leidinggevenden zorgt naar 

verwachting voor een vliegwieleffect. Daarnaast is de nadruk leggen op het bevorderen van 

ondersteunende en het wegnemen van belemmerende maatrelen voor een betere werk-thuis 

cultuur een goede strategie, door bijvoorbeeld geen tijdseisen op te leggen aan medewerkers 

of door negatieve gevolgen voor de eigen carrière bij participatie in het MCC programma te 

elimineren.  

 

Het kan waardevol zijn om toekomstige richtlijnen te schetsen die kunnen bijdragen aan het 

implementeren van een nieuw loopbaansysteem. Ten eerste, om het voorgestelde model een 

grotere kans te geven om de resultaten te kunnen generaliseren, is het nuttig naar andere 

categorieën werknemers van verschillende soorten organisaties te kijken. Ten tweede kunnen 

toekomstige studies worden uitgebreid om meer inzicht te krijgen in de rol van relationele 

factoren, zoals de band met en de commitment aan de leidinggevende. Bijvoorbeeld door 

interviews toe te voegen aan het onderzoek. Hierbij kan de relatie met de variabele 

vertrekintenties beter worden begrepen. Ook vanuit theoretisch perspectief is het interessant 

om dit verder te onderzoeken, omdat er twee belangrijke hypotheses zijn ontwikkeld rond de 

ondersteuning van leidinggevenden bij ‘gezinsvriendelijk’ HR beleid, zoals het MCC 

programma. De eerste hiervan is de verstoringshypothese (Powell & Mainiero, 1999) die stelt 

dat leidinggevenden beoordelen in welke mate het gebruik van een werk-thuis regeling die de 

werkprestatie zal verstoren bij het beantwoorden van een dergelijk verzoek. 

Gezinsvriendelijk beleid kan de baan van leidinggevenden complexer maken omdat ze dan 

bijvoorbeeld te maken hebben met verschillende roosters en vervangingen wanneer 

werknemers met verlof gaan. Een andere hypothese met betrekking tot de ondersteuning van 
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een leidinggevende voor gezinsvriendelijke aanpassingen komt voort uit de 

afhankelijkheidstheorie (Klein, Berman & Dickson, 2000), die stelt dat een leidinggevende 

resultaatafhankelijk is van werknemers. Dit zou pleiten voor een grotere ondersteuning van 

de werknemers in hun gebruik van bijvoorbeeld een MCC programma door de 

leidinggevende, omdat de leidinggevende zijn werknemers nodig heeft. Den Dulk en De 

Ruijter (2008) stellen dat zowel verstorings- als afhankelijkheidsoverwegingen een rol spelen 

bij de ondersteuning van de leidinggevende. In hun afweging zullen ze zich afvragen of ze 

voorrang moeten geven aan de korte termijn afdelings-en organisatiedoelen 

(verstoringshypothese), of aan de lange termijn doelen (afhankelijkheidstheorie). Deze 

dubbele agenda is vanuit praktisch oogpunt erg interessant om verder te verkennen in 

toekomstig (toegepast) onderzoek. 

 

Daarnaast heeft deze studie additionele ondersteuning gegeven voor het JD-R model (Bakker 

& Demerouti, 2007), door aan te tonen dat een ondersteunende en weinig belemmerende 

werk-thuis cultuur (een hulpbron) leidt tot hogere bevlogenheid en lagere vertrekintenties. 

Een belangrijke toevoeging van deze studie aan het JD-R model en aan de werk-thuis cultuur 

literatuur bestaat uit het bestuderen van zowel de normale als tegengestelde causale relaties 

tussen cultuur (en MCC support van de leidinggevenden) en bevlogenheid en 

vertrekintenties. Blijkbaar beïnvloeden werk-thuis cultuur, bevlogenheid en vertrekintenties 

elkaar wederkerig in een longitudinaal perspectief. Dit is een belangrijke toevoeging waar 

onderzoekers in de toekomst rekening mee moeten houden.  

 

Verder is het interessant dat deze studie aantoont dat verschillende concepten binnen de 

hulpbron ‘sociale steun’ (namelijk een ondersteunende werk-thuis cultuur en MCC support 

van de leidinggevende) onafhankelijke constructen zijn die na verloop van tijd niet 

noodzakelijkerwijs positief aan elkaar gerelateerd zijn. 

 

Tot slot is de ogenschijnlijke tegenstelling tussen de in kracht toenemende wederkerige 

longitudinale relatie tussen werk-thuis cultuur en bevlogenheid, en de in kracht afnemende 

relatie tussen werk-thuis cultuur en vertrekintentie interessant om verder uit te diepen in 

toekomstig longitudinaal onderzoek.  
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5.1. Inleiding 

Beleid omtrent Human Resources (HR) is erkend als één van de belangrijkste elementen om 

strategisch concurrentievoordeel te behalen (Colbert, 2004). In toenemende mate toont 

empirisch onderzoek aan dat HR-programma’s niet alleen gevolgen hebben voor individuele 

carrièrebeslissingen (Bretz & Judge, 1994; Hall & Hall, 1976; Rhodes & Doering, 1983), 

maar dat deze programma’s ook impact hebben op de resultaten van een organisatie (Koys, 

2001). De beredenering is dat HR-programma’s bedrijven in staat stellen de intra-

organisatorische mobiliteit bij werknemers te verhogen, de onzekerheid te verminderen en 

werknemers te helpen bij het plannen van carrièremogelijkheden wat kan leiden tot positieve 

organisatie-uitkomsten. Er zijn echter wetenschappers die erop wijzen dat als de 

organisatorische doelstellingen niet in lijn zijn met realistische carrière ambities, dat 

werknemers alternatieve carrièremogelijkheden, dus buiten hun huidige werkgever zoeken 

(Granrose & Portwood, 1987). 

 

Dat individuen in plaats van de organisatie de belangrijkste schakel in de carrièreplanning en 

ontwikkeling zijn geworden, is een grote uitdaging voor werkgevers (Sturges, Guest, Conway 

& Mackenzie Davey, 2002). De algemene veronderstelling is dat een adequaat eigen 

loopbaanmanagement de vertrekintenties verhoogt en dus de verantwoordelijkheid van 

organisaties voor loopbaanmanagement vermindert. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

organisaties terughoudend zijn om bij hun eigen personeel het loopbaanmanagement te 

ondersteunen (Barley & Kunda, 2004). Organisaties zijn echter gaan inzien wat de waarde is 

van het ondersteunen van proactief loopbaanmanagement (Arthur, Inkson & Pringle, 1999; 

Becker & Haunschild, 2003; Gunz & Jalland, 1996; Yamashita & Uenoyama, 2006). Hierbij 

is het idee dat werknemers door het ontwikkelen van hun eigen carrièrecompetenties, het 

ontwikkelen van individuele netwerken en het vergroten van vaardigheden en kennis, helpen 

bij de ontwikkeling van de organisatie. Daarnaast wordt hierdoor innovativiteit gestimuleerd 

(Chesbrough, 2003; Rao & Drazin, 2002). Bovendien kan onderlinge loyaliteit en 

betrokkenheid tussen organisatie en werknemer bijdragen aan het succes van de organisatie 

(O'Reilly & Pfeffer, 2000), en het voorkomen van ongewenste uitstroom van werknemers 

(Fulmer, Gerhart & Scott, 2003; Hinkin & Tracey, 2000). 
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Om deze reden moeten organisaties manieren vinden om loopbaanmanagement aan te passen 

aan de hedendaagse loopbaanpatronen (Arthur, 2008; Baruch, 2003). Loopbaanmanagement 

moet een participatieve rol kunnen spelen in het bijstaan van personen om passende keuzes 

over hun werk en privéleven te kunnen maken (Greenhaus, Callanan & Godshalk, 2009). 

Daarom hebben wetenschappers betoogd dat HR-programma’s moeten worden gericht op de 

ontwikkeling van de loopbaancapaciteiten en levensinteresses van hun werknemers (Butler & 

Waldroop, 1999; Kalra, 1997). Dit betekent dat bedrijven een HR-programma moeten 

creëren en onderhouden dat enerzijds de loopbaanbehoeften van werknemers bevredigt, en 

anderzijds talent aantrekt, behoudt en waardeert (Herriot & Pemberton, 1996; Holtom, 

Mitchell, Lee & Eberly, 2008). Het succes van loopbaanmanagement is grotendeels 

afhankelijk van de mogelijkheid om taken aan te passen en op maat te maken om de 

behoeften van werknemers op het gebied van de verhouding werk-privé te bevredigen 

(Baruch, 2006; Cappelli, 2000). 

 

In dit kader is het belangrijk om te begrijpen wat voor invloed een HR-programma als Mass 

Career Customization (MCC) heeft op de carrièrecompetenties en carrièreuitkomsten van 

werknemers.  

5.2. Theoretisch kader en hypotheses 

Loopbaanmanagement verwijst naar het initiatief dat medewerkers zelf nemen voor managen 

van hun eigen loopbaan (King, 2004; Orpen, 1994). Andere termen die worden gebruikt om 

dit te omschrijven, zijn: proactief loopbaan gedrag, carrièrecompetenties en individueel 

loopbaanmanagement (De Vos & Soens, 2008). Loopbaanmanagement wordt gezien als een 

persoonlijke uitdaging. Diverse studies hebben gekeken naar de individuele factoren die 

invloed hebben op en de gevolgen van loopbaanmanagement (Chiaburu, Baker & Pitariu, 

2006; King, 2004). Recente ontwikkelingen in onderzoek naar loopbaanmanagement (Arthur, 

Claman & DeFillippi, 1995; Parker & Inkson, 1999) bevestigen dat loopbanen ‘significante 

veranderingen’ hebben ondergaan sinds 1990. De manier waarop we HR bekijken, is anders 

dan de traditionele benadering (Inkson, 1997). Daarom is het belangrijk om de gevolgen van 

het hedendaagse loopbaanmanagement beter te begrijpen vanuit zowel management als 

individuele perspectieven (Baruch, 2006). 

 

Het meeste onderzoek op gebied van loopbaanmanagement is gericht op het begrijpen van 

het proces waarbij medewerkers gebruik maken van systemen om loopbaanactiviteiten in te 
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Het meeste onderzoek op gebied van loopbaanmanagement is gericht op het begrijpen van 

het proces waarbij medewerkers gebruik maken van systemen om loopbaanactiviteiten in te 
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richten, zoals carrièreplanning, het creëren van carrièremogelijkheden, het zoeken van 

ontwikkelings-feedback en beroepsmobiliteit (Hall & Moss, 1998; Kossek, Roberts, Fisher & 

Demarr, 1998). Loopbaanmanagement zal naar verwachting een grote kans bieden om eigen 

ambities en doelstellingen te realiseren en waardoor een hogere carrièretevredenheid ontstaat 

(King, 2004). Naar de relatie tussen loopbaanmanagement en objectief succes (salaris) is 

meer onderzoek nodig (Abele & Wiese, 2008). 

 

Loopbaansucces kan worden omschreven als positieve psychologische of werk-gerelateerde 

uitkomsten of prestaties die men heeft opgebouwd als gevolg van iemands werkervaring" 

(Judge, Cable, Boudreau & Bretz, 1995). Het gaat om het geheel van psychologische 

uitkomsten (bijvoorbeeld betrokkenheid) en werkgerelateerde resultaten en prestaties 

(bijvoorbeeld output of beloning) ten gevolge van werkervaring. In studies naar loopbanen is 

het onderscheid tussen dergelijke ‘subjectieve’ en ‘objectieve’ domeinen belangrijk 

(Boudreau, Boswell & Judge, 2001; Seibert & Kraimer, 2001). 

 

Drie carrièrecompetenties 

In dit hoofdstuk wordt Bird (1996) gevolgd met zijn conceptualisering van een loopbaan als 

de weerslag van in het verleden opgedane kennis en ervaringen. DeFillippi en Arthur (1996) 

stellen dat werknemers door middel van hun loopbaan werken aan "drie manieren van 

weten". Deze drie carrièrecompetenties kunnen worden onderscheiden van directe 

werkcompetenties.  

 

Weten-waarom (knowing why) geeft antwoord op de vraag "Waarom" (DeFillippi & Arthur, 

1994). Deze competentie omvat drie dimensies: (a) persoonlijke aanleg, (b) waarden, en (c) 

een gevoel van richting. Weten-waarom hangt nauw samen met de mate van professionele 

commitment en het zich vereenzelvigen met het beroep. Medewerkers met een hoger weten-

waarom hebben een sterke visie op hun loopbaan, wat zich bijvoorbeeld vertaalt in planning 

van loopbaandoelen.  

 

Ten tweede is er weten-hoe (knowing how). Deze carrièrecompetentie weerspiegelt het  

antwoord op de vraag “Hoe werk je?” (DeFillippi & Arthur, 1994). Weten-hoe valt samen 

met wat wordt aangeduid als "menselijk kapitaal" (Becker, 1964): de totale ervaring en 

expertise die is opgebouwd in de werkhistorie. Weten-hoe bestaat uit twee dimensies: (a) 
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specifieke (taak) versus meer algemene kennis en (b) investeringen (bijvoorbeeld genoten 

onderwijs) versus uitkomsten (extern erkende vaardigheid). 

 

Tot slot, weten-wie (knowing-whom) geeft antwoord op de vraag "Met wie werk je?”. Hier 

gaat het om het "sociaal kapitaal" (DeFillippi & Arthur, 1994). Weten-wie omvat drie 

dimensies: (a) wat wordt er eigenlijk uitgewisseld, bijvoorbeeld sociaal-emotionele steun (b) 

hoe is het netwerk vormgegeven, bijvoorbeeld omvang en diversiteit van het relatiepatroon 

en (c) op welke manier wordt het sociale netwerk bestuurd, bijvoorbeeld door middel van 

wederzijds vertrouwen, of financiële verplichtingen.  

 

Motivationele factoren of factoren als ambitie kunnen leiden tot hoger loopbaansucces (Judge 

et al. 1995). Dezelfde relatie zou ook gelegd kunnen worden met investeringen in de “drie 

manieren van weten” en loopbaansucces. Een hogere carrièrecompetentie van de werknemer 

kan leiden tot hoger loopbaansucces. Het voorgaande betoog leidt tot de volgende 

hypothesen: 

 

Hypothese 1: Werknemers met hogere "carrièrecompetenties" ontvangen een hogere 

salarisstijging na 11 en 22 maanden. 

 

Hypothese 2: Werknemers met hogere "carrièrecompetenties" ervaren een hogere 

carrièretevredenheid na 11 en 22 maanden. 

 

Mass Career Customization 

In eerdere hoofdstukken is het loopbaan management systeem 'Mass Career Customization' 

(Benko & Weisberg, 2007b) uitgebreid beschreven. MCC wordt toegepast binnen vier 

carrièredimensies: Pace, Workload, Location / Schedule en Role. In hoofdstuk 2 zijn de 

dimensies uitgelegd. Medewerkers kunnen keuzes maken ten aanzien van de inrichting van 

hun loopbaan door de vier dimensies in te stellen. Zo helpt de MCC interventie werknemers 

bij hun loopbaanmanagement.  

 

Zoals in eerdere hoofdstukken vanuit verschillende perspectieven is beargumenteerd, is MCC 

belangrijk voor loopbaanontwikkeling. Studies hebben aangetoond dat wanneer adequate 

programma's voor loopbaanbegeleiding worden uitgevoerd, werknemers makkelijker een 

succesvolle carrière hebben (Bernes & Magnusson, 1996; Chartrand & Rose, 1996; Ng, Eby, 
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Sorensen & Feldman, 2005; Orpen, 1994). Er wordt dan ook verwacht dat MCC-keuze een 

positieve bijdrage zal leveren aan de invloed van de “drie manieren van weten” op zowel 

subjectieve als objectieve loopbaanuitkomsten.  

 

Werknemers die hun loopbaanprofiel aanpassen houden zich intensiever bezig met hun 

loopbaan. Op basis hiervan wordt verwacht dat werknemers die meer duidelijkheid hebben 

over verantwoordelijkheden, opleidingseisen en ontwikkelingsdoelen tevredener zullen zijn 

met de opbrengst van de loopbaan. Mensen die bijvoorbeeld investeren in weten-waarom, 

zijn realistischer over hun professionele doelen en over wat ze willen bereiken in de toekomst 

(Eby, Butts & Lockwood, 2003). Verder is de kans ook groter dat men meer tevreden is met 

de loopbaan.  

 

Maar ook ten aanzien van weten-hoe wordt een dergelijk effect verwacht. Keuze voor een 

MCC-profiel leidt namelijk tot meer focus in competenties en gerichte opleidings- en 

werkinzet (Eby et al., 2003).  

 

Een expliciete keuze voor een MCC-profiel zal naar verwachting bijdragen aan het zelfbeeld 

van de medewerker, aan diens visie op het werk, maar zorgt ook voor grotere 

organisatiehelderheid (Bozionelos, 2008). MCC draagt dus bij aan betere sociale 

verhoudingen en een beter sociaal klimaat wat vervolgens leidt tot verdere ontwikkeling, 

leren, betere onderlinge communicatie en betere werkprestaties (Parker & Arthur, 2000; de 

Janasz & Forret, 2008; Seibert, Kraimer & Liden, 2001). 

 

Om eerder genoemde redenen wordt verwacht dat het actief instellen van MCC-profielen 

werknemers zal helpen bij hun loopbaanontwikkeling en daardoor een positief effect op 

carrièreuitkomsten zal hebben (Boudreau et al., 2001; Judge & Kammeyer-Mueller, 2007): 

 

Hypothese 3: Werknemers met hogere "carrièrecompetenties" zijn meer gebaat bij een 

"opwaarts aangepast MCC profiel" en verkrijgen een hogere salarisstijging na 11 en 22 

maanden. 

 

Hypothese 4: Werknemers met hogere "carrièrecompetenties" zijn meer gebaat bij een 

"opwaarts aangepast MCC profiel" en ervaren meer carrièretevredenheid na 11 en 22 

maanden. 
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5.3. Methode 

In dit longitudinale onderzoek zijn de variabelen gemeten vóór de invoering van MCC en 11 

en 22 maanden na de invoering van dit systeem voor loopbaanontwikkeling. Dit onderzoek is 

uitgevoerd bij Deloitte Nederland. In totaal zijn 5.605 medewerkers uitgenodigd om een 

enquête in te vullen, de steekproefgegevens staan in paragraaf 3.6 reeds uitvoerig beschreven. 

 

Carrièretevredenheid is gemeten met de Career Satisfaction schaal van Greenhaus et al. 

(1990) (vijf items met een 5-puntsschaal: “zeer ontevreden” (= 1) tot “zeer tevreden” (= 5)). 

Er is één extra vraag meegenomen om carrièretevredenheid te relateren aan anderen: “Het 

succes dat u heeft bereikt in uw loopbaan ten opzichte van uw vroegere studiegenoten”. Een 

hogere score duidt op hogere carrièretevredenheid (M = 3,55, SD = .67, α = .89). 

 

De drie manieren van weten (carrièrecompetenties) zijn gebaseerd op de 18 items van 

Khapova en Arthur (2006) en Khapova, Arthur en Fleisher (2009): (a) weten-waarom 

(knowing why): zes vragen (e.g., “Ik heb een helder beeld van wat voor carrière ik wil” en 

“Ik ben actief op zoek naar kansen die mijn carrière kunnen bevorderen), (b) weten-hoe 

(knowing how): zes vragen (e.g., “Anderen zien mij als een expert in het werk dat ik doe” en 

“Ik investeer continu in het verbeteren van mijn professionele vaardigheden”), en (c) weten-

wie (knowing whom): zes vragen (e.g., “Anderen zeggen dat ik veel mensen ken binnen de 

organisatie” en “Ik netwerk regelmatig met mensen buiten mijn organisatie”). 

Antwoordalternatieven: “helemaal mee oneens” ( = 1) tot “helemaal mee eens” (= 5).  

 

De MCC keuzes zijn als volgt gecodeerd: werknemers die hebben gekozen voor een 

standaard profiel (common) en werknemers die gekozen hebben voor aangepast profiel. Het 

aangepaste profiel is verdeeld naar (a) opwaarts aangepast van het standaard profiel op ten 

minste twee dimensies (customized up), of (b) neerwaarts aangepast van het standaard profiel 

op ten minste twee dimensies (customized down) of (c) aangepast, maar minder dan twee 

dimensies afgeweken van het standaard profiel (customized profile, neither up or down).  

 

Door middel van een factoranalyse en een betrouwbaarheidsanalyse is de structuur van de 

carrièrecompetentieschaal onderzocht. Tabel 8 laat zien dat de interne consistentie van de 3 

schalen varieert van nog net acceptabel (0,61 voor weten-waarom) tot erg goed (0,88 voor 

weten-wie). Er is gecontroleerd voor leeftijd, geslacht en werkervaring. 
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tabel 8 - samenvatting alpha cronbach voor de drie manieren van weten 

Item Alpha Cronbach 

 t1 t2 t3 

Weten waarom 0,617 0,628 0,690 

Weten hoe 0,609 0,669 0,691 

Weten wie 0,848 0,876 0,877 
 

5.4. Resultaten 

Hieronder volgen eerst de beschrijvende resultaten. Er wordt een overzicht gepresenteerd van 

de drie manieren van weten en de correlaties tussen de gebruikte factoren in het onderzoek. 

Vervolgens worden de resultaten met betrekking tot de hypothesen beschreven. 

5.4.1.  Beschrijvende resultaten 

In tabel 9 is per carrièrecompetentie de gemiddelde score van salaris en carrièretevredenheid 

weergegeven. Met een mediaansplitsing zijn twee groepen gecreëerd. Bij de uitkomst salaris 

zijn de verschillen sterker dan bij de uitkomst carrièretevredenheid. 

 
tabel 9 - gemiddelde score carrièreuitkomsten voor de drie manieren van weten 

  Carrièretevredenheid t=3 Salaris t=3 
Weten-waarom laag 3,56 8.68 
 hoog 3,55 9.76 
Weten-hoe laag 3,48 8.57 
 hoog 3,62 9.87 
Weten-wie laag  3,51 8.16 
 hoog 3,60 10.26 

 
 
Interessanter is misschien wel de correlatietabel (tabel 10). De correlaties tussen de drie 

manieren van weten en de carrièreuitkomsten zijn significant. Ook de richting van de 

correlaties komen overeen met de theoretische verwachtingen: zo werd een positief verband 

tussen MCC-profielen en carrièreuitkomsten verwacht, evenals een positief verband tussen de 

drie manieren van weten en carrièreuitkomsten.
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tabel 8 - samenvatting alpha cronbach voor de drie manieren van weten 

Item Alpha Cronbach 

 t1 t2 t3 

Weten waarom 0,617 0,628 0,690 

Weten hoe 0,609 0,669 0,691 

Weten wie 0,848 0,876 0,877 
 

5.4. Resultaten 

Hieronder volgen eerst de beschrijvende resultaten. Er wordt een overzicht gepresenteerd van 

de drie manieren van weten en de correlaties tussen de gebruikte factoren in het onderzoek. 

Vervolgens worden de resultaten met betrekking tot de hypothesen beschreven. 

5.4.1.  Beschrijvende resultaten 

In tabel 9 is per carrièrecompetentie de gemiddelde score van salaris en carrièretevredenheid 

weergegeven. Met een mediaansplitsing zijn twee groepen gecreëerd. Bij de uitkomst salaris 

zijn de verschillen sterker dan bij de uitkomst carrièretevredenheid. 

 
tabel 9 - gemiddelde score carrièreuitkomsten voor de drie manieren van weten 

  Carrièretevredenheid t=3 Salaris t=3 
Weten-waarom laag 3,56 8.68 
 hoog 3,55 9.76 
Weten-hoe laag 3,48 8.57 
 hoog 3,62 9.87 
Weten-wie laag  3,51 8.16 
 hoog 3,60 10.26 

 
 
Interessanter is misschien wel de correlatietabel (tabel 10). De correlaties tussen de drie 

manieren van weten en de carrièreuitkomsten zijn significant. Ook de richting van de 

correlaties komen overeen met de theoretische verwachtingen: zo werd een positief verband 

tussen MCC-profielen en carrièreuitkomsten verwacht, evenals een positief verband tussen de 

drie manieren van weten en carrièreuitkomsten.
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5.4.2.  Toetsende resultaten voor hypotheses 1 en 2 

Uit de regressieanalyse blijkt dat de drie manieren van weten in t1 een significant positief 

effect hebben op het niveau van salaris in t3, namelijk met een β van .15, .19 en .33 voor 

weten-waarom, weten-hoe en weten-wie. Hypothese 1 is echter gericht op salarisstijging, 

aangezien we willen weten of carrièrecompetenties bijdragen aan veranderingen in objectief 

carrièresucces.  

 

In tabel 11 zijn de resultaten van de variantie–analyse voor herhaalde metingen samengevat. 

Kolom F geeft de waarde van de test, gevolgd door drie kolommen met significantiewaarden. 

De laatste twee kolommen geven de gecorrigeerde significantieniveaus voor de 

waargenomen toetsingsgrootheid aan, op basis van de hierboven gerapporteerde 

gecorrigeerde coëfficiënten. Hieruit blijkt dat er een significante verandering is wanneer 

gekeken wordt naar salaris verandering over Tijd x MCC profiel, Tijd x Leeftijd, Tijd x 

Weten-waarom op t1. Bovendien was het effect van zowel Weten-waarom op t1, MCC 

profiel en de interactie tussen beide variabelen significant over de drie tijdstippen. Dat is een 

goede indicatie voor het bevestigen van hypothese 3. 

 
tabel 11 - variantie-analyse herhaalde metingen salarisverandering 

Effect MS df F p Greenhouse-
Geisser 

Huynh-
Feldt 

Tijd 0,383 2 ,512 ,599 ,592 ,599 

Tijd x Geslacht 0,966 2 1,293 ,275 ,274 ,275 

Tijd x MCC profiel 2,030 6 2,716 ,013 ,014 ,013 

Tijd x Leeftijd 6,225 2 8,329 ,000 ,000 ,000 

Tijd x Werkervaring 1,790 2 2,395 ,092 ,094 ,092 

Tijd x Weten waarom t1 5,572 2 7,454 ,001 ,001 ,001 

Tijd x Weten hoe t1 0,984 2 1,316 ,269 ,268 ,269 

Tijd x Weten wie t1 0,307 2 ,411 ,663 ,655 ,663 

Tijd x MCC profiel x Weten waarom t1 4,720 6 6,314 ,000 ,000 ,000 

Tijd x MCC profiel x Weten hoe t1 0,800 6 1,071 ,378 ,378 ,378 

Tijd x MCC profiel x Weten wie t1 0,772 6 1,033 ,402 ,401 ,402 

Error 0,747 884         
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Zoals verwacht in hypothese 1 is weten-waarom positief gerelateerd aan salarisverandering 

(zie ook figuur 7). Weten-hoe en weten-wie hebben geen significant effect op salarisstijging. 

Hiermee is hypothese 1 ‘Werknemers met hogere "carrièrecompetenties" ontvangen een 

hogere salarisstijging na 11 en 22 maanden’ gedeeltelijk verworpen.  

 

De resultaten staan in figuur 7 weergegeven. Hier wordt het interactie effect van weten-

waarom en salarisverandering weergegeven. Op basis van de parameter inschattingen, zien 

we een snellere salarisgroei bij een hoge weten-waarom tussen de tijdsperiode 1 en 3.  

 
figuur 7 - de interactieve effecten van weten-waarom met salarisverandering over de 22 maanden. 

 
 

Uit de regressieanalyse blijkt dat twee manieren van weten (weten-hoe en weten-wie) in t1 

een significant positief effect hebben op het niveau van carrièretevredenheid in t3: weten-hoe 

heeft een β van .12 en weten-wie heeft een β van .10.  Hypothese 2 toetst het effect op 

stijging van carrièretevredenheid, aangezien we willen weten of carrièrecompetenties 

bijdragen aan veranderingen in subjectief carrièresucces.  

 

In tabel 12 zijn de resultaten van de variantie–analyse voor herhaalde metingen samengevat. 

Kolom F geeft de waarde van de test, gevolgd door drie kolommen met significantiewaarden. 

De laatste twee kolommen geven de gecorrigeerde significantieniveaus voor de 
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waargenomen statistiek aan, op basis van de hierboven gerapporteerde gecorrigeerde 

coëfficiënten. Hieruit blijkt dat er een significante verandering is wanneer gekeken wordt 

naar verandering in carrièretevredenheid over Tijd x MCC profiel. Daarnaast werd zijn 

significante effecten gevonden met betrekking tot Weten-hoe, het MCC profiel en de 

interactie tussen deze variabelen over de drie tijdstippen. Dit is een goede indicatie voor het 

bevestigen van hypothese 4.  

 
tabel 12 - variantie-analyse herhaalde metingen verandering in carrièretevredenheid  

Effect MS df F p 
Greenhouse-

Geisser 

Huynh-

Feldt 

Tijd 0,182 2 ,512 ,341 ,340 ,341 

Tijd x Geslacht 0,224 2 1,293 ,266 ,266 ,266 

Tijd x MCC profiel 0,376 6 2,716 ,038 ,040 ,038 

Tijd x Leeftijd 0,048 2 8,329 ,754 ,750 ,754 

Tijd x Werkervaring 0,111 2 2,395 ,517 ,514 ,517 

Tijd x Weten waarom t1 0,394 2 7,454 ,098 ,099 ,098 

Tijd x Weten hoe t1 0,295 2 1,316 ,174 ,175 ,174 

Tijd x Weten wie t1 0,401 2 ,411 ,093 ,094 ,093 

Tijd x MCC profiel x Weten waarom t1 0,157 6 6,314 ,473 ,472 ,473 

Tijd x MCC profiel x Weten hoe t1 0,391 6 1,071 ,032 ,033 ,032 

Tijd x MCC profiel x Weten wie t1 0,224 6 1,033 ,243 ,244 ,243 

Error 0,169 886         

 
 

 
In tegenstelling tot de verwachting van hypothese 2, is geen van de “drie manieren van 

weten” positief gerelateerd aan stijging van carrièretevredenheid. Hiermee wordt hypothese 2 

‘Werknemers met hogere "carrièrecompetenties" ervaren een hogere carrièretevredenheid na 

11 en 22 maanden’ verworpen.  

 

Het hebben van hogere carrièrecompetenties is significant gerelateerd aan de mate van 

carrièretevredenheid, maar is geen voorspeller van verandering van carrièretevredenheid over 

tijd. Mogelijk hebben investeringen in de drie manieren van weten een langere tijd nodig om 

zich te manifesteren in carrièretevredenheid. 
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5.4.3.  Toetsende resultaten voor hypotheses 3 en 4 

Om de effecten van MCC groepen te testen is een variantie-analyse met herhaalde metingen 

gebruikt. We gebruiken de MCC groepen van t3 als moderator, aangezien dit het MCC 

profiel op het begin van t2 en het eind van t3 weergeeft.  

 

Als we de MCC-groepen introduceren krijgen we nog steeds significante resultaten voor 

weten-waarom, de MCC groepen en de twee gecombineerd (lineair). Alle multivariate tests 

(Pillai's Trace) zijn significant (tabel 13). Dit suggereert dat de salarisgroei over de drie 

tijdstippen tenminste een gemiddelde significante richtingscoëfficiënt hebben, wat betekent 

dat er een significant verschil bestaat tussen de verschillende MCC groepen. 

 
tabel 13 - multivariate testen  salarisverandering 

Bron 
Pillai's 

Trace 
F df Error df Sig. 

Tijd ,002 ,501a 2 441 ,607 

Tijd x Geslacht ,006 1,244a 2 441 ,289 

Tijd x MCC Profiel ,030 2,261 6 884 ,036 

Tijd x Leeftijd ,032 7,273a 2 441 ,001 

Tijd x Werkervaring ,012 2,768a 2 441 ,064 

Tijd x Weten waarom t1 ,028 6,402a 2 441 ,002 

Tijd x Weten hoe t1 ,007 1,641a 2 441 ,195 

Tijd x Weten wie t1 ,002 ,424a 2 441 ,654 

Tijd x MCC Profiel x Weten waarom t1 ,077 5,909 6 884 ,000 

Tijd x MCC Profiel x Weten hoe t1 ,015 1,089 6 884 ,367 

Tijd x MCC Profiel x Weten wie t1 ,012 0,909 6 884 ,488 

a. Exact statistic 

 
Hiermee wordt hypothese 3 ‘Werknemers met hogere "carrièrecompetenties" zijn meer 

gebaat bij een "opwaarts aangepast MCC profiel" en verkrijgen een hogere salarisstijging na 

11 en 22 maanden’ gedeeltelijk verworpen. Weten-waarom, gecombineerd met het MCC 

profiel heeft een significant positief effect op de salarisstijging in de 22 maanden (zie ook 

figuur 8). Voor weten-hoe en weten-wie vinden we geen significante effecten. 
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dat er een significant verschil bestaat tussen de verschillende MCC groepen. 

 
tabel 13 - multivariate testen  salarisverandering 

Bron 
Pillai's 

Trace 
F df Error df Sig. 

Tijd ,002 ,501a 2 441 ,607 

Tijd x Geslacht ,006 1,244a 2 441 ,289 

Tijd x MCC Profiel ,030 2,261 6 884 ,036 

Tijd x Leeftijd ,032 7,273a 2 441 ,001 

Tijd x Werkervaring ,012 2,768a 2 441 ,064 

Tijd x Weten waarom t1 ,028 6,402a 2 441 ,002 

Tijd x Weten hoe t1 ,007 1,641a 2 441 ,195 

Tijd x Weten wie t1 ,002 ,424a 2 441 ,654 

Tijd x MCC Profiel x Weten waarom t1 ,077 5,909 6 884 ,000 

Tijd x MCC Profiel x Weten hoe t1 ,015 1,089 6 884 ,367 

Tijd x MCC Profiel x Weten wie t1 ,012 0,909 6 884 ,488 

a. Exact statistic 

 
Hiermee wordt hypothese 3 ‘Werknemers met hogere "carrièrecompetenties" zijn meer 

gebaat bij een "opwaarts aangepast MCC profiel" en verkrijgen een hogere salarisstijging na 

11 en 22 maanden’ gedeeltelijk verworpen. Weten-waarom, gecombineerd met het MCC 

profiel heeft een significant positief effect op de salarisstijging in de 22 maanden (zie ook 

figuur 8). Voor weten-hoe en weten-wie vinden we geen significante effecten. 
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In figuur 8 staan de verwachte uitkomsten op basis van de parameter inschattingen. 

Werknemers met een opwaarts aangepast MCC profiel “Customized up” en hoge weten-

waarom hebben de hoogste salarisstijging over de 22 maanden. Werknemers met een 

neerwaarts aangepast MCC profiel “Customized down” en een lage weten-waarom hebben 

nauwelijks een salarisstijging. 
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Als we de MCC groepen introduceren voor de uitkomst carrièretevredenheid vinden we nog 

steeds significante resultaten voor weten-hoe, de MCC groepen en de twee factoren 

gecombineerd (lineair). Alle multivariate tests (Pillai's Trace) zijn significant (tabel 14). Dit 

suggereert dat de verandering in carrièretevredenheid over de drie tijdstippen tenminste een 

gemiddelde significante richtingscoëfficiënt hebben, wat betekent dat er een significant 

verschil bestaat tussen de verschillende MCC groepen. 

 
tabel 14 - multivariate testen carrièretevredenheid 

Bron Pillai's Trace F df Error df Sig. 

Tijd ,005 1,139a 2 442 ,321 

Tijd x Geslacht ,007 1,494a 2 442 ,226 

Tijd x MCC Profiel ,030 2,263 6 886 ,036 

Tijd x Leeftijd ,001 ,306a 2 442 ,737 

Tijd x Werkervaring ,003 ,573a 2 442 ,564 

Tijd x Weten waarom t1 ,009 2,044a 2 442 ,131 

Tijd x Weten hoe t1 ,009 2,029a 2 442 ,133 

Tijd x Weten wie t1 ,010 2,182a 2 442 ,114 

Tijd x MCC Profiel x Weten waarom t1 ,011 0,843 6 886 ,537 

Tijd x MCC Profiel x Weten hoe t1 ,031 2,304 6 886 ,033 

Tijd x MCC Profiel x Weten wie t1 ,016 1,156 6 886 ,328 

a. Exact statistic 

 
Hiermee wordt hypothese 4 ‘Werknemers met hogere "carrièrecompetenties" zijn meer 

gebaat met een "opwaarts aangepast MCC profiel" en ervaren meer carrièretevredenheid na 

11 en 22 maanden’ gedeeltelijk verworpen. Weten-hoe, gecombineerd met het MCC profiel 

heeft een significant positief effect op de stijging van carrièretevredenheid in 22 maanden 

(zie ook figuur 9). Weten-waarom en weten-wie zijn beide niet significant. 

 

In figuur 9 zijn de verwachte uitkomsten op basis van de parameter inschattingen 

opgenomen. Carrièretevredenheid van werknemers met een opwaarts aangepast MCC profiel 

“Customized up” en die hoog scoren op weten-hoe stijgt over de 22 maanden. De 

carrièretevredenheid van werknemers met een neerwaarts aangepast MCC profiel 

“Customized down” en die laag scoren op weten-waarom daalt over 22 maanden. 
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Als we de MCC groepen introduceren voor de uitkomst carrièretevredenheid vinden we nog 

steeds significante resultaten voor weten-hoe, de MCC groepen en de twee factoren 
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5.5. Conclusie 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mate waarin loopbaanmanagement invloed heeft op 

medewerkers in hun 'hedendaagse loopbaanontwikkeling’. De mate waarin medewerkers 

worden aangemoedigd om hun loopbaan te managen en de mate waarin medewerkers in de 

‘drie manieren van weten’ investeren hebben een belangrijke invloed op hun carrièresucces.  

 

Met behulp van longitudinaal onderzoek is nagegaan hoe een specifiek loopbaanmanagement 

systeem (MCC) de relatie tussen de drie manieren van weten en diverse carrièreuitkomsten 

modereert. De hypothesen werden deels bevestigd, van werknemers die veel investeren in 

weten-waarom stijgt het salaris bijvoorbeeld sneller. Ook leidde een hoog weten-hoe tot meer 

carrièretevredenheid, mits gecombineerd met een uitdagend MCC profiel. Ook gaat meer 

weten-waarom samen met een opwaarts ingesteld loopbaanprofiel. Het blijkt dat salaris 

negatief wordt beïnvloed als deze dimensie naar beneden worden aangepast. 

 

Bij een hoge mate van weten-hoe past een grotere werkgerelateerde uitdaging voor de 

medewerker. Bij de MCC profiel keuze is het mogelijk van belang om bijvoorbeeld in de 

MCC-dimensies ‘Role’ of ‘Workload’ uitdagingen te kiezen om de carrièretevredenheid te 

verhogen. Een neerwaartse aanpassing van het loopbaanprofiel heeft nadelige gevolgen voor 

carrièretevredenheid. De medewerker heeft dan mogelijk te weinig uitdaging in zijn werk. 

5.6. Discussie en implicaties onderzoek 

Deze studie heeft een aantal belangrijke theoretische en praktische implicaties. Er is 

bijvoorbeeld meer inzicht verkregen in de interactie tussen organisatorische 

loopbaanbegeleiding en carrière zelfmanagement. In overeenstemming met de literatuur, 

laten de resultaten zien dat organisatorische loopbaanbegeleiding en carrière zelfmanagement 

een complementair karakter hebben (Kossek et al., 1998; Orpen, 1994; Sturges, Conway, 

Guest & Liefooghe, 2005). Met betrekking tot het MCC-programma zien we dat niet alle 

medewerkers die gebruik maken van organisatorisch loopbaanmanagement er baat bij 

hebben. Er wordt bijvoorbeeld vastgesteld dat werknemers die een passend MCC profiel 

kiezen, objectief meer zullen profiteren als ze een hoog niveau van weten-waarom hebben en 

vice versa.  
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De resultaten suggereren verder dat de relevantie van de organisatorische 

loopbaanbegeleiding in combinatie met een hoge score op weten-hoe succesvol kan zijn voor 

werknemers, wanneer een passend MCC-profiel wordt gekozen. Dit kan echter ook negatief 

uitpakken, wanneer er geen passend MCC-profiel wordt gekozen. 

 

Verder bleek uit de correlatietabel dat de drie manieren van weten gecorreleerd zijn aan de 

hoogte van de salarisverandering. Hierbij is het interessant om te zien dat bij meer 

investeringen in de drie manieren van weten, men een hoger salarisniveau ontvangt. Wanneer 

gekeken wordt naar carrièretevredenheid, dan valt op dat alleen weten-hoe en weten-wie met 

elkaar correleren.  

 

Een belangrijke implicatie voor de praktijk is dat een loopbaansysteem als MCC 

medewerkers helpt en zelfs een prikkel kan geven voor hun eigen loopbaanmanagement. 

Verder biedt MCC een officiële, jaarlijks ingeroosterde aanleiding tot een gesprek tussen 

managers en medewerkers over de loopbaan. Verder biedt MCC gelegenheid tot meer 

collegiale interactie in het kader van de MCC-profilering. Het bieden van loopbaansteun 

vergroot ook de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. Door het gebruik van 

loopbaanmanagementsystemen kunnen werkgevers een hogere productiviteit en een grotere 

carrièretevredenheid voor de werknemers genereren (Valcour, Bailyn & Quijada, 2007). 

 

Loopbaanmanagement moet gebaseerd zijn op inzet en moet gericht zijn op de interne 

ontwikkeling van vaardigheden en langdurige relaties (Rousseau, 1995; Tsui, Pearce, Porter 

& Tripoli, 1997). Loopbaanmanagement zou werknemers moeten prikkelen om zich intern te 

ontwikkelen en zou voor de organisatie een investering zijn om de potentie van de 

werknemers te benutten (Perez & de Pablos, 2003).  

 

Beperkingen van het onderzoek 

Hoewel het onderzoek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgezet en uitgevoerd, 

moet rekening gehouden worden met een aantal beperkingen. Hoewel de operationalisering 

van de belangrijkste onafhankelijke variabelen, de drie manieren van weten, ontworpen is 

voor medewerkers in professionele dienstverlenende organisaties, kan men de invloed van 

andere professionele-gerelateerde variabelen niet uitsluiten. 
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Beperkingen van het onderzoek 

Hoewel het onderzoek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgezet en uitgevoerd, 

moet rekening gehouden worden met een aantal beperkingen. Hoewel de operationalisering 

van de belangrijkste onafhankelijke variabelen, de drie manieren van weten, ontworpen is 

voor medewerkers in professionele dienstverlenende organisaties, kan men de invloed van 

andere professionele-gerelateerde variabelen niet uitsluiten. 
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Een andere beperking is de validiteit van de gekozen MCC profielen. Hierbij wordt gedoeld 

op dat gekeken moet worden hoe een gekozen profiel feitelijk wordt geïmplementeerd. Alle 

werknemers nemen deel aan het programma en iedereen geeft op een eigen manier invulling 

aan het profiel. Het kiezen voor een bepaald profiel, betekent niet dat de invulling voor 

iedereen hetzelfde en optimaal is. Wel is het zo, dat een opwaartse aanpassing van het MCC 

profiel weergeeft dat er een grotere investering door werknemers wordt gedaan ten aanzien 

van de drie manieren van weten.  

 

De laatste beperking heeft betrekking op de longitudinale studieopzet. Longitudinaal 

onderzoek vereist dat het tijdsverloop tussen de metingen van het proces en de kenmerken 

van de relaties past bij de te onderzoeken variabelen (De Lange, Taris, Kompier, Houtman & 

Bongers, 2004). Onderzoek laat zien dat een tijdspanne van ongeveer een jaar tussen elke 

meting optimaal is (de Lange et al., 2004). Het feit dat er sprake is van 3 herhaalde metingen 

versterkt de interne validiteit. 
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6.1. Introductie 

Werken in professionele dienstverlenende organisaties betekent meestal dat werknemers zich 

bewegen in een loopbaansysteem dat wordt gekenmerkt door een lineair carrièrepatroon. 

(Galanter & Palay, 1991; Gilson & Mnookin, 1989). Een lineair carrièrepatroon bestaat uit 

een serie aan promoties naar functies met steeds meer autoriteit en verantwoordelijkheid 

(Brousseau, Driver, Eneroth & Larsson, 1996). Lineaire carrièrepatronen worden vaak 

gecombineerd met een "up or out"-aanpak, waarbij junior professionals strijden om de 

toelating tot partnerschap. Het uitstromen van minder geschikte kandidaten voor hogere 

functies binnen de organisatie zorgt ervoor dat de meer geschikte kandidaten blijven. 

Hierdoor is deze aanpak lang in verband is gebracht met hogere prestaties en hogere 

productiviteit (Greenwood & Empson, 2003; Podolny, 1994). 

 

Vanwege vertrekratio's van rond de 20% (The Economist, 2007; Top consultancy report, 

2005) en "ongewenste uitstroom" van getalenteerde werknemers, plaatsen veel professionele 

dienstverlenende organisaties echter vraagtekens bij de geschiktheid van dit loopbaansysteem 

(Benko & Anderson, 2010; Benko & Weisberg , 2007a, 2007b; Chafetz, Adair Erickson & 

Ensell, 2009; Malhotra, Morris & Smets, 2010). Daarnaast was de prikkel om partner te 

worden (ondanks het zeer harde werken) vroeger zeer aantrekkelijk en motiverend, terwijl 

werknemers vandaag de dag steeds vaker een duurzame loopbaan willen die het combineren 

van carrière en zorg mogelijk maken (Greenwood & Empson, 2003).  

 

In een studie over retentie problemen in professionele dienstverlenende organisaties, gaven 

werknemers aan dat meer flexibiliteit en een betere work-life balance in hun top vijf van 

prioriteiten staat bij het bepalen van hun carrière (Top consultancy report, 2005). In de laatste 

decennia is het personeelsbestand van professionele dienstverlenende organisaties 

demografisch veranderd: het bestand bevat meer vrouwen en meer werknemers in 

tweeverdiener- en eenouder-gezinnen (Blair-Loy & Wharton, 2002; Crompton & Lyonette, 

2011; Stumpf, 2009). Voor deze professionals verlopen carrièrepatronen meer divers, onder 

andere vanwege zorg voor kinderen of andere zorgtaken, waardoor typische lineaire 

carrièrepatronen binnen professionele dienstverlenende organisaties als onbevredigend en 

onrealistisch kunnen worden ervaren (Benko & Anderson, 2010; Benko & Weisberg, 2007a, 

2007b; Cabrera, 2007, 2009; Shapiro, Ingols, O'Neill & Blake-Beard, 2009; Sullivan & 

Baruch, 2009; Valcour, Bailyn & Quijada, 2007). 
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Met betrekking tot het tekort aan arbeidskrachten door de aanstaande vergrijzing, verliezen 

professionele dienstverlenende organisaties hooggekwalificeerde werknemers waarop ze hun 

concurrentievoordeel bouwen (Hitt, Biermant, Shimizu & Kochhar, 2001). Dit vormt een 

groot risico voor de continuïteit van de organisatie (Bartlett & Ghoshal, 2002; Starbuck, 

1992).  

 

Professionals met veel kennis en een groot netwerk hebben een sterke onderhandelingspositie 

ten opzichte van de organisatie, omdat hun kennis schaars is en gemakkelijk overdraagbaar is 

naar andere organisaties (Teece, 2003). Geconfronteerd met een steeds verder globaliserende 

wereld en een divers klantenbestand, zijn professionele dienstverlenende organisaties sterk 

afhankelijk van hun vermogen om geïntegreerde manieren van werkculturen te creëren die 

professionals uit alle demografische lagen motiveren (Greenwood, Li, Prakash & Deephouse, 

2005). 

 

Een aantal professionele dienstverlenende organisaties hebben het belang van het reageren op 

veranderde verwachtingen van werknemers onderkend en hebben daarop hun 

loopbaansystemen aangepast. De meeste bedrijven hebben bijvoorbeeld flexibele 

werkarrangementen geïntroduceerd (FWA's) (Benko & Weisberg, 2007b), waardoor 

werknemers de mogelijkheid krijgen om carrière en zorg beter te combineren. Andere 

organisaties hebben alternatieve carrières geïmplementeerd, naast het al bestaande "up or out" 

systeem voor loopbaanontwikkeling. Zo kunnen professionals op lange termijn blijven als 

semi-professional, of als non-equity partner (Malhotra et al., 2010; Morris & Pinnington, 

1998).  

 

Slechts enkele professionele dienstverlenende organisaties experimenteren met innovatieve 

carrière tools die bedoeld zijn om de traditionele "up or out" en 'one size fits all’ 

benaderingen te vervangen (Benko & Anderson, 2010; Benko & Weisberg, 2007a, 2007b). 

Deze organisaties bieden vernieuwende carrièretools die werknemers helpen bij het creëren 

van alternatieve carrièrepaden op tijdelijke of permanente basis. Hierdoor vindt een betere 

afstemming plaats van persoonlijke behoeften en wensen in verschillende levensfasen van het 

personeel. Door het implementeren van deze nieuwe carrièretools proberen professionele 

dienstverlenende organisaties werkculturen te creëren die de bestaande carrièrepaden 
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uitdagen met het doel om hooggekwalificeerde professionals te behouden (Benko & 

Anderson, 2010; Benko & Weisberg, 2007a, 2007b). 

 

Omdat deze nieuwe carrièretools nog vrij uniek zijn, bestaat er slechts in beperkte mate 

empirisch bewijs over de werking van deze tools. Sommige onderzoeken hebben het gebruik 

specifieke instrumenten en het effect van die instrumenten op werknemerstevredenheid en 

organisatorische commitment onderzocht (Benko & Weisberg, 2007a), waardoor enigszins 

inzicht wordt verkregen in de loopbaaneffecten van bijvoorbeeld het nemen van 

carrièrepauzes (Reitman & Schneer, 2005; Schneer & Reitman, 1997) of van het gebruik van 

flexibele werkarrangementen (FWA's) (Beauregard, 2011; Judiesch & Lyness, 1999; Leslie, 

Manchester, Park & Mehng, 2012; Reitman & Schneer, 2005; Schneer & Reitman, 1997). 

Deze studies richten zich echter vooral op FWA's welke korte termijn oplossingen aandragen. 

De nieuwe carrièretools zijn echter meer gericht op de lange termijn carrière planning van 

werknemers. FWA's worden vaak gezien als impliciete "uitzonderingen op de regel", die 

vooral bedoeld zijn voor gebruik door slechts een beperkte groep professionals. 

 

Dit onderzoek is een poging om de carrièregevolgen van een nieuwe carrièretool, MCC, in 

een professionele dienstverlenende organisatie te onderzoeken. De gevolgen van deelname 

aan deze nieuwe carrièretool op subjectief en objectief carrièresucces voor verschillende 

groepen werknemers zullen verkend worden, over een periode van 22 maanden. Hierbij is de 

vraag hoe MCC uitpakt voor werknemers die werkzaam zijn in een traditionele werkcultuur, 

waar sinds tientallen jaren het "up or out" systeem voor loopbaanontwikkeling heeft 

gedomineerd (Malhotra et al., 2010; Morris & Pinnington, 1998).  

6.2. Theoretische achtergrond 

Al decennia lang wordt het "up or out" systeem voor loopbaanontwikkeling op het werk 

gehanteerd voor werknemers in professionele dienstverlenende organisaties (Galanter & 

Palay, 1991; Gilson & Mnookin, 1989). De voorkeuren voor dit loopbaansysteem worden 

verklaard door de hoge productiviteit, de lage monitoringkosten voor het bedrijf en de 

ontwikkeling van sociaal kapitaal (Greenwood & Empson, 2003; Morris & Pinnington, 1998; 

Podolny, 1994). Door het genereren van een interne competitie voor een toekomstig 

partnerschap en aandelen in de winst, vermijden professionele dienstverlenende organisaties 

de hoge kosten van toezicht op loopbaanmanagement. Tegelijkertijd hebben organisaties de 

garantie dat werknemers veel inspanningen leveren hun competenties verder proberen te 

 

115 

ontwikkelen. Door het creëren van een competitie, gaan minder geschikte werknemers eerder 

weg, waardoor alleen medewerkers geselecteerd worden die het meest geschikt zijn voor de 

zeer hoge posities.  

 

Studies over de interne werknemerspopulatie van professionele dienstverlenende organisaties 

laten zien dat het "up or out" beleid ingrijpend hervormd is en er in sommige bedrijven 

alternatieve loopbaanpaden bestaan, die het toch nog mogelijk maken om partner te worden. 

In de praktijk is de traditionele "up or out" benadering echter nog steeds een sterk 

geïnstitutionaliseerde norm die diep is ingebed bij medewerkers en leidinggevenden 

(Malhotra et al., 2010; Morris & Pinnington, 1998; Wilkins & Gulati, 1998). 

 

Het is precies dit "up or out" loopbaansysteem dat verantwoordelijk wordt gehouden voor het 

verlies van hooggeschoolde professionals (Baker, Jensen & Murphy, 1988; Benko & 

Anderson, 2010; Mainiero & Sullivan, 2005; Valcour et al., 2007). Ten eerste, als gevolg van 

het grote verschil tussen het beperkt aantal partnerposities en tal van junior professionals die 

vechten voor partnerschap, veroorzaakt het systeem een verwachtingskloof (Greenwood & 

Empson, 2003). Zodra professionals hun beperkte carrièrekansen en het gebrek aan 

carrièremogelijkheden op lange termijn realiseren, verliezen ze hun motivatie om te presteren 

(Kinnie, Hutchinson, Purcell, Rayton & Swart, 2005). Het gevolg hiervan is dat werknemers 

kiezen voor carrièremogelijkheden buiten het partnerschap, die betere carrièremogelijkheden 

op lange termijn bieden (Benko & Weisberg, 2007b). 

 

Ten tweede zorgt het "up or out" systeem voor loopbaanontwikkeling  voor een onrealistisch 

en ongelijk speelveld voor de meeste werknemers (Vinkenburg & Weber, 2012; Wilensky, 

1961). Het "up or out" loopbaansysteem is gebaseerd op een kostwinner-model en de 

scheiding tussen werk en privéleven (Bailyn, 2006). Tegenwoordig is echter 30 tot 40% van 

de werknemers vrouw en neemt het aantal werknemers in tweeverdieners- of eenouder-

gezinnen toe (Blair-Loy & Wharton, 2002; Crompton & Lyonette, 2011; Stumpf, 2009). 

Deze professionals hebben meer dan voorheen tijd nodig om de stijgende werkdruk en 

loopbaanontwikkeling te combineren met zorg en andere persoonlijke wensen (Friedman & 

Greenhaus, 2000; Moen & Roehling, 2005). Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel 

werknemers in professionele dienstverlenende organisaties op een bepaald punt van hun 

carrière de regels van het "up or out" systeem voor loopbaanontwikkeling verwerpen en een 
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werkgever vinden die beter inspeelt op hun werk-privé behoeften (Benko & Weisberg, 

2007b; Cabrera, 2007; Marquez, 2010).  

 

Door het vertrek van hooggekwalificeerde werknemers creëren professionele 

dienstverlenende organisaties (misschien onbedoeld) hun klassieke piramide met mannelijke 

kostwinners aan de top van de organisatie, waarmee ze (de kwaliteit van) het aantal potentiële 

kandidaten voor partnerschap verlagen. 

 

Met het oog op het overwinnen van de diepe kloof tussen het loopbaansysteem en de 

behoeften van werknemers, zijn professionele dienstverlenende organisaties gedwongen een 

alternatief voor het "up-or-out" loopbaansysteem te vinden, dat reageert op de unieke 

behoeften van elke werknemer. De traditionele loopbaansystemen zijn gebaseerd op een 

universeel HRM model of op "best practice" benaderingen (Pfeffer, 1994). Deze 

benaderingen gaan er van uit dat HR-beleid hetzelfde effect heeft op alle soorten 

werknemers.  

 

Verschillende onderzoekers hebben deze veronderstelling in twijfel getrokken met het 

argument dat een universeel HRM model met haar "one size fits all" aanpak te makkelijk is in 

het negeren van verschillen in de verwachtingen en behoeften van werknemers (Delery & 

Doty, 1996; Melian-Gonzalez & Verano-Tacorante, 2004; Purcell, 1999; Wright & Boswell, 

2002). Deze verschillen zijn vooral te vinden bij de doorgroei mogelijkheden. Het 

verstrekken van een aangepaste benadering van de loopbaan is een praktisch middel voor 

werkgevers om te reageren op de behoeften van een divers personeelsbestand (Benko & 

Anderson, 2010). 

6.3. ‘Career customizing’: een instrument voor het behoud van professionals 

De veranderende demografie van het personeelsbestand, het krimpende aanbod van 

geschoolde arbeid, de veranderende gezinsstructuren, de toename van het aantal vrouwen en 

de veranderende verwachtingen van mannen waren de drijvende krachten voor de uitvoering 

van een carrière op maat bij Deloitte U.S. (Benko & Anderson, 2010; Benko & Weisberg, 

2007a, 2007b). Hoewel Deloitte U.S. een groot aantal verschillende FWA's bood, bleef de 

vrijwillige vertrekratio met name bij de vrouwelijke werknemers hoog.  
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Werknemers en de HR-afdeling beschouwden FWA's als een verouderd en gestandaardiseerd 

model met verschillende beperkingen. FWA’s werden door werknemers ervaren als nogal 

statische oplossingen om bijvoorbeeld alleen de uren en de locatie van het werk op een 

bepaald tijdstip te regelen. Bovendien waren zij vaak eenmalig onderhandeld en niet 

geïntegreerd in de lange termijn planning voor de carrière van een werknemer. Werknemers 

die gebruik maakten van deze regelingen werden door leidinggevenden als minder serieus ten 

aanzien van hun carrière beschouwd en werden geacht minder geïnteresseerd te zijn in 

promoties, wat op termijn leidde tot lage organisatorische betrokkenheid (Benko & 

Anderson, 2010). 

 

Zoals in hoofdstuk 2 beschreven heeft Deloitte U.S. "Mass Career Customization (MCC)" 

ontwikkeld. De MCC-tool maakt het mogelijk dat werknemers hun loopbaan aanpassen door 

een set van opties op vier carrière dimensies; (1) tempo (snelheid van loopbaanontwikkeling), 

(2) de werklast (hoeveelheid van het geleverde werk), (3) locatie / planning (wanneer en waar 

het werk wordt uitgevoerd), en (4) de rol (positie en verantwoordelijkheden). De MCC-tool 

maakt het voor medewerkers mogelijk om door te gaan met een standaard profiel. Maar zij 

kunnen hun profiel ook naar boven of naar beneden aan passen, afhankelijk van hun 

voorkeuren op de verschillende dimensies. Een sterke eigenschap van de MCC tool is dat het 

een formeel gesprek over carrière voorkeuren noodzakelijk maakt. In samenwerking met hun 

leidinggevenden, selecteren werknemers jaarlijks opties bij elke dimensie, op basis van hun 

carrière doelstellingen en de huidige levensfase.  

6.4. MCC keuze en gevolgen voor een succesvolle carrière 

Door deel te nemen aan het MCC-programma worden werknemers geconfronteerd met 

andere normen dan bij het "up or out" systeem. Het naar boven aanpassen van het profiel is in 

overeenstemming met de traditionele opvattingen van een ‘hoge presteerder’, terwijl het naar 

beneden bijstellen van het profiel niet algemeen aanvaard is op de werkplek. Het verkennen 

van de loopbaangevolgen van deelname aan het MCC programma is van groot belang. 

Carrièresucces wordt doorgaans gedefinieerd als de "positieve psychologische of werk-

gerelateerde uitkomsten of prestaties die men heeft opgebouwd als gevolg van iemands 

werkervaring" (Judge, Cable, Boudreau & Bretz, 1995, p. 486). Eerdere studies (Judge et al., 

1995; Seibert, Kraimer & Liden, 2001) adviseren dan ook om onderscheid te maken tussen 

objectief en subjectief carrièresucces (Heslin, 2005), omdat ze slechts matig correleren (Ng, 

Eby, Sorensen & Feldman, 2005). In dit hoofdstuk worden daarom de effecten van het 
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werkgever vinden die beter inspeelt op hun werk-privé behoeften (Benko & Weisberg, 

2007b; Cabrera, 2007; Marquez, 2010).  
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gebruik van de MCC-tool op mannen en vrouwen onderzocht, in relatie tot objectief en 

subjectief carrièresucces, afhankelijk van hun gezinsstatus en het gekozen MCC profiel. 

 

6.5. Gevolgen voor subjectief carrièresucces: carrièretevredenheid en ambitie 

Subjectief carrièresucces heeft betrekking op de interne, persoonlijke evaluatie van de 

loopbaan (Arthur, Khapova & Wilderom, 2005; Ng et al., 2005). De meest gebruikte 

indicator van subjectief carrièresucces is carrièretevredenheid (Greenhaus et al., 1990), 

waarbij wordt verwezen naar de tevredenheid over de carrièreprestaties. De ervaren 

mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling zijn een ander belangrijk onderdeel van subjectief 

carrièresucces (Arthur et al., 2005; Gattiker & Larwood, 1989). De carrière motivatie theorie 

suggereert dat medewerkers die veel loopbaanmogelijkheden ervaren ten opzichte van hun 

eigen subjectieve carrière doelen, extra gemotiveerd zijn om goed te presteren en om hun 

loopbaanpotentieel (London, 1983) te maximaliseren. Ambitie kan worden gevoed en 

ondersteund door de ervaren mogelijkheden. Ambitie kan dus zowel een oorzaak als een 

gevolg van carrièreprestaties zijn (Dikkers, van Engen & Vinkenburg, 2010). Ambitie is een 

nog vrijwel onontgonnen onderzoeksterrein (Dikkers et al., 2010; Judge & Kammeyer-

Mueller, 2012). Het verdient de aanbeveling om de consequenties van maatwerk voor ambitie 

te onderzoeken. 

 

Eerder onderzoek toont aan dat het gebruik van FWA’s een positief effect kan hebben op 

carrièretevredenheid, als gevolg van de succesvolle integratie van werk en gezin. Dit komt 

waarschijnlijk doordat betrokkenheid van familie de beschikbaarheid voor werk kan 

verhogen (Kirchmeyer, 1998, 2002).  

 

Het toepassen van FWA’s (bijvoorbeeld flexibele werktijden, telewerken) is gerelateerd aan 

hogere niveaus van ambitie en carrièretevredenheid (Dikkers et al., 2010). Eerdere studies 

over loopbaanaanpassingen in termen van tijd (zoals minder uren) of timing (carrièrepauze) 

laten zien dat er dit een positieve invloed heeft op subjectief carrièresucces in termen van 

toegenomen plezier en verminderde stress (Valcour et al., 2007). 

 

Dit soort van maatwerk brengt wel vaak offers met zich mee. Wanneer dit soort maatwerk 

tegen de bestaande organisatorische normen in gaan, kan dat resulteren in een waargenomen 

verlies van kansen (Valcour et al., 2007) en een bijpassende daling van de ambitie (Dikkers et 
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al., 2010). Longitudinale studies naar het effect van het nemen van een carrièrepauze op de 

totale carrièretevredenheid tonen aan dat mannen een groter verlies van gepercipieerde 

kansen waarnemen in vergelijking met vrouwen (Reitman & Schneer, 2005; Schneer & 

Reitman, 1995).  

 

MCC is een hulpmiddel voor het bevorderen van  het zelf managen van de loopbaan, wat 

werknemers in staat stelt om hun carrièredoelen te bereiken over een langere periode (Benko 

& Weisberg, 2007b). Het zal naar verwachting belangrijke signalen naar werknemers 

afgeven, namelijk dat de werkgever aandacht besteed aan het welzijn van de werknemers en 

dat het combineren van carrière en zorg mogelijk is (Cavanaugh & Noe, 1999; Lee & 

Bruvold, 2003). Dit kan een positieve invloed hebben op de carrièretevredenheid van 

werknemers en kan helpen om carrière gerelateerde ambitie te ondersteunen, ongeacht de 

MCC profielkeuze. 

6.6. Gevolgen voor objectief carrièresucces: jaarsalaris en prestaties 

Objectief carrièresucces verwijst naar externe, gemakkelijk waarneembare carrièreprestaties, 

zoals salaris, promoties en evaluatie van prestaties (Arthur et al., 2005; Judge et al., 1995; Ng 

et al., 2005). Volgens Leslie et al. (2012) bestaan er weinig conclusies over de manier waarop 

het gebruik van FWA's objectief carrièresucces van werknemers beïnvloedt. FWA’s kunnen 

zowel loopbaan voordelen (bonus) als nadelen (sanctie) met zich mee brengen.  

 

Het aanpassen van een loopbaan op het gebied van werktijdvermindering zal waarschijnlijk 

een negatief effect hebben op objectief carrièresucces in termen van salaris, promotie en 

evaluatie van prestaties (Blair-Loy & Wharton, 2002; Meiksins & Whalley, 2002), aangezien 

werktijd vermindering een signaal kan afgeven dat er minder werk geleverd wordt of zelfs 

dat er minder gepresteerd wordt (Almer, Cohen & Single, 2003; Glas, 2004).  

 

Als de hoeveelheid tijd die men op het werk doorbrengt wordt gezien als de beste indicatie 

van de investeringen en carrièretoewijding door ouders (Perlow, 1997), zal het gebruik van 

andere flexibele afspraken dan minder uren, betere signalen naar de werkgever afgeven. Het 

toont aan dat de werknemer werk probeert te combineren met zorg, zonder het aantal 

werkuren structureel te verminderen. Net als bij de sociale uitwisseling theorie (Blau, 1964), 

kan dit de perceptie van de werkgever positief beïnvloeden, waardoor de werknemer een 

hoger objectief carrièresucces verkrijgt (Leslie et al., 2012). 
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Theorievorming en empirisch onderzoek naar stereotypes suggereren dat vrouwen - en vooral 

moeders - slachtoffer zijn van de vooringenomenheid van beoordelaars met betrekking tot 

carrièrebeslissingen over loon en promotie, maar ook over prestatie-evaluaties (Okimoto & 

Heilman, 2012). Bij FWA's hebben vaders meer last van flexibiliteitstigma’s dan moeders 

(Vinkenburg, van Engen, Coffeng & Dikkers, 2012). In een studie bij een professionele 

dienstverlenende organisatie had het gebruik van een flexibele planning negatieve gevolgen 

voor het objectieve carrièresucces van ouders versus niet-ouders (Almer et al., 2003; Cohen 

& Single, 2001). Ook bleek dat vaders meer benadeeld werden. Vrouwen hebben een grotere 

normatieve vrijheid om hun loopbaan aan te passen en hebben minder te verliezen in termen 

van objectief carrièresucces bij het verminderen van hun uren (Valcour et al., 2007). 

 

Aan de ene kant zou de uitvoering van het MCC programma kunnen dienen als een middel 

om meer variatie in de loopbaan mogelijk te maken, zonder medewerkers te straffen in 

termen van objectief carrièresucces. Als MCC inderdaad het "up or out"-systeem kan 

verzachten, zouden prestatie-evaluaties en beslissingen over salaris niet moeten worden 

beïnvloed door de MCC keuze. 

 

Tegelijkertijd zou het wel zinvol zijn dat de MCC keuzes effect hebben op objectief 

carrièresucces. Als iemand besluit om meer uren te werken of meer te reizen voor het werk, 

zou het realistisch zijn om te verwachten dat het objectieve carrièresucces hoger is. Daarbij is 

het relevant om af te vragen of deze beloningen of sancties worden versterkt door geslacht of 

gezinsstatus. 

 

Op basis van de beschikbare literatuur is besloten een exploratief onderzoek in plaats van een 

op hypothese gericht onderzoek uit te voeren. Terwijl de bestaande theorie en empirische 

gegevens wijzen op verschillende gevolgen met betrekking tot loopbaansucces, zou het het 

opstellen van hypotheses op basis van de literatuur leiden tot tegenstrijdige hypothesen over 

de effecten over tijd met betrekking tot de keuzemogelijkheden om je carrière te passen voor 

mannen versus vrouwen, ouders versus niet-ouders, en moeders versus vaders. Bovendien 

zouden de mogelijke gevolgen kunnen verschillen tussen objectieve en subjectieve carrière 

uitkomsten. Het verminderen van de complexiteit van de onderzoeksopzet door het weglaten 

van subgroepen of door het samenvoegen van categorieën was geen optie, omdat deze 

gegevens relevant zijn voor het kunnen begrijpen van de mogelijke verschillen tussen de 

subgroepen van werknemers. 
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6.7. Methode 

Er is een longitudinaal onderzoeksdesign gebruikt, waarbij drie metingen plaatsgevonden. De 

eerste meting vond plaats vóór de invoering van MCC en twee andere metingen hadden 

plaats 11 en 22 maanden na de invoering van MCC. Het onderzoek is uitgevoerd bij Deloitte 

Nederland en in totaal zijn 5.605 medewerkers benaderd met de vraag om de enquête in te 

vullen. De eerste meting is gehouden in augustus 2009. De tweede meting is gehouden in juni 

2010 en de derde meting heeft in mei 2011 plaatsgevonden.  

 

In paragraaf 3.6. zijn de steekproefgegevens reeds weergegeven. Voor deze studie zijn de 

medewerkers opgenomen die op alle drie de tijdmetingen hebben deelgenomen aan het 

onderzoek. Enkele werknemers zijn gestopt met deelname aan de MCC interventie na t2, 

waardoor de steekproefomvang in t3 kleiner is (n = 434). In tabel 15 staan de karakteristieken 

met betrekking tot MCC keuze, geslacht, gezinsstatus en leeftijd weergegeven. 

 
tabel 15 - karakteristieken respondenten 

  t1 - t2  t2 - t3 
MCC keuze 

  MCC up (opwaarts aangepast profiel) 37 25 
MCC standard (standaard profiel) 380 345 
MCC down (neerwaarts aangepast profiel 47 64 
Gender (geslacht) 

  Male (man) 71% 71% 
Female (vrouw) 29% 29% 
Parental Status (gezinsstatus) 

  Parents (ouders) 37,5% 42,4% 
Non-parents (niet-ouders) 62,5% 57,6% 
Age (leeftijd) M = 33,68 (SD = 8,81) M = 34,32 (SD = 8,67) 
Age range 18-60 19-61 
N 464 434 
 

Voor het meten van de ambitie van de respondenten is een schaal met 9 items van Dikkers et 

al. (2010) gebruikt. De items zijn deels gebaseerd op een onderzoek dat ontwikkeld is door 

Van Vianen (1999), die ook in andere artikelen over arbeidsonderzoeken is toegepast 

(Portegijs, Hermans & Lalta, 2006). Ambitie is gemeten aan de hand van negen vragen (bijv: 

“Ik wil in mijn werk het hoogst mogelijke bereiken”, “Ik vind uitdaging in mijn werk erg 

belangrijk” en “Ik zou graag een toppositie willen bekleden”). De antwoorden variëren van 

“helemaal mee oneens ( = 1)” tot “helemaal mee eens” (= 5). De totaalscore is berekend door 
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6.7. Methode 

Er is een longitudinaal onderzoeksdesign gebruikt, waarbij drie metingen plaatsgevonden. De 

eerste meting vond plaats vóór de invoering van MCC en twee andere metingen hadden 

plaats 11 en 22 maanden na de invoering van MCC. Het onderzoek is uitgevoerd bij Deloitte 

Nederland en in totaal zijn 5.605 medewerkers benaderd met de vraag om de enquête in te 

vullen. De eerste meting is gehouden in augustus 2009. De tweede meting is gehouden in juni 

2010 en de derde meting heeft in mei 2011 plaatsgevonden.  

 

In paragraaf 3.6. zijn de steekproefgegevens reeds weergegeven. Voor deze studie zijn de 

medewerkers opgenomen die op alle drie de tijdmetingen hebben deelgenomen aan het 

onderzoek. Enkele werknemers zijn gestopt met deelname aan de MCC interventie na t2, 

waardoor de steekproefomvang in t3 kleiner is (n = 434). In tabel 15 staan de karakteristieken 

met betrekking tot MCC keuze, geslacht, gezinsstatus en leeftijd weergegeven. 

 
tabel 15 - karakteristieken respondenten 

  t1 - t2  t2 - t3 
MCC keuze 

  MCC up (opwaarts aangepast profiel) 37 25 
MCC standard (standaard profiel) 380 345 
MCC down (neerwaarts aangepast profiel 47 64 
Gender (geslacht) 

  Male (man) 71% 71% 
Female (vrouw) 29% 29% 
Parental Status (gezinsstatus) 

  Parents (ouders) 37,5% 42,4% 
Non-parents (niet-ouders) 62,5% 57,6% 
Age (leeftijd) M = 33,68 (SD = 8,81) M = 34,32 (SD = 8,67) 
Age range 18-60 19-61 
N 464 434 
 

Voor het meten van de ambitie van de respondenten is een schaal met 9 items van Dikkers et 

al. (2010) gebruikt. De items zijn deels gebaseerd op een onderzoek dat ontwikkeld is door 

Van Vianen (1999), die ook in andere artikelen over arbeidsonderzoeken is toegepast 

(Portegijs, Hermans & Lalta, 2006). Ambitie is gemeten aan de hand van negen vragen (bijv: 

“Ik wil in mijn werk het hoogst mogelijke bereiken”, “Ik vind uitdaging in mijn werk erg 

belangrijk” en “Ik zou graag een toppositie willen bekleden”). De antwoorden variëren van 

“helemaal mee oneens ( = 1)” tot “helemaal mee eens” (= 5). De totaalscore is berekend door 
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het gemiddelde van de 9 vragen te nemen, waarbij een hogere score, een hoger ambitieniveau 

betekent (M = 3,67, SD = .70, α = .88). De betrouwbaarheid in de tweede en derde meting 

was vergelijkbaar met α = .88. 

 

De Career Satisfaction (carrièretevredenheid) schaal van Greenhaus et al. (1990) is gebruikt 

om de carrièretevredenheid van de respondenten te meten. Deze schaal bestaat uit vijf vragen, 

maar  er is één extra vraag toegevoegd, namelijk “Het succes dat u heeft bereikt in uw 

loopbaan ten opzichte van uw vroegere studiegenoten”.  Deze vraag is toegevoegd om de 

carrièretevredenheid te relateren aan anderen. De antwoordmogelijkheden variëren van “zeer 

ontevreden” (= 1) tot “zeer tevreden” (= 5). De totaalscore is berekend door het gemiddelde  

van de 5 vragen te berekenen, waarbij een hogere score, meer carrièretevredenheid betekent 

(M = 3,55, SD = .67, α = .89). 

 

Salaris is gemeten op t3 door respondenten te vragen naar hun huidige jaarsalaris (conform 

Judge, Hurst & Simon, 2009). Vandaar dat salaris is aangegeven met behulp van een 

categorische schaal van 1 = 'minder dan € 15.000 per jaar', tot 20 = 'meer dan € 200.000 per 

jaar'. 

 

Prestatie-evaluatie is gemeten door werknemers te vragen naar hun jaarlijkse prestatie-

evaluatie score op een schaal van 1 (niet aan de verwachtingen) tot 7 (ver boven de 

verwachtingen). Deze zelfscore is gecontroleerd op basis van prestatie-scores van een 

subgroep (N = 19). De scores uit de zelfmeting en de daadwerkelijke prestatie-scores 

kwamen voor deze subgroep overeen. 

 

MCC keuzes zijn als volgt gecodeerd: werknemers die hebben gekozen voor een standaard 

profiel (met name werknemers die wel hebben deelgenomen aan MCC en hebben besloten 

om te kiezen voor een standaard profiel), werknemers die gekozen hebben voor dial-up 

profiel (opgeschaald op ten minste twee dimensies), of  werknemers die hebben gekozen voor 

een dial-down profiel (naar beneden geschaald op ten minste twee dimensies).  

 

Gezinsstatus is gemeten door de aanwezigheid van kinderen (met ja of nee).  

 

Er is gebruik gemaakt van een 3 (MCC keuze: MCC standaard versus MCC dialing-up versus 

MCC dialing-down) × 2 (geslacht: mannelijk versus vrouwelijk) × 2 (ouderlijke status: 
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ouders versus niet-ouders) onderzoeksdesign en zijn getoetst in een General Linear Model 

(GLM) analyse met Bonferroni correcties voor het vergelijken van de geschatte middelen 

binnen subgroepen in de tijd en binnen de subgroepen op specifieke momenten in de tijd.  

 

Volgens Ployhart en Vandenberg (2010) is de GLM-benadering goed te gebruiken voor het 

modelleren van verandering wanneer de interesse gericht is op het begrijpen van de 

gemiddelde verandering voor groepen van waarnemingen en in het bijzonder om te kijken of 

de ene groep verschilt van een andere groep op de afhankelijke variabele (Ployhart & 

Vandenberg, 2010). Verder is het GLM geschikt om te gebruiken wanneer de voorspeller van 

verandering (hier MCC keuze) categorisch is en de variabelen betrouwbaar zijn met weinig 

tot geen ontbrekende gegevens. Huidige gegevens voldoen aan deze veronderstellingen. 

Vanwege het exploratieve karakter van de analyses, worden significante bevindingen 

hieronder met p = .10 gerapporteerd, niet-significante effecten worden niet gemeld. Zowel de 

absolute verandering (verschillen in geschatte gemiddelde scores per subgroep van tn tot tn 

+1) als relatieve verandering (verschillen in de geschatte gemiddelde scores tussen de 

subgroepen van tn tot t tn +1) worden gerapporteerd. Geschatte veranderingen in gemiddelde 

scores betekent in dit geval dat voor elke groep hetzelfde beginpunt t tn-1 is gekozen. 

6.8. Resultaten 

Hieronder volgen de resultaten met betrekking tot subjectief en objectief carrièresucces. 

Daarbij worden de verschillende effecten per onderzochte groep behandeld.  

6.8.1. Veranderingen in subjectief carrièresucces van t1 tot t2 en t2 tot t3 

De analyse van veranderingen in de gemiddelden van carrièretevredenheid t1 tot t2 toonde 

geen significant effect bij de MCC keuze (F [2, 450] = 0.127, p =.881). Een jaar later laat de 

analyse van veranderingen in de gemiddelden van t2 tot t3 wel een significant hoofdeffect 

zien voor MCC keuze (F [2, 421] = 2,234, p =.005). Verder is een significant interactie-effect 

voor geslacht × ouderlijke status (F [1 , 421] = 5,016, p =.026) en een significant interactie-

effect voor MCC keuze × geslacht × ouderlijke status (F [2, 421] = 5.150, p = .006) 

gevonden. Met t2 (m = 3,67) als uitgangspunt en door te kijken naar de absolute verandering, 

zien we dat binnen de dial-up groep de carrièretevredenheid van vaders sterk is toegenomen. 

Binnen de dial-down groep is de carrièretevredenheid van moeders en kinderloze mannen 

aanzienlijk gedaald (tabel 16). 
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Wanneer naar de relatieve score van de dial-down groep binnen de subgroep gezinsstatus 

(parental) gekeken wordt, is de carrièretevredenheid van vaders gestegen ten opzichte van de 

verminderde carrièretevredenheid van moeders (p = .061). De carrièretevredenheid van 

kinderloze mannen is gedaald in vergelijking met de tevredenheid van kinderloze moeders 

die gelijk is gebleven (p = .04). 

 

In termen van relatieve verandering over MCC groepen, is de carrièretevredenheid van 

kinderloze mannen die een dial-down profiel hebben gekozen verminderd in vergelijking met 

vaders die gekozen hebben voor een dial-up profiel (p = .034). De groepen zijn echter beperkt 

qua omvang, waardoor deze bevindingen voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden.  

 

De analyse van veranderingen in de gemiddelden van ambitie van t1 tot t2 toonde een 

significant effect aan bij de MCC keuze (F [2, 452] = 3,391, p = .035). Met t1 (m = 3,673) als 

uitgangspunt en door te kijken naar de absolute verandering blijkt dat de ambitie van de 

werknemers die een dial-down profiel gekozen hebben aanzienlijk afgenomen. In termen van 

de relatieve wijziging, is de ambitie van medewerkers die een dial-down profiel hebben 

gekozen gedaald in de periode t1 - t2 in vergelijking met de toegenomen ambitie van 

werknemers die gekozen hebben voor een dial-up profiel (p = .036) (tabel 16). 

 

Een jaar later laat de analyse op de gemiddelde veranderingen van t2 tot t3 opnieuw een 

significant effect van MCC keuze zien (F [2, 421] = 3,282, p = .039). Met t2 (m = 3,658) als 

uitgangspunt en door te kijken naar de absolute verandering, blijken de effecten groter en 

blijkt er een significante daling voor werknemers met een standaard MCC profiel. De ambitie 

van de werknemers die dial-down profiel hebben gekozen is gedaald in de periode t2 - t3 in 

vergelijking met werknemers die gekozen hebben voor een dial-up profiel, bij wie de ambitie 

is toegenomen (p = .035). Bovendien tonen de resultaten een significant interactie-effect aan 

voor MCC keuze × gezinsstatus (F [2, 421] = 2,831, p = .060). In termen van absolute 

verandering binnen de standaard MCC groep is de ambitie van de niet-ouders aanzienlijk 

gedaald. Binnen de dial-up-groep, is de carrière-gerelateerde ambitie van de ouders 

aanzienlijk toegenomen. Binnen de dial-down groep is de ambitie van de ouders aanzienlijk 

gedaald. In termen van relatieve verandering bestaat er alleen een significant verschil tussen 

de groepen ouders versus niet-ouders met een standaard MCC profiel (p = .078). De effecten 

zijn echter niet groot en de significantie is zwak. 
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tabel 16 - absolute verwachte gemiddelden op t1 tot t2 en t2 tot t3 

  Carrièretevredenheid Ambitie Salaris 
Prestatie-
evaluatie 

  Schaal 1-5 Schaal 1-5 Schaal 1-20 Schaal 1-7 
  t1-t2 t2-t3 t1-t2 t2-t3 t1-t2 t2-t3 t1-t2 t2-t3 
MCC keuze 

       
  

MCC up (opwaarts aangepast 
profiel) 

 
4.004+ 3.789 3.844 

 
9.465+ 

 
  

MCC standard (standaard profiel) 
 

3.685 3.660 3.599+ 
 

9.252+ 
 

  
MCC down (neerwaarts aangepast 
profiel 

 
3.451+ 3.522+ 3.506+ 

 
8.650 

 
  

  
       

  
MCC keuze bij gezinsstatus 

       
  

Up - ouders 
   

4.024+ 
   

5.010 
Up - niet-ouders 

   
3.664 

   
4.605 

Standard - ouders 
   

3.653 
   

4.883 
Standard - niet-ouders 

   
3.544+ 

   
4.853 

Down - ouders 
   

3.427+ 
   

4.748 
Down - niet-ouders 

   
3.585 

   
5.652+ 

  
       

  
MCC keuze bij gezinsstatus en 
geslacht 

       
  

Up - moeders 
 

3.596 
    

a   
Up - niet-moeders 

 
3.877 

    
5.202   

Up - vaders 
 

4.609+ 
    

4.855   
Up - niet-vaders 

 
3.935 

    
5.535+   

Standard - moeders 
 

3.747 
    

4.578   
Standard - niet-moeders 

 
3.651 

    
5.122+   

Standard - vaders 
 

3.631 
    

5.095+   
Standard - niet-vaders 

 
3.712 

    
5.004   

Down - moeders 
 

3.325+ 
    

5.307   
Down - niet-moeders 

 
3.622 

    
4.939   

Down - vaders 
 

3.752 
    

4.426   
Down - niet-vaders   3.106+         5.412   
R2 0,286** 0.342** 0.634** 0.589** 0.917** 0.891** 0.920** 0.312** 
Adjusted R2 0,269** 0.324** 0.625** 0.577** 0.915** 0.887** 0.917** 0.240** 
Noot: +p < .10; *p < 0.05; **p < 
0.01.                 
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tabel 16 - absolute verwachte gemiddelden op t1 tot t2 en t2 tot t3 
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6.8.2. Verandering in objectief carrièresucces van t1 tot t2 en t2 tot t3 

De analyse van veranderingen in gemiddelden van het jaarsalaris van t1 tot t2 toonde geen 

significant effect voor MCC keuze (F [2, 450] = 0.246, p = 0.782). Een jaar later laat de 

analyse van veranderingen in gemiddelden wel een significant effect van MCC keuze zien (F 

[2, 420] = 5,300, p = 0,005). Gecontroleerd voor werkuren in t3 en met t2 (m = 8.60) als 

uitgangspunt, zien we dat het jaarsalaris van werknemers die hebben gekozen voor een 

standaard en een dial-up profiel aanzienlijk is toegenomen (tabel 16). Het jaarsalaris van 

werknemers die gekozen hebben voor een dial-up profiel is in de periode van t2 tot t3 

gestegen in vergelijking met het salaris van werknemers die gekozen hebben voor een dial-

down profiel, waarvan het salaris hetzelfde is gebleven (p = 0,087). Daarnaast is het 

jaarsalaris voor werknemers die hebben gekozen voor een standaard MCC profiel in de 

periode van t2 tot t3 gestegen in vergelijking met het salaris van werknemers die gekozen 

hebben voor een dial-down profiel (p = .006). De keuze voor een dial-down heeft dus een 

negatief effect op het salarisniveau. 

 

De analyse van veranderingen in de gemiddelden van prestatie-evaluatie scores in de periode 

van t1 tot t2 toonde geen significant hoofdeffect voor MCC keuze (F [2, 104] = 0,435, p = 

0,648). Wel is een significant hoofdeffect voor gezinsstatus gevonden (F [1, 104] = 3,227, p 

= 0,075), wat wordt gekwalificeerd door een significant interactie effect van MCC keuze × 

gezinsstatus × geslacht interactie effect (F [1, 104] = 4,813, p = 0,030). Met t1 (m = 4,87) als 

uitgangspunt en de absolute veranderingen binnen gezinsstatus, laten de resultaten zien dat de 

prestatie-evaluatie van vaders die hebben gekozen voor een standaard MCC profiel 

aanzienlijk is toegenomen. Verder laten de resultaten zien dat prestatie-evaluatie van de 

mannen en vrouwen (zonder kinderen) die hebben gekozen voor een standaard MCC profiel 

aanzienlijk is toegenomen. 

 

Op basis van de relatieve verandering in de standaard MCC profielgroep is de prestatie-

evaluatie van moeders gedaald in de periode van t1 tot t2 in vergelijking met de hogere 

prestatie-evaluatie van kinderloze vrouwen (p = 0,044) en vaders (p =. 048). Binnen de dial-

up-groep, is de prestatie-evaluatie van de vaders gelijk gebleven in vergelijking met een 

hogere prestatie-evaluatie van kinderloze mannen (p = 0,065). Toch laten de resultaten zien 

dat de prestatie-evaluatie van moeders in de dial-down groep is gestegen ten opzichte van de 

prestatie-evaluatie van de vaders in de dial-down groep (p = 0,041). 
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Een jaar later laat de analyse van veranderingen in gemiddelden van prestatie-evaluatie geen 

hoofdeffect voor MCC keuze zien (F [2, 106] = 1,182, p = 0,311). Verder wordt ook geen 

hoofdeffect voor gezinsstatus (F [1, 106] =. 763, p = 0,384). We vinden wel een significant 

interactie-effect voor MCC keuze × gezinsstatus (F [2, 106] = 2,512, p = 0,086). Met t2 (m = 

5.02) als uitgangspunt en door te kijken naar de absolute verandering binnen de MCC keuze, 

zien we dat de prestatie-evaluatie van niet-ouders sterk is toegenomen in de dial-down groep. 

In termen van relatieve verandering is de prestatie-evaluatie van ouders gedaald in de periode 

t2 - t3, in vergelijking met de verhoogde prestatie-evaluatie van niet-ouders in de dial 

downgroep (p = 0,029). 

6.9. Conclusie 

De implementatie van MCC is bedoeld om het traditionele "up or out" te vervangen in 

professionele dienstverlenende organisaties (Kelly et al., 2008; Lee, MacDermid & Buck, 

2000). In plaats van te worden beperkt door traditionele loopbaanstructuren, wil de 

organisatie een open houding creëren ten aanzien van meer diverse loopbaantrajecten. Echter, 

hoewel MCC een expliciete poging is om een culturele verandering uit te lokken, zijn er ook 

resultaten die niet positief zijn, waardoor het invoeren van MCC niet vanzelfsprekend leidt 

tot de cultuurverandering die was beoogd. Studies over FWA's tonen aan dat veel 

organisaties moeite doen om FWA's in hun organisatiecultuur in te bedden (Ryan & Kossek, 

2008; Thompson, 2008). Maar lage acceptatie van werknemers als gevolg van angst voor 

negatieve gevolgen voor de loopbaan (Allen, 2001) en carrièresancties (Blair-Loy & 

Wharton, 2002; Meiksins & Whalley, 2002) ondermijnen het succes van de uitvoering van 

FWA's. Onderzoekers wijten dit aan een gebrek aan steun van leidinggevenden en de 

mismatch tussen nieuw beleid en de traditionele onderliggende opvattingen over werk 

(Cinamon & Rich, 2010; Lapierre & Allen, 2006). Een dient een brede wijziging van het 

traditionele stelsel te worden geïntegreerd in de organisatiecultuur (Blair-Loy & Wharton, 

2002). 

 

Bij Deloitte bestaat de behoefte om de diep ingebedde loopbaanveronderstellingen verbonden 

met de traditionele "up or out" begrippen te ‘overwinnen’. Hoewel veranderingen in de 

arbeidsmarkt en de ‘war for talent’ het "up or out" carrière-systeem aantasten, wordt het 

systeem nog steeds beschouwd als een passend middel om (professionele) uitmuntendheid in 

professionele dienstverlenende organisaties te creëren (von Nordenflycht, 2010). Voor 
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Deloitte en andere zakelijke dienstverleners is het een uitdaging om de kloof tussen de 

wensen van de werknemer en de nog steeds bestaande "up or out" normen te overwinnen.  

 

Leidinggevenden spelen een cruciale rol in de loopbanen van werknemers als gevolg van hun 

invloed op de prestatie-evaluaties, salaris en promotiebeslissingen. De leidinggevende zal de 

loopbaanbegeleiding (voor moeders in het bijzonder - hoge prestaties evaluaties moeten 

overeenkomen met een hoger salaris, ongeacht MCC keuze) beter moeten combineren met 

het niveau van steun in het gezin (voor vaders in het bijzonder - om te voorkomen dat vaders 

gestraft worden voor zorgtaken). 

 

Beperkingen van dit onderzoek 

De bevindingen van deze studie moeten worden geïnterpreteerd in het licht van de tijdsduur 

van de onderzoeksopzet. Vanwege organisatorische beperkingen is de tijd tussen de metingen 

relatief kort en is het aantal metingen klein. Als de invoering van MCC de organisatiecultuur 

moet wijzigen, zal toekomstig onderzoek naar verdere carrièregevolgen moeten kijken. Een 

andere beperking van ons onderzoek is het ontbreken van een controlegroep. Een 

controlegroep zou inzicht kunnen gegeven in de mate waarin de ontwikkeling van de carrière 

na verloop van tijd kan worden toegeschreven aan de verschillende MCC-profielkeuzes, ten 

opzichte van andere exogene variabelen zoals de wereldwijde economische crisis. 

 

Tot slot is het MCC-profiel als geheel bekeken, zonder rekening te houden met het effect van 

de afzonderlijke dimensies op carrièreuitkomsten. De verschillende soorten van combinaties 

van snelheid, werkdruk, de rol en de locatie / schema zouden verschillende effecten op 

carrièreuitkomsten kunnen hebben.  

6.10.   Discussie en implicaties onderzoek 

Dit hoofdstuk ging over het succes van de invoering van het MCC programma met 

betrekking tot subjectieve en objectieve carrièreuitkomsten. De bevindingen met betrekking 

tot subjectief carrièresucces laten zien dat werknemers die gekozen hebben voor een dial-

down profiel, dat de carrièretevredenheid daalt, in het bijzonder bij moeders, terwijl vaders 

meer tevreden zijn met hun carrière. Eerdere onderzoeken over loopbaanpassingen in termen 

van tijd (minder uren) of timing (het nemen van een carrièrepauze) tonen aan dat er een 

positieve invloed is op subjectief carrièresucces in termen van toegenomen tevredenheid en 

verminderde stress (Valcour et al., 2007). Terwijl vaders meestal last hebben van het stigma 
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van verminderde flexibiliteit bij het gebruik van FWA's (Vinkenburg et al., 2012), profiteren 

de vaders in deze studie juist in termen van carrièretevredenheid. De mogelijkheid om zelf de 

MCC keuzes te bepalen, stelt de vaders meer in staat om een carrière met zorg te combineren. 

 

In tegenstelling tot bij de vaders, zien we de carrièretevredenheid van moeders die gekozen 

hebben voor een dial-down profiel dalen. Onderzoek naar werknemers die hun werktijd en 

verantwoordelijkheden verminderen laat zien dat een vermindering negatief kan uitpakken, 

omdat dit resulteert in een verlies aan carrièrekansen (Valcour et al., 2007) en dit effect is 

meestal sterker voor mannen dan voor vrouwen (Reitman & Schneer, 2005; Schneer & 

Reitman, 1995). De resultaten in dit onderzoek tonen het tegenovergestelde aan. Het lijkt 

erop dat, door het loopbaanprofiel neerwaarts aan te passen, moeders zich gedragen conform 

de vooroordelen die bestaan over moeders die hun carrière minder serieus nemen, waardoor 

moeders zich ook zo gaan gedragen (Heilman & Okimoto, 2008). Hierbij wordt vaak gedacht 

dat: "als ik minder investeer, kan ik verwachten minder te bereiken, met een bijpassende 

daling van de carrièretevredenheid” (Perlow, 1997, Rogier & Padgett, 2004). Een andere 

reden voor het dalen van de carrièretevredenheid zou een lagere ervaren waardering door 

leidinggevenden en collega’s zijn (Hornung, Rousseau & Glaser, 2008) worden. De 

invoering van MCC heeft dan dus niet geholpen bij het in stand houden van de 

carrièretevredenheid van moeders. 

 

Als we kijken naar de ontwikkeling van ambitie, tonen de bevindingen aan dat er een 

geslachtsneutraal MCC-keuze effect is. De ambitie van de werknemers die een dial-down 

profiel hebben gekozen is gedaald in vergelijking met werknemers die kozen voor een dial-up 

profiel, bij wie de ambitie is gestegen. Dit patroon is zelfs sterker geworden na verloop van 

tijd en wordt versterkt voor ouders in vergelijking met niet-ouders. De ambitie van ouders die 

hun profiel neerwaarts hebben aangepast is gedaald, terwijl de ambitie van ouders die hun 

profiel opwaarts hebben aangepast is verhoogd. Kortom, de invoering van MCC lijkt te 

leiden tot een toename van de ambitie voor werknemers die willen versnellen in hun carrière. 

Aan de andere kant, de invoering van MCC doet afbreuk aan ambitie van werknemers die 

hun profiel naar beneden bijstellen. Ook een studie over werknemers in advocatenkantoren 

die hebben gekozen voor een alternatieve loopbaan laat zien dat bij het merendeel van de 

professionals de ambitie daalde. Ze ervaren zichzelf als minder geaccepteerd en gewaardeerd 

(Malhotra et al., 2010). De reacties van respondenten die hun carrière naar beneden bijstellen, 

laat zien dat het "up or out" systeem nog steeds zeer aanwezig is in de hoofden van 
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professionals. Terwijl eerdere studies hebben aangetoond dat het gebruik van FWA's (los van 

minder uren) een middel kan zijn om ambitieuze ouders carrière investeringen en zorgtaken 

te laten combineren (Dikkers et al., 2010), is het kiezen voor een dial-down profiel geen 

middel om ambities te ondersteunen. Dial-up is echter wel een middel om carrière ambities - 

van de ouders in het bijzonder- te koesteren. Het mechanisme waardoor dit positieve effect 

wordt gerealiseerd en hoe dit kan verschillen, is afhankelijk van de kostwinner versus 

tweeverdieners status (bijvoorbeeld: kunnen ouders die dial-up kiezen dit alleen als er iemand 

anders thuis is voor de zorgtaken?). Dial-up is dan dus een middel om te laten zien dat men 

bereid is verder te gaan dan de professionele normen. 

 

De kracht van deze professionele norm wordt nog duidelijker wanneer we kijken naar 

objectief carrièresucces. Professionals die dial-up hebben gekozen, werden meer beloond in 

vergelijking met professionals die dial-down kozen, zij werden als het ware ‘gestraft’ 

(uiteraard gecorrigeerd voor de werkelijke werkuren). Soortgelijke bevindingen zijn gemeld 

in studies naar het gebruik van FWA’s. Werknemers die gebruik maken van FWA’s werden 

als minder betrokken gezien dan werknemers die fulltime werken (Perlow, 1997, Hornung et 

al., 2008, Rogier & Padgett, 2004). Alle redenen waardoor werknemers minder beschikbaar 

en zichtbaar zijn, roept twijfel op wat betreft betrokkenheid (Almer et al., 2003; Glas, 2004), 

wat vervolgens weer gevolgen heeft promoties en salaris (Higgins et al., 2000; Tomlinson, 

2006). 

 

Het nadeel van een dial-down profiel is dat het tegenstrijdig is met het typische "up or out" 

systeem voor loopbaanontwikkeling wanneer het gaat om zichtbaarheid en fulltime inzet. 

Daarnaast is het in tegenspraak met de interne waarden van werknemers die zich jarenlang 

intensief inzetten voor de organisatie inclusief de vaak zeer lange werkdagen die deze 

werknemers maken (Alvesson & Robertson, 2006).  

 

Professionals die een dial-up profiel kiezen, conformeren zich prima aan deze waarden, en 

worden op hun beurt positief beloond door de organisatie. Hoewel de MCC-tool een expliciet 

doel heeft om onpartijdige loopbaankeuzes te faciliteren, is er een onbedoeld effect dat 

ongelijkheid creëert, door werknemers met een dial-up profiel te belonen en werknemers met 

een dial-down profiel te ‘straffen’. De invoering van MCC zou de "up or out" cultuur zelfs 

kunnen versterken, aangezien mensen die hun loopbaanprofiel opwaarts aanpassen bepaalde 

voordelen genieten. Vergelijkbare mechanismen zijn gevonden in andere organisaties die 
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discriminatie willen vermijden. Ironisch genoeg werkte het beloningssysteem op de 

tegenovergestelde manier, aangezien het mannelijke werknemers bevoordeelt ten opzichte 

van gelijk gekwalificeerde vrouwelijke werknemers door het toekennen van hogere salarissen 

en bonussen (Castilla & Benard, 2010). 

 

Wanneer we kijken naar de resultaten van de prestatie-evaluatie, zien we een positieve 

uitkomst van de invoering van MCC. Prestatie-evaluaties zijn in alle groepen die gekozen 

hebben voor een dial-up of standaard profiel, toegenomen. Wat opvalt is dat de prestatie-

evaluaties ook sterk zijn toegenomen bij vrouwen die een dial-down profiel hebben gekozen. 

Dit contrasteert met eerdere theorievorming en empirisch onderzoek dat suggereert dat 

vrouwen en vooral moeders slachtoffer zijn van de vooringenomenheid van beoordelaars bij 

carrièrebeslissingen met betrekking tot loon en promotie, en met inbegrip van prestatie-

evaluaties (MacDermid, 2001; MacDermid, Lee, Buck & Williams, 2001; Okimoto & 

Heilman, 2012). Deze bevindingen laten een duidelijk teken zien van het flexibiliteitstigma 

van mannen die een dial-down profiel hebben gekozen (Vinkenburg et al., 2012). In 

vergelijking met de stijging van de prestatie-evaluaties van moeders, zijn de prestatie-

evaluaties van vaders afgenomen. Wanneer vaders hun carrièreprofiel naar beneden bijstellen 

wordt dat nog steeds als ongebruikelijk gezien: het gaat in tegen de algemene opvatting dat 

mogelijkheden om carrière investeringen te verminderen in de eerste plaats bedoeld zijn voor 

werkende moeders (Daly et al., 2008). Het flexibiliteitstigma voor mannen is met name 

bijzonder sterk bij professionele dienstverlenende organisaties. In een studie bij een 

professionele dienstverlenende organisatie, waren er negatieve objectieve carrière gevolgen 

bij het gebruik van een flexibele planning voor ouders versus niet-ouders (Almer et al., 2003; 

Cohen & Single, 2001), in het bijzonder voor vaders.  

 

Voor Deloitte bestaat niet alleen de noodzaak voor het overwinnen van diep verankerde 

carrière veronderstellingen gebonden aan het traditionele "up or out" systeem. Ook bestaat de 

behoefte om traditionele opvattingen over sekseverschillen en carrièrerollen te doorbreken. 

Dit laatste wordt helemaal essentieel, aangezien de algemene bevindingen geen "zuivere" 

sekseverschillen aantonen, maar vooral ‘ouder’ verschillen. Een duidelijke boodschap van de 

bevindingen is dat het combineren van carrière en zorg niet alleen een vrouwen-kwestie is, 

maar juist een ouder-kwestie. 
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Tot slot, deze verkennende studie naar de loopbaangevolgen van de invoering van MCC 

toont verschillende effecten voor moeders en vaders, en voor niet-ouders, afhankelijk van 

hun MCC keuzes. Een professionele dienstverlenende organisatie die erin slaagt om de "up or 

out" cultuur aan te pakken en er in slaagt een passend systeem voor loopbaanontwikkeling te 

implementeren dat aan de eisen van het veranderende personeelsbestand voldoet, zal 

mogelijk effectiever talent weten te behouden en uiteindelijk haar klanten weten te bedienen 

op een productievere manier.  
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7.1. Introductie 

Als gevolg van de vergrijzing van de beroepsbevolking en de toename van het aantal 

vrouwen op de arbeidsmarkt, krijgen aanpassingen van werkafspraken meer prioriteit om de 

bevlogenheid (engagement) van medewerkers en betrokkenheid (commitment) op het werk te 

handhaven (Carlson, Grzywacz & Zivnuska, 2010; Wang & Shultz, 2011). 

Werknemerspopulaties veranderen over de hele wereld, waardoor standaard 

loopbaanpatronen veranderen tot meer flexibele loopbaanpatronen, met meer verticale en 

horizontale bewegingen (Greenhaus, Callanan & Godshalk, 2010; Rousseau, 2005). Om die 

reden bieden organisaties werknemers in toenemende mate mogelijkheden voor individuele 

carrièrepatronen (Bal, De Jong, Jansen & Bakker, 2012; Rousseau, 2005), zodat de 

werknemer meer controle over zijn carrière heeft. Hoewel deze trend populair is geworden in 

organisaties (Kehoe & Wright 2011; Rousseau, Ho & Greenberg, 2006), is er nog maar 

weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van dergelijke 'op maat' HR-interventies voor 

een succesvolle carrière van individuele werknemers (Baltes, Briggs, Huff, Wright & 

Neuman, 1999). 

 

De mogelijkheid voor werknemers om hun loopbaan aan te passen kan zowel het subjectieve 

als het objectieve carrièresucces verbeteren. Het creëren van maatwerk voor de loopbaan van 

werknemers (hierna: Career Customization) stelt hen in staat een betere afstemming tussen 

werk en privéleven te bereiken (Baltes et al., 1999; Casper & Harris, 2008). Individualisering 

van de werkafspraken werkt vaak alleen wanneer de afspraken ondersteund worden in de 

context waarin deze plaatsvinden (Bal et al., 2012; Rousseau, 2005). Wanneer werknemers 

hun loopbaanpatronen individualiseren, maar hierbij niet ondersteund worden door hun 

organisatie en leidinggevenden, is het onwaarschijnlijk dat dit zal leiden tot een meer 

succesvolle carrière (Casper & Harris, 2008; Leisink & Knies, 2011). Zo is ondersteuning 

van leidinggevenden van essentieel belang bij de daadwerkelijke uitvoering van dergelijke 

HR-programma's (Arthur & Boyles, 2007). 

 

Bovendien kan Career Customization sommige werknemers helpen om een succesvolle 

loopbaan te bereiken, terwijl het voor andere werknemers gunstig is om standaard 

loopbaanpatronen te volgen (Bal et al., 2012; Bal, Kooij & De Jong, 2013). De leeftijd van de 

werknemer is namelijk een factor voor een succesvolle loopbaanaanpassing. Eerder 

onderzoek heeft namelijk aangetoond dat met name oudere werknemers profiteren van een 
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aanpassing van werkafspraken (Bal et al., 2012, 2013; Leisink & Knies, 2011). Door de 

toegenomen heterogeniteit vanwege de leeftijd (Nelson & Dannefer, 1992), neemt de 

diversiteit van werk-privé behoeften van werknemers toe. Kortom, de mate waarin Career 

Customization leidt tot een succesvolle carrière is afhankelijk van zowel de leidinggevende 

(dat wil zeggen, de mate waarin leidinggevenden Career Customization ondersteunen) als de 

werknemer (dat wil zeggen de leeftijd van de werknemer). 

 

In dit hoofdstuk worden de longitudinale effecten van Career Customization op zowel 

subjectief als objectief carrièresucces worden onderzocht. Daarbij zal de ondersteunende rol 

van de leidinggevende en de leeftijd van de werknemer centraal staan. Er wordt verondersteld 

dat de aanpassing van loopbaanpatronen een succesvolle carrière alleen vergroten wanneer de 

leidinggevende deze aanpassing ondersteunt. Daarnaast wordt verwacht dat dit vooral het 

geval zal zijn onder oudere werknemers en hierbij wordt gekeken naar zowel subjectieve als 

objectieve carrièreuitkomsten. Hierbij worden theorieën over hoe HR-programma's indirect 

van invloed zijn op carrièreuitkomsten gebruikt (Gardner, Wright & Moynihan, 2011).  In 

deze studie worden twee indicatoren van subjectief carrièresucces (bevlogenheid en 

affectieve betrokkenheid) en twee indicatoren van objectief carrièresucces (salaris en 

ontvangen bonussen) betrokken. De effecten van Career Customization op subjectief 

carrièresucces worden gedurende 22 maanden onderzocht en dit onderzoek vergelijkt 

werknemers binnen eenzelfde organisatie, die ervoor hebben gekozen om een 'standaard' 

loopbaanprofiel (common) te volgen met werknemers die een op maat gemaakt 

loopbaanprofiel (customized) volgen. 

7.2. Individualisering van loopbaanpatronen 

Individualisering van loopbaanpatronen wordt steeds relevanter in organisaties. Dit is 

bijvoorbeeld onderzocht in het kader van I-deals: dat zijn afspraken die medewerkers maken 

met hun werkgevers (Rousseau, 2005; Rousseau, Ho & Greenberg, 2006). I-deals zijn 

afspraken die worden gemaakt tussen individuele werknemers en de organisaties waar zij 

werken en zijn daarom moeilijker te beheren voor organisaties dan voor algemene HR-

systemen. Dit zorgt voor oneerlijkheid in de manier waarop de I-deals worden verdeeld onder 

de werknemers (Greenberg, Roberge, Ho & Rousseau, 2004; Lai, Rousseau & Chang, 2009). 

Om die reden implementeren organisaties in toenemende mate HR-beleid waarbij alle 

werknemers dezelfde rechten krijgen om aanpassingen in hun carrièrepatroon door te voeren 

(Benko & Weisberg, 2007; Scholarios & Taylor, 2011). Dergelijke onderhandelingen kunnen 
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plaatsvinden tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek. In dit gesprek kunnen 

leidinggevenden met werknemers onderhandelen over de vraag of de werknemer het 

individuele carrièrepatroon wil aanpassen. Zo kan Career Customization een algemeen HR-

programma worden, dat individuele keuzes van medewerkers faciliteert. Daarnaast bevat het 

HR-programma beslissingen die het tempo van hun carrière, hun rollen en 

verantwoordelijkheden en hun werk locatie en schema’s beïnvloeden (Benko & Weisberg, 

2007). 

 

Bewegingen als 'Mass Career Customization' (MCC) gaan verder dan de eerder genoemde I-

deals, die zich doorgaans richten op de overeenkomsten tussen een individuele werknemer en 

de organisatie (Rousseau, 2005). MCC biedt daarentegen een brede aanpassing van 

loopbaanpatronen waarbinnen werknemers recht hebben op, in plaats van te moeten 

onderhandelen over I-deals. Career Customization biedt zo voor iedereen de optie om de 

carrière aan te passen (Rousseau et al., 2006). 

 

Een ander cruciaal verschil tussen de I-deals en MCC, is dat I-deals alle mogelijke afspraken 

tussen werknemers en de organisatie kunnen bevatten (Rousseau et al., 2006), terwijl MCC 

slechts verwijst naar een viertal keuzes met betrekking tot carrièrepatronen (Benko & 

Weisberg, 2007). I-deals kunnen over van alles gaan, maar er wordt bij I-deals vooral 

onderhandeld over de financiële compensatie, de ontwikkelingskansen, de werkschema's en 

de locatie van het werk (Rosen, Slater, Chang & Johnson, 2011). Bij MCC worden de keuzes 

gemaakt op het gebied van tempo (pace), werkdruk (workload), locatie en schema 

(location/schedule) en hun rol (role). De keuzes die worden gemaakt binnen MCC zijn dus 

direct gerelateerd aan hoe medewerkers onderhandelen over hun loopbaan, terwijl de omvang 

van de I-deals veel breder is (Rousseau et al., 2006). 

 

Tot slot is MCC te onderscheiden van flexibele werkarrangementen (FWA’s; Baltes et al., 

1999; De Menezes & Kelliher, 2011). FWA's hebben hoofdzakelijk betrekking op flexibiliteit 

in werkschema's en op regelingen die gericht zijn om het werk-thuis conflict te 

verminderen.Ze zijn echter niet gericht op het maken van afspraken over de loopbaan van 

werknemers. De meeste onderzoeken naar FWA’s tonen aan dat werknemers met FWA's 

flexibel kunnen voldoen aan hun werkuren, maar dat FWA’s ook kunnen leiden tot een 

objectief minder succesvolle carrière (Baltes et al., 1999). Dit laatste effect wordt veroorzaakt 

doordat werknemers die hun gezin meer prioriteit geven, als minder gemotiveerd om een 
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carrière binnen de organisatie na te streven worden gezien en derhalve minder kans hebben 

op een succesvolle carrière (De Menezes & Kelliher, 2011; Leslie, Manchester, Park & 

Mehng, 2012).  

7.3. Theorie met betrekking tot Career Customization 

De arbeidsmarkt bestaat uit steeds meer vrouwen, werknemers met verschillende etnische 

achtergronden, en ouderen (Harrington & Ladge, 2009; Wang & Shultz, 2011). HR-

onderzoek is grotendeels gebaseerd op het idee van de zogenaamde universele ‘best 

practices’ (Boxall & Macky, 2009). Deze ‘best practices’, die gebaseerd zijn op het idee dat 

HR-programma’s moeten worden aangeboden aan iedere medewerker zodat hogere prestaties 

kunnen worden ‘uitgelokt’ (Kehoe & Wright, 2011; Purcell, 1999), verliezen hun effectiviteit 

bij een veranderend personeelsbestand. In tegenstelling tot de ‘contingentie benadering’ van 

HRM (Bal et al., 2013; Delery & Doty, 1996) wordt verondersteld dat HR-programma’s 

alleen effectief zijn, als ze in overeenstemming zijn met de context waarin ze worden 

uitgevoerd. Niet elk 'high performance' HR-programma zal ook daadwerkelijk hogere 

prestaties ‘uitlokken’ voor elke werknemer: dit soort programma’s werkt alleen wanneer de 

praktijk in overeenstemming is met de persoonlijke behoeften en waarden (Bal et al., 2013; 

Boxall & Macky, 2009). Daarom wordt in lijn met de ‘contingency benadering’  het 

aanbieden van een geïndividualiseerd programma essentieel in het motiveren van 

werknemers. 

 

In overeenstemming met het ‘work-adjustment model’ (Baltes et al., 1999), zal Career 

Customization de motivatie van werknemers verbeteren, omdat er een grotere 

overeenstemming wordt bereikt tussen de vaardigheden van werknemers en de eisen van de 

baan. Daarnaast wordt grotere overeenstemming bereikt met betrekking tot de behoeften van 

werknemers en de organisatie (Bal et al., 2012; Leslie et al., 2012). Doordat werknemers zelf 

kunnen kiezen hoe ze hun loopbaantraject vorm willen geven, ervaren zij meer controle over 

hun eigen carrière geven wat er voor zorgt dat de betrokkenheid bij de organisatie wordt 

verhoogd.  

 

Omdat medewerkers niet alle informatie hebben over de bedoelingen van de organisatie, 

gebruiken ze signalen die ze oppikken om conclusies te trekken over de intenties. De 

‘signaling’ theorie (Casper & Harris, 2008; Rynes, Bretz & Gerhart, 1991; Spence, 1973) 

stelt dat individuen hints of signalen geven wanneer ze niet over volledige informatie 
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beschikken. Career Customization dient als één van de 'signalen' van de organisatie en deze 

tool verspreid 'goede bedoelingen' in de richting van werknemers (Takeuchi, Chen & Lepak, 

2009). Het creëren van mogelijkheden om privé en werkbehoeften te (h)erkennen leidt tot 

een positief werkklimaat voor werknemers (Bal et al., 2012; Rynes et al., 1991). 

 

De ‘social exchange’ theorie (Blau, 1964; Gouldner, 1960) veronderstelt dat medewerkers 

door deze ‘goede bedoelingen’ van de organisatie meer bevlogenheid en betrokkenheid 

zullen tonen en in ruil daarvoor meer carrièresucces krijgen (Hannah & Iverson, 2004; Shore 

& Shore, 1995). Volgens de ‘social exchange’ theorie zullen een werknemer en een 

werkgever die met elkaar verbonden zijn door een sociale uitwisseling, wederzijdse 

verplichtingen ervaren en daarmee het gedrag van beide partijen bepalen. Career 

Customization dient dus als basis voor de sociale uitwisseling tussen de werknemer en de 

organisatie, omdat de wederzijdse verplichtingen de arbeidsverhouding versterken. De 

organisatie biedt de werknemer de mogelijkheid op een op maat gemaakt loopbaantraject, en 

“in ruil” daarvoor neemt de bevlogenheid en betrokkenheid bij het werk en de organisatie toe 

(Hornung et al., 2008; Ng en Feldman, 2010). Daarbij wordt ook verondersteld dat wanneer 

iemand zijn/haar carrière kan aanpassen, dat een meer succesvolle carrière wordt bereikt. 

 

In dit hoofdstuk richten we ons op twee soorten subjectief carrièresucces: bevlogenheid 

(engagement) en affectieve betrokkenheid (commitment) bij de organisatie. Bevlogenheid 

wordt gedefinieerd als "een positieve toestand van opperste voldoening, die wordt 

gekenmerkt door vitaliteit, toewijding en absorptie” (Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma & 

Bakker, 2002; Bakker, 2009; Schaufeli & Bakker, 2010).  Affectieve betrokkenheid wordt 

gedefinieerd als een psychologische band als gevolg van betrokkenheid aan en de 

verantwoordelijkheid voor de organisatie (Klein, Molloy & Brinsfield, 2012). Uit onderzoek 

blijkt dat bevlogenheid en affectieve betrokkenheid de relatie tussen het aangeboden HR-

programma en de prestaties op het werk mediëren (Christian, Garza & Slaughter, 2011; 

Harrison, Newman & Roth, 2006). Daarmee vormen ze een cruciale schakel tussen dat wat 

de organisatie biedt en de prestaties van de medewerkers. Career Customization zorgt voor 

een actievere rol en meer betrokkenheid van werknemers. Doordat bevlogenheid en 

betrokkenheid belangrijke voorspellers van de arbeidsprestaties zijn (Harter, Schmidt & 

Hayes, 2002; Kuvaas, 2008), zorgt Career Customization ervoor dat werknemers betere 

prestaties leveren, waardoor een groter objectief carrièresucces wordt bereikt. Bevlogen en 

betrokken medewerkers spannen zich meer in, zijn persistent en gericht op hun werktaken en 
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zijn daardoor in staat goed te presteren (Christian et al., 2011). Daarnaast hebben bevlogen en 

betrokken medewerkers meer kans om te investeren in hun organisatie en om deel te nemen 

aan contextuele prestaties, iets dat zal worden beloond door organisaties (Harter et al., 2002). 

Bevlogenheid en betrokkenheid zullen dus naar verwachting leiden tot een meer succesvolle 

carrière, dat in het kader van dit onderzoek gedefinieerd wordt als de combinatie van loon en 

ontvangen bonussen. Career Customization zal echter niet altijd leiden tot meer succes, hier 

ligt een cruciale rol voor zowel de leidinggevende als de werknemer. 

7.4. De rol van ondersteuning van de leidinggevende in Career Customization 

De mate waarin Career Customization leidt tot een hoger subjectief (dat wil zeggen, 

bevlogenheid en betrokkenheid) en objectief carrièresucces (dat wil zeggen inkomen) is 

afhankelijk van de ondersteuning die werknemers krijgen van hun leidinggevenden. 

Leidinggevenden fungeren als voorbeeld en zij communiceren de mate waarin de organisatie 

bereid is om Career Customization succesvol te implementeren. Wanneer leidinggevenden 

niet overtuigd zijn dat Career Customization leidt tot de gewenste resultaten, zullen ze 

minder geneigd zijn om de werknemer te ondersteunen in de wens het loopbaantraject aan te 

passen. Career Customization kan worden gezien als een regeling die afwijkt van de 

standaard normen (Leslie et al., 2012; Rousseau et al., 2006). Een leidinggevende kan een 

werknemer die vraagt om een loopbaanaanpassing als minder betrokken ervaren. In lijn met 

de ‘attribution’ theorie (Kelley & Michela, 1980) zoeken leidinggevenden causale 

verklaringen voor het in hun ogen ongewone gedrag van hun werknemers. Leidinggevenden 

die geen voorstander van Career Customization zijn, zullen de keuze van de werknemer 

negatiever ervaren dan leidinggevenden die wel voorstander zijn van Career Customization. 

Waar de eerste soort van de leidinggevenden de aanpassing toeschrijft aan egoïstische 

doeleinden van de werknemer om alleen maar te denken aan de eigen carrière en werk-privé 

balans, zal het laatste type van leidinggevenden meer kans zien om dit toe te schrijven aan 

‘organization-serving’ motieven door de werknemer (Leslie et al., 2012). 

 

Leidinggevenden die Career Customization steunen hebben een grotere kans op een 

succesvolle implementatie van Career Customization voor hun werknemers. Daardoor 

hebben medewerkers een grotere kans om zich beter te voelen met hun baan, wat zich kan 

uiten in een grotere bevlogenheid en hogere betrokkenheid aan de organisatie. Deze hogere 

niveaus van bevlogenheid en betrokkenheid zullen hen vervolgens inspireren om meer 

energie te steken in hun werk, wat leidt tot een hoger objectief carrièresucces,. De 
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verwachting is dan ook dat wanneer leidinggevenden de uitvoering van Career Customization 

ondersteunen, dit zal leiden tot een hogere bevlogenheid en affectieve betrokkenheid bij 

medewerkers die gebruik maken van deze tool.  

 

Hypothese 1: Ondersteuning van de leidinggevende voor Career Customization (Manager 

support) is positief gerelateerd aan (a) bevlogenheid, en (b) affectieve betrokkenheid onder 

werknemers met een aangepast profiel. 

 

Hypothese 2: (a) Bevlogenheid en (b) affectieve betrokkenheid zijn positief gerelateerd aan 

objectief carrièresucces. 

7.5. Leeftijd en Career Customization 

Career Customization zal naar verwachting leiden tot een succesvollere carrière wanneer de 

leidinggevende de implementatie ondersteunt. Daarnaast wordt verondersteld dat Career 

Customization gunstiger zal zijn voor oudere werknemers, terwijl het de populaire 

overtuiging is dat voornamelijk jongere werknemers geïndividualiseerde loopbaantrajecten 

waarderen (Hansen & Leuty, 2012; Twenge, Campbell & Freeman, 2012). Toch wordt 

verondersteld dat voornamelijk oudere werknemers het meest profiteren van Career 

Customization. 

 

De ‘Aging’ theorie stelt dat mensen van elkaar verschillen (bijvoorbeeld in de 

persoonlijkheid; Caspi, Roberts & Shiner, 2005) en dat deze individuele verschillen 

toenemen naarmate mensen ouders worden (Nelson & Dannefer, 1992; Van Lieshout, 2000, 

2006). Het ontwikkelen van persoonlijkheid houdt niet op na de adolescentie (Caspi et al., 

2005). Daarom zullen voorkeuren, antipathieën, houdingen en neigingen zich ook verder 

ontwikkelen tijdens iemands loopbaan. Deze verhoogde heterogeniteit doordat mensen ouder 

worden zorgt ervoor dat mensen meer uiteenlopende behoeften en wensen krijgen over hoe 

zij werk en privé op elkaar afstemmen. De toename van de gemiddelde leeftijd van 

werknemers zal de behoefte aan maatwerk van de loopbaan vergroten, dus wanneer 

werknemers in staat worden gesteld om hun loopbaan aan te passen, zullen ze een positievere 

houding krijgen ten opzichte van werk en de organisatie (Bal et al., 2012; Nelson & 

Dannefer, 1992). Oudere werknemers zullen hierdoor meer profiteren van een aanpassing van 

loopbaanpatronen dan jongere werknemers, doordat jongeren een jonge carrière hebben met 
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meer vergelijkbare werk-gerelateerde behoeften en verlangens (Bal & Kooij, 2011).  

 

Een andere reden waarom jonge werknemers minder zullen profiteren van Career 

Customization, is dat ze door minder ervaring nog geen opgebouwde kennis en vaardigheden 

hebben die oudere werknemers wel hebben om succesvol over Career Customization te 

onderhandelen (Bal, De Lange, Zacher & Van der Heijden, 2013). Oudere werknemers 

hebben meer ervaring en weten beter toegang te verkrijgen tot ondersteuning. Bovendien 

hebben ze meer onderhandelingsmacht (Rousseau, 2005) en dus een sterkere positie om te 

onderhandelen, terwijl jongere werknemers zich nog moeten bewijzen en makkelijker te 

vervangen zijn. 

 

Verder heeft onderzoek aangetoond dat jongere werknemers meer de neiging hebben om te 

kiezen voor standaard relationeel contract met hun organisatie, gericht op 

loopbaanontwikkeling, groei en succes. Wanneer werknemers ouder worden, worden de 

investeringen in werk en de relatie met de organisatie afhankelijker van hoe belangrijk het 

werk is in het leven van de werknemer (Bal & Kooij, 2011; Kooij, Jansen, Dikkers & De 

Lange, 2010). Jongere werknemers zullen daardoor meer profiteren van gestandaardiseerde 

carrièrepatronen dan oudere werknemers.  

 

Hypothese 3: Leeftijd modereert de relatie tussen de ondersteuning van de leidinggevende 

voor Career Customization (Manager support) en (a) bevlogenheid, en (b) affectieve 

betrokkenheid onder werknemers met een aangepast profiel, zodanig dat de relaties positiever 

zijn als de werknemers ouder zijn. 
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figuur 10 - onderzoeksmodel leeftijd, manager support, subjectief en objectief carrièresucces 

 

7.6. Methode 

Werknemers starten bij Deloitte veelal vanaf jonge leeftijd (18-25 jaar), na het afronden van 

hun VWO-opleiding, HBO-opleiding of universiteit. Zij starten in een startersfunctie om zich 

te ontwikkelen tot accountants, belastingadviseurs of consultants. Veel werknemers hebben 

de behoefte om te groeien tot partner, of om de organisatie te verlaten om te werken als 

accountant, belastingadviseur of controller in een ander bedrijf. Omdat oudere werknemers 

(ouder dan 45 jaar, Kooij, De Lange, Jansen & Dikkers, 2008) vaker de neiging hebben om 

de organisatie te verlaten, is de gemiddelde leeftijd van de werknemers niet hoog.  

 

In september 2009 is Deloitte gestart met de implementatie van HR-beleid voor Career 

Customization. Medewerkers kregen de gelegenheid om te onderhandelen over een aangepast 

loopbaantraject, door in overleg met hun leidinggevende aanpassingen door te voeren op de 

dimensies tempo, werkdruk, de locatie en planning en rol (Benko & Weisberg, 2007). Dit 

resulteerde in twee groepen werknemers: werknemers die ervoor kozen om hun 

carrièrepatroon aan te passen (customized) en werknemers die kozen voor een standaard 

loopbaantraject (common).  

 

In paragraaf 3.6. is de onderzoeksmethode reeds beschreven. In juni 2009 (t1) zijn 5605 

medewerkers uitgenodigd om deel te nemen aan de eerste meting van het onderzoek. De 

invoering van MCC vond plaats na t1. In juni 2010 (t2) werden alle respondenten per e-mail 

gevraagd deel te nemen aan de eerste follow-up studie en in juni 2011 (t3) zijn alle 
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respondenten opnieuw uitgenodigd om deel te nemen aan het laatste deel van het onderzoek. 

Met behulp van een online enquête zijn de werknemers gevraagd de vragenlijsten in te 

vullen. Van de 553 respondenten die alle drie de vragenlijsten hebben ingevuld, hebben 57 

deelnemers (10%) aangegeven niet mee te doen aan het MCC programma. Deze 

respondenten zijn buiten de analyses gelaten. Van de overige 496 deelnemers, kozen 93 

deelnemers (19%) voor een aangepast profiel (customized), terwijl 403 (81%) deelnemers 

kozen voor een standaard profiel (common). In de verdere analyses wordt onderscheid 

gemaakt tussen deze twee groepen. Van de totale steekproef (N = 496), was 30% vrouw, met 

een gemiddelde leeftijd van 33,82 jaar (SD = 8.92; range 18-60). Van het totale 

personeelsbestand is 33% vrouw, met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar, dus de gegevens 

voor dit onderzoek zijn representatief voor het gehele personeelsbestand. Van de werknemers 

met een standaard (common) profiel was 73% man, met een gemiddelde leeftijd van 33,72 

jaar (SD = 8.85). In t1 werkten alle werknemers in deze groep gemiddeld 45 uur per week. 

Voor werknemers met een aangepast (customized) profiel was 56% vrouw met een 

gemiddelde leeftijd van 34.32 years (SD = 9.27). In t1 werkten alle werknemers in deze 

groep gemiddeld 41 uur per week. De twee groepen verschillen significant met elkaar op het 

gebied van geslacht, F (1, 494) = 10.94, p = .001) en de gewerkte uren per week, F (1, 494) = 

19.17, p = .001, waarbij er meer vrouwen waren in de groep met een aangepast profiel 

(customized), en waarbij mensen met een standaard profiel (common) meer uren werkten.  

 

Leeftijd is gemeten in t1. Voor leeftijd zijn de relaties getest voor één SD jonger dan de 

gemiddelde leeftijd (25 jaar) en voor werknemers één SD ouder dan het gemiddelde (43 jaar). 

Deze leeftijdsverdeling is representatief voor een professionele dienstverlenende organisatie 

als Deloitte, waar je al vroegtijdig start met de loopbaanontwikkeling en waar je al op je 35e 

levensjaar de hoogste functieniveaus bereikt kan hebben.  

 

Ondersteuning van de leidinggevende voor Career Customization (Manager support) is 

gemeten op t2, dus na uitvoering van Career Customization. Medewerkers hebben drie 

vragen ingevuld  op een 5-punts Likert-schaal (1 =  'helemaal mee oneens', tot 5 = 'helemaal 

mee eens') over de mate waarin hun directe leidinggevende Career Customization 

ondersteund (α = .80). De items waren: "Mijn leidinggevende is enthousiast over Career 

Customization ', 'Mijn leidinggevende ondersteunt het gebruik van Career Customization ', en 

'Mijn leidinggevende was eerlijk en duidelijk over het gebruik van Career Customization'. 
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Bevlogenheid (work engagement) is gemeten op t1, t2 en t3, met behulp van de schaal van 

Schaufeli en Bakker (2004), met in totaal 9 items, inclusief de drie subschalen vitaliteit, 

toewijding en absorptie. De antwoordcategorieën variëren van nooit (= 1) tot altijd, elke dag 

(= 7), om een indicatie te krijgen hoe vaak de gebeurtenis plaatsvindt (e.g. “Als ik 's morgens 

opsta heb ik zin om aan het werk te gaan”). De totaalscore is berekend door het gemiddelde 

te nemen van de negen vragen, waarbij hogere scores op de schaal een hogere bevlogenheid 

betekent. Betrouwbaarheid van de schaal was 0.91 op t1, 0,92 op t2 en 0.93 op t3.  

 

Affectieve betrokkenheid (affective commitment) is gemeten op t1, t2 en t3 met behulp 8 

items op een 7-punts Likert-schaal (1 =  'helemaal mee oneens', 7 = 'helemaal mee eens') van 

Allen en Meyer (1990). Een voorbeeld item is: "Deze organisatie betekent veel voor mij". 

Betrouwbaarheid was 0,86 bij t1, en 0,87 op t2 en t3. 

 

Salaris is gemeten in t3. In lijn met het onderzoek van Judge, Hurst en Simon (2009) kon het 

jaarsalaris worden aangegeven met behulp van een categorische schaal van 1 = 'minder dan € 

15.000 per jaar', tot 20 = 'meer dan € 200.000 per jaar'. Ontvangen bonus is ook gemeten in 

t3, waarbij respondenten op een categorische schaal konden aangeven hoeveel bonus zijn 

hebben ontvangen: 0 = 'geen bonus ontvangen', 1 = 'minder dan € 1.000', tot en met 16 = 

'meer dan € 15.000'. 

 

De hypotheses zijn getest door middel van een multi-groep structural equation modeling met 

behulp van LISREL 8.80 (MSEM, Byrne, 1998; Jöreskog & Sörbom, 2005). Covariantie 

analyses hebben de voorkeur boven hiërarchische regressie analyse, omdat bij covariantie 

analyses gecontroleerd wordt voor meetfouten. Er is een partieel disaggregatie model 

gebruikt omdat latente factoren meer dan één indicator nodig hebben om een model te 

identificeren en omdat een compleet disaggregatie model identificatieproblemen kan 

produceren (Bagozzi & Edwards, 1998; Yuan, Bentler & Kano, 1997). Dit betekent dat voor 

de latente variabelen bevlogenheid en affectieve betrokkenheid, er twee item parcels per 

latente variabele zijn gebruikt. Daarnaast zijn factoranalyses uitgevoerd om te beoordelen 

welke items een vergelijkbare structuur vertonen (Yuan et al., 1997). Het bundelen van items 

is uitgevoerd op basis van betrouwbaarheid van de afzonderlijke items (Cronbach’s alpha > 

.70). Leeftijd en Manager support zijn gestandaardiseerd voordat de interacties zijn berekend. 

Leeftijd had één indicator, en de gestandaardiseerde schaalscore is als indicator gebruikt voor 

Manager support t2.  
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De paden van de latente factoren naar de indicatoren zijn gefixeerd met de wortel van de 

schaal betrouwbaarheden, die voor leeftijd is geschat op 0,95, terwijl de error varianties van 

de indicatoren gelijk zijn gesteld aan het product van de varianties en 1 minus de 

betrouwbaarheid. Een soortgelijke procedure is gevolgd voor de latente interactie (zie Cortina 

et al., 2001 voor een uitgebreide beschrijving van de procedure). Conform Cortina et al. 

(2001) is de correlatie tussen leeftijd en de interactie op nul gezet, evenals de correlatie 

tussen Manager support en de interactie, omdat geen relatie werd verwacht tussen de 

interactie en de hoofdeffecten, wat resulteert in minder identificatieproblemen in het model 

(Cortina et al., 2001, p. 329). Voor de latente variabelen salaris t3 en bonus t3 zijn de items 

als indicatoren gebruikt, die zijn vastgesteld met de wortel van de geschatte betrouwbaarheid 

van 0,99. De error varianties zijn ook gelijk gesteld aan het product van de varianties en 1 

minus de betrouwbaarheid scores (Cortina et al., 2001). 

 

Om de moderatie-analyses uit te voeren, is de procedure van Mathieu et al. gevolgd (1992, 

zie ook Cortina et al., 2001). Significante interacties zijn geplot met behulp van ‘single slope’ 

analyses, met ‘slopes’ van één standaarddeviatie onder en boven het gemiddelde van de 

moderator, conform Aiken en West (1991). Tot slot is het model voor de volledige steekproef 

getest, en er is een analyse uitgevoerd om na te gaan of er verschillen in de relaties tussen 

werknemers met een standaardprofiel en een aangepast profiel zitten. Om elk model te 

evalueren, zijn de goodness-of-fit indices gebruikt (Hu & Bentler, 1999). Voor de Root Mean 

Square Error of Approximation, wordt een waarde van 0,05 of minder beschouwd als een 

goede fit en een waarde van 0,08 wordt beschouwd als aanvaardbaar (MacCullum, Browne & 

Sugawara, 1996). De Comparative Fit Index (CFI) en Non-Normed Fit Index (NNFI) moeten 

boven 0,90 zijn. Tenslotte moet de Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) lager 

zijn dan 0,05. In tabel 17 zijn de gemiddelden, de standaardafwijkingen, de alpha 

coëfficiënten en correlaties tussen de variabelen opgenomen. 
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is uitgevoerd op basis van betrouwbaarheid van de afzonderlijke items (Cronbach’s alpha > 

.70). Leeftijd en Manager support zijn gestandaardiseerd voordat de interacties zijn berekend. 

Leeftijd had één indicator, en de gestandaardiseerde schaalscore is als indicator gebruikt voor 

Manager support t2.  
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De paden van de latente factoren naar de indicatoren zijn gefixeerd met de wortel van de 

schaal betrouwbaarheden, die voor leeftijd is geschat op 0,95, terwijl de error varianties van 

de indicatoren gelijk zijn gesteld aan het product van de varianties en 1 minus de 

betrouwbaarheid. Een soortgelijke procedure is gevolgd voor de latente interactie (zie Cortina 

et al., 2001 voor een uitgebreide beschrijving van de procedure). Conform Cortina et al. 

(2001) is de correlatie tussen leeftijd en de interactie op nul gezet, evenals de correlatie 

tussen Manager support en de interactie, omdat geen relatie werd verwacht tussen de 

interactie en de hoofdeffecten, wat resulteert in minder identificatieproblemen in het model 

(Cortina et al., 2001, p. 329). Voor de latente variabelen salaris t3 en bonus t3 zijn de items 

als indicatoren gebruikt, die zijn vastgesteld met de wortel van de geschatte betrouwbaarheid 

van 0,99. De error varianties zijn ook gelijk gesteld aan het product van de varianties en 1 

minus de betrouwbaarheid scores (Cortina et al., 2001). 

 

Om de moderatie-analyses uit te voeren, is de procedure van Mathieu et al. gevolgd (1992, 

zie ook Cortina et al., 2001). Significante interacties zijn geplot met behulp van ‘single slope’ 

analyses, met ‘slopes’ van één standaarddeviatie onder en boven het gemiddelde van de 

moderator, conform Aiken en West (1991). Tot slot is het model voor de volledige steekproef 

getest, en er is een analyse uitgevoerd om na te gaan of er verschillen in de relaties tussen 

werknemers met een standaardprofiel en een aangepast profiel zitten. Om elk model te 

evalueren, zijn de goodness-of-fit indices gebruikt (Hu & Bentler, 1999). Voor de Root Mean 

Square Error of Approximation, wordt een waarde van 0,05 of minder beschouwd als een 

goede fit en een waarde van 0,08 wordt beschouwd als aanvaardbaar (MacCullum, Browne & 

Sugawara, 1996). De Comparative Fit Index (CFI) en Non-Normed Fit Index (NNFI) moeten 

boven 0,90 zijn. Tenslotte moet de Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) lager 

zijn dan 0,05. In tabel 17 zijn de gemiddelden, de standaardafwijkingen, de alpha 

coëfficiënten en correlaties tussen de variabelen opgenomen. 
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7.7. Resultaten 

Verschillende modellen zijn getest en weergegeven in tabel 18. Eerst wordt het hypothese 

model, zoals weergegeven in figuur 10, voor de volledig onderzochte populatie uitgewerkt. 

De directe paden van leeftijd tot salaris t3 en bonus t3 zijn toegevoegd, want salaris en 

bonussen nemen toe bij een toename van leeftijd (Lazear, 1981). Daarnaast is de interactie 

tussen leeftijd en leidinggevende ondersteuning (Manager support) t2 met betrekking tot 

bevlogenheid t2 en betrokkenheid t2 getoetst op gelijktijdige effecten. Het alternatieve model 

heeft een acceptabele fit (M1: χ2 2 = 394,08, df = 79, p <.001; SRMR = 0,043). De χ²/df ratio 

is met 4,99 aan de hoge kant, maar is nog steeds acceptabel (de χ²/df ratio moet kleiner zijn 

dan 5.0 voor een aanvaardbare fit, Hair, Black, Babin & Anderson, 2010; Tanaka, 1987). Dit 

model is vergeleken met een alternatief model, waarbij paden van bevlogenheid t1 en 

betrokkenheid t1 tot Manager support t2 zijn opgenomen, om te testen of meer bevlogen en 

betrokken medewerkers meer ondersteuning voor Career Customization krijgen van hun 

leidinggevende (Bakker & Bal, 2010; Scholarios & Taylor, 2011). Dit meer complexe model 

heeft echter geen betere fit (M2: Δ χ2 2 = 1.51, Δdf = 2, ns). Beide paden zijn niet significant, 

waardoor het hypothese model overeind blijft. Vervolgens zijn meerdere groepen getest om 

te kijken of de relaties in het model gelijk zijn of verschillen tussen beide groepen (common 

versus customized). Eerst is een model getest waarin de structurele paden gelijk waren tussen 

de twee groepen. Dit model heeft een acceptabele fit (M3: χ2 2 = 978,61, df = 228, p <.001; 

SRMR = 0,064). Verder is dit model vergeleken met een model waar de structurele paden vrij 

zijn bepaald voor elke groep. Dit model behaalde een significant betere fit dan het invariante-

model (M4: Δ χ2 2 = 99.13, Δdf = 22, p <.001). Daarom moeten de structurele paden in het 

model vrij worden geschat. Ten slotte is vastgesteld dat het model geschikt is voor elke 

groep. Beide modellen voor de standaard groep (common) (M5: χ2 2 = 349,99, df = 79, p 

<.001; SRMR = 0,045) en de aangepaste groep (customized) (M6: χ2 2 = 106,49, df = 79, p 

<.001; SRMR = 0.053) scoorden een acceptabele fit. In tabel 19 worden de 

gestandaardiseerde coëfficiënten van de structurele paden voor de totale onderzochte 

populatie (bovenste helft van de tabel), en voor de standaard en aangepaste groepen (onderste 

helft van de tabel) getoond. In figuur 11 zijn de resultaten van het structurele model voor de 

twee groepen afgebeeld. 
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7.7. Resultaten 

Verschillende modellen zijn getest en weergegeven in tabel 18. Eerst wordt het hypothese 

model, zoals weergegeven in figuur 10, voor de volledig onderzochte populatie uitgewerkt. 

De directe paden van leeftijd tot salaris t3 en bonus t3 zijn toegevoegd, want salaris en 

bonussen nemen toe bij een toename van leeftijd (Lazear, 1981). Daarnaast is de interactie 

tussen leeftijd en leidinggevende ondersteuning (Manager support) t2 met betrekking tot 

bevlogenheid t2 en betrokkenheid t2 getoetst op gelijktijdige effecten. Het alternatieve model 

heeft een acceptabele fit (M1: χ2 2 = 394,08, df = 79, p <.001; SRMR = 0,043). De χ²/df ratio 

is met 4,99 aan de hoge kant, maar is nog steeds acceptabel (de χ²/df ratio moet kleiner zijn 

dan 5.0 voor een aanvaardbare fit, Hair, Black, Babin & Anderson, 2010; Tanaka, 1987). Dit 

model is vergeleken met een alternatief model, waarbij paden van bevlogenheid t1 en 

betrokkenheid t1 tot Manager support t2 zijn opgenomen, om te testen of meer bevlogen en 

betrokken medewerkers meer ondersteuning voor Career Customization krijgen van hun 

leidinggevende (Bakker & Bal, 2010; Scholarios & Taylor, 2011). Dit meer complexe model 

heeft echter geen betere fit (M2: Δ χ2 2 = 1.51, Δdf = 2, ns). Beide paden zijn niet significant, 

waardoor het hypothese model overeind blijft. Vervolgens zijn meerdere groepen getest om 

te kijken of de relaties in het model gelijk zijn of verschillen tussen beide groepen (common 

versus customized). Eerst is een model getest waarin de structurele paden gelijk waren tussen 

de twee groepen. Dit model heeft een acceptabele fit (M3: χ2 2 = 978,61, df = 228, p <.001; 

SRMR = 0,064). Verder is dit model vergeleken met een model waar de structurele paden vrij 

zijn bepaald voor elke groep. Dit model behaalde een significant betere fit dan het invariante-

model (M4: Δ χ2 2 = 99.13, Δdf = 22, p <.001). Daarom moeten de structurele paden in het 

model vrij worden geschat. Ten slotte is vastgesteld dat het model geschikt is voor elke 

groep. Beide modellen voor de standaard groep (common) (M5: χ2 2 = 349,99, df = 79, p 

<.001; SRMR = 0,045) en de aangepaste groep (customized) (M6: χ2 2 = 106,49, df = 79, p 

<.001; SRMR = 0.053) scoorden een acceptabele fit. In tabel 19 worden de 

gestandaardiseerde coëfficiënten van de structurele paden voor de totale onderzochte 

populatie (bovenste helft van de tabel), en voor de standaard en aangepaste groepen (onderste 

helft van de tabel) getoond. In figuur 11 zijn de resultaten van het structurele model voor de 

twee groepen afgebeeld. 
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figuur 11 - gestandaardiseerde resultaten van het finale model voor werknemers met een standaard en aangepast profiel. 

 
 
tabel 18 - statistieken voor de hypothese en alternatieve modellen 

 Model 2 df RMSEA CFI NNFI SRMR Δdf Δ2 
M1 Hypothesized Model 394.08*** 79 .090 .97 .94 .043   
M2 Alternative Model 395.59*** 81 .089 .97 .94 .043 2 1.51ns 
Multi-group Structural Equation Models    
M3 Hypothesized Model 

Invariant 
978.61*** 228 .120 .94 .93 .064   

M4 Hypothesized Model 
Freely Estimated 

879.48*** 206 .120 .94 .92 .066 22 99.13*** 

Hypothesized Model for the two groups    
M5 Common 349.99*** 79 .092 .96 .94 .045   
M6 Customized 106.49*** 79 .061 .98 .97 .053   
Note. SRMR = Standardized root-mean-square residual; RMSEA = root-mean-square error of approximation; 
CFI = comparative fit index; NNFI = nonnormed fit index; SRMR = Standardized Root Mean Square Residual. 
***p < .001. Alternative Model: hypothesized model including paths from bevlogenheid T1 and betrokkenheid 
T1 to Manager support T2.  
 
  

 

157 

tabel 19 - gestandaardiseerde resultaten voor het hypothese model voor de gehele groep, de groep met een standaard profiel 
en de groep met een aangepast profiel. 

 Criterion Variables 
 Bevlogen-

heid T2 
Affectieve 
betrokken-
heid  T2 

Bevlogen-
heid T3 

Affectieve 
betrokken-
heid  T3 

Salaris 
T3 

Bonus 
T3 

Total Sample (N = 496)       
Bevlogenheid T1   .95***      
Affectieve betrokkenheid  T1    .86***     
Bevlogenheid T2    .88***    
Affectieve betrokkenheid  T2     .83***   
Leeftijd T1   .07   .19***   .06  .05  .49***  .21*** 
Manager Support T2   .03   .05 -.03 -.01   
Leeftijd T1 * Manager Support T2   .03   .06 -.02 -.11**   
Bevlogenheid T3      .13**  .17*** 
Affectieve betrokkenheid  T3     -.01 -.05 
Common (N = 403) 
Customized (N = 93) 

      

Bevlogenheid T1   .93*** 
1.04*** 

     

Commitment  T1    .83*** 
1.06*** 

    

Bevlogenheid T2    .87*** 
 .93*** 

   

Affectieve betrokkenheid  T2     .83*** 
 .78*** 

  

Leeftijd T1   .08 
  .07 

  .17*** 
  .33** 

 .06 
 .03 

 .06 
-.05 

 .55*** 
 .34*** 

 .24*** 
 .14 

Manager Support T2   .01 
  .00 

  .06 
 -.04 

-.04 
 .00 

 .00 
 .06 

  

Leeftijd T1 * Manager Support T2   .03 
  .06 

  .05 
  .08 

-.06 
 .25* 

-.14*** 
 .13 

  

Bevlogenheid T3      .06 
 .43*** 

 .08 
 .35** 

Affectieve betrokkenheid  T3      .00 
-.20 

-.02 
-.16 

Noot: *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 

 

Uit tabel 19 (bovenste helft) blijkt dat bevlogenheid en affectieve betrokkenheid relatief 

stabiel zijn voor de volledige steekproef over tijd, met gestandaardiseerde resultaten tussen 

0,83 en 0,95. Verder is leeftijd positief gerelateerd aan zowel salaris t3 (γ = .49, p <.001) en 

bonus t3 (γ = .21, p <.001). Bevlogenheid t3 is ook positief gerelateerd aan salaris T3 (γ = 

.13, p <.01) en bonus t3 (γ = .17, p <.001). Affectieve betrokkenheid t3 is niet significant 

gerelateerd aan salaris t3 (γ = - .01, ns) en bonus t3 (γ = - .05, ns). Ten slotte is de interactie 

tussen leeftijd en Manager support t2 significant gerelateerd aan affectieve betrokkenheid t3 

(γ = - .11, p <.01) voor de volledige steekproef. Verder is de relatie berekend voor de 

werknemers met één SD jonger dan de gemiddelde leeftijd (25 jaar oud), en voor werknemers 

één SD ouder dan de gemiddelde leeftijd (43 jaar oud; Aiken & West, 1991). De relatie is 

positief voor jongere werknemers (γ = .10, p <.01), terwijl de relatie negatief is voor oudere 
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figuur 11 - gestandaardiseerde resultaten van het finale model voor werknemers met een standaard en aangepast profiel. 
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werknemers (γ = - .12, p <.05). Vandaar dat bij jongere werknemers Manager support positief 

is gerelateerd aan affectieve betrokkenheid. 

 

Hypothese 1 voorspelde dat steun van de leidinggevende (Manager support) positief 

gerelateerd is aan bevlogenheid en affectieve betrokkenheid over tijd bij werknemers met een 

aangepast profiel. De onderste helft van tabel 19 toont de gestandaardiseerde resultaten voor 

de twee groepen. Manager support t2 is voor zowel werknemers met een standaard als en een 

aangepast profiel niet gerelateerd aan één van de twee subjectieve uitkomsten. Daarom wordt 

hypothese 1 verworpen. Manager support heeft geen invloed op hogere bevlogenheid en 

affectieve betrokkenheid onder werknemers met een aangepast profiel. 

 

Hypothese 2 stelde dat bevlogenheid en affectieve betrokkenheid positief gerelateerd zijn aan 

objectief carrièresucces. Bevlogenheid t3 is positief gerelateerd aan salaris t3 (γ = 0,21, p 

<.01) en bonus t3 (γ = 0,15, p <.001) voor de gehele groep. Affectieve betrokkenheid t3 is 

niet significant gerelateerd aan salaris t3 (γ = - 0.06, ns) en bonus t3 (γ = - .02, ns). De relatie 

tussen bevlogenheid t3, salaris t3 (γ = 0.43, p <0.001) en bonus t3 (γ = 0.31, p <.01) is alleen 

belangrijk in de groep met een aangepast profiel. Hypothese 2a wordt ondersteund, terwijl 

hypothese 2b wordt verworpen. 

 

Hypothese 3 voorspelde dat de relatie tussen steun van de leidinggevende (Manager support) 

en bevlogenheid en affectieve betrokkenheid na verloop van tijd zou worden gemodereerd 

door de leeftijd. Er is geen enkele interactie significant bevonden in relatie tot bevlogenheid 

t2 en affectieve betrokkenheid t2. Daarom zijn er geen interactie effecten van Manager 

support en leeftijd op het scheppen van subjectief carrièresucces. Leeftijd modereert de 

relatie tussen Manager support t2 en bevlogenheid t3 voor de customized groep (γ = .25, p 

<.05). In figuur 12 wordt het interactie patroon weergegeven. De relatie is negatief voor 

jongere werknemers (γ = - .35, p <.01), terwijl de relatie positief is voor oudere werknemers 

(γ = .35, p <.05). Voor oudere werknemers is, in lijn met hypothese 2, de relatie tussen de 

steun van de leidinggevende voor Career Customization en bevlogenheid positief, wanneer 

zij hun carrière op maat hebben gemaakt, terwijl de relatie negatief is voor jongere 

werknemers die hun carrière op maat hebben gemaakt. De interactie tussen leeftijd en 

Manager support t2 ten opzichte van affectieve betrokkenheid t3 is niet significant in de 

customized groep (γ = 0,13, ns). Daarnaast is leeftijd positief gerelateerd aan salaris t3 (γ = 

.34, p <.001). Bevlogenheid t3 is positief gerelateerd aan zowel salaris t3 (γ = 0,43, p <.001) 
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en bonus t3 (γ =. 35, p <0,01) in de customized groep. Hypothese 3 wordt dus gedeeltelijk 

ondersteund. 

 

De interactie tussen leeftijd en MCC t2 is niet significant voor bevlogenheid t3 (γ = - 0.06, 

ns) voor de ‘common’ groep, maar is wel significant gerelateerd aan affectieve betrokkenheid 

t3 (γ = - .14, p <. 001). In figuur 13 is de interactie weergegeven. De relatie is positief voor 

jongere werknemers (γ = .13, p <.05), terwijl de relatie negatief is voor oudere werknemers (γ 

= - .13, p <.05). Vandaar dat de relatie tussen steun van de leidinggevende en affectieve 

betrokkenheid in de tijd gunstig is voor jongere werknemers die een standaard 

loopbaanprofiel hebben. In de common groep is leeftijd positief gerelateerd aan zowel salaris 

t3 (γ = .55, p <.001) en bonus t3 (γ = .24, p <.001). Bevlogenheid en affectieve betrokkenheid 

zijn in de standaard groep niet positief gerelateerd aan salaris t3 en bonus t3. Vandaar dat 

salaris en bonus in de standaard groep alleen wordt voorspeld door de leeftijd van de 

werknemer. 

 

Extra Analyses 

Om de bevindingen te valideren, is een aantal alternatieve modellen getest. Ten eerste is 

getest of de interactie tussen leeftijd en MCC t2 direct gerelateerd zijn aan salaris t3 en bonus 

t3, in plaats van indirect via subjectief carrièresucces. De interactie tussen leeftijd en MCC t2 

is niet significant gerelateerd aan salaris t3 of bonus t3, noch voor de volledige steekproef, de 

standaard groep, noch voor de aangepaste groep. Daarom is er een indirect effect van de 

interactie tussen leeftijd en Manager support t2 op bonus en salaris via het effect op 

bevlogenheid in de aangepaste groep. 

 

Om ook de relatie tussen bevlogenheid en betrokkenheid met salaris t3 en bonus t3 te toetsen 

is een alternatief model getoetst, waar bevlogenheid t2 en betrokkenheid t2 gerelateerd zijn 

aan salaris t3 en bonus t3. Voor de gehele steekproef was bevlogenheid t2 positief gerelateerd 

aan salaris t3 (γ = .21, p < .05) en aan bonus t3 (γ = .16, p < .01). Betrokkenheid t2 had geen 

significante relatie met salaris t3 (γ = -.15, ns) of met bonus t3 (γ = -.08, ns). 

In de groep met een aangepast profiel, was bevlogenheid t2 ook positief gerelateerd aan 

salaris t3 (γ = .72, p < .01) en aan bonus t3 (γ = .31, p < .05), terwijl betrokkenheid t2 niet 

significant gerelateerd is aan salaris t3 (γ = -.33, ns) of aan bonus t3 (γ = -.22, ns). In de groep 

met een standaard profiel was bevlogenheid t2 niet significant gerelateerd aan salaris t3 (γ = 

.04, ns) of aan bonus t3 (γ = .07, ns). Betrokkenheid is niet significant gerelateerd is aan 
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salaris t3 (γ = -.11, ns) of aan bonus t3 (γ = -.04, ns). Samengevat, de extra analyses laten 

zien dat bevlogenheid leidt tot een hoger objectief loopbaansucces (salaris en bonus), maar 

alleen voor de groep met een aangepast profiel.  

 
figuur 12 - interactie tussen manager support t2 en leeftijd in relatie tot bevlogenheid t3 voor werknemers met een aangepast 
loopbaanprofiel 

 
figuur 13 - interactie tussen manager support t2 en leeftijd in relatie tot betrokkenheid t3 voor werknemers met een standaard 
loopbaanprofiel. 
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7.8. Conclusie, discussie en implicaties onderzoek 

Dit hoofdstuk richtte zich op de effecten van leeftijd op zowel subjectief als objectief 

carrièresucces bij een loopbaan op maat. Een loopbaan op maat stelt zorgt ervoor dat 

werknemers zich meer betrokken voelen bij de organisatie, en zorgt er ook voor dat meer 

succes wordt behaald. Daarnaast is vastgesteld dat Career Customization inderdaad subjectief 

en objectief carrièresucces verbetert, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Ten eerste 

moet er ondersteuning van de leidinggevende en ten tweede is het gebruik van Career 

Customization alleen significant bij oudere werknemers. Het gebruik van een aangepast 

loopbaantraject geeft oudere werknemers een actievere rol in hun werk, onder de voorwaarde 

dat de leidinggevende hen ondersteunt bij de uitvoering van Career Customization. Verder 

wordt meer bevlogenheid vooral geassocieerd met meer objectief carrièresucces voor deze 

werknemers. Verder is gevonden dat ondersteuning van de leidinggevende in verband kan 

worden gebracht met een hogere affectieve betrokkenheid bij de jongere werknemers die 

geen gebruik maken van Career Customization. Dus, terwijl oudere werknemers direct 

profiteren van Career Customization door een hogere bevlogenheid in hun werk, kunnen 

jongere werknemers profiteren van de gelegenheid om in de toekomst hun loopbaan aan te 

passen. Theoretisch kunnen deze bevindingen worden verklaard door zowel de ‘signaling’ 

theorie (Casper & Harris, 2008) als door de sociale uitwisseling theorie (Blau, 1964; 

Rousseau et al., 2006). Voor jongere werknemers zijn de mogelijkheden tot Career 

Customization een reden om hun betrokkenheid bij de organisatie te vergroten, want Career 

Customization dient als een signaal van de organisatie dat werknemers hun loopbaan kunnen 

aanpassen in overeenstemming met hun persoonlijke behoeften en waarden (Caspi et al., 

2005). Onderzoek heeft aangetoond dat jongere werknemers zich meer richten op de 

toekomst, terwijl oudere werknemers meer gefocust zijn op wat ze nu hebben en hun huidige 

relaties (Ebner, Freund & Baltes, 2006; Freund, 2006). Vandaar dat jongere werknemers 

meer affectief betrokken raken bij de organisatie als ze weten dat ze in de toekomst gebruik 

kunnen maken van Career Customization (Klein et al., 2012). 

 

Oudere werknemers hebben een grotere behoefte aan beroepsoriëntatie en grotere behoefte 

aan een actievere rol in ruil voor hun loopbaan en de steun die ze krijgen voor hun aangepaste 

loopbaankeuzes (Armstrong-Stassen & Ursel, 2009; Rousseau, 2005). Zo kan Career 

Customization een basis bieden voor een goede wederzijdse uitwisseling tussen de oudere 

werkenemer en de organisatie. Kortom, het lijkt erop dat jongere werknemers meer op de 
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salaris t3 (γ = -.11, ns) of aan bonus t3 (γ = -.04, ns). Samengevat, de extra analyses laten 

zien dat bevlogenheid leidt tot een hoger objectief loopbaansucces (salaris en bonus), maar 

alleen voor de groep met een aangepast profiel.  

 
figuur 12 - interactie tussen manager support t2 en leeftijd in relatie tot bevlogenheid t3 voor werknemers met een aangepast 
loopbaanprofiel 

 
figuur 13 - interactie tussen manager support t2 en leeftijd in relatie tot betrokkenheid t3 voor werknemers met een standaard 
loopbaanprofiel. 
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toekomst gericht zijn, terwijl oudere werknemers de huidige relatie met hun werkgever 

belangrijker vinden (Bal et al., 2013b). Vandaar dat bij oudere werknemers de bevlogenheid 

significant verandert, terwijl Career Customization bij jongeren de betrokkenheid bij de 

organisatie vergroot. 

 

Jongere werknemers kunnen ervoor kiezen hun carrière aan te passen door middel van Career 

Customization, maar dit verlaagt hun kans op promotie omdat Career Customization negatief 

kan worden ervaren door leidinggevenden (Leslie et al., 2012; Rousseau et al., 2006). De 

wijdverbreide opvatting dat jongere werknemers beroepsoriëntatie en keuzes in de 

verhouding werk-privé waarderen (Twenge et al., 2012), kan hiermee worden weerlegd. Deze 

studie laat zien dat jongere werknemers meer baat hebben wanneer ze gebruik maken van een 

standaard loopbaantraject terwijl bij oudere werknemers een standaard loopbaantraject niet 

voor meer bevlogenheid zorgt. In tegendeel, oudere werknemers die een standaard 

loopbaantraject hebben gekozen kunnen zelfs minder betrokken bij de organisatie raken. Dit 

kan komen door het gebrek aan onderhandelingscompetenties of een gebrek aan kansen om 

de loopbaan aan te passen, wat kan leiden tot uitstroom (Post, Schneer, Reitman & Ogilvie, 

2013). 

 

Verder is aangetoond dat Career Customizing een indirect effect heeft op een hoger objectief 

carrièresucces. Oudere werknemers zijn meer bevlogen in hun werk, wat significant 

gerelateerd is aan een hoger salaris en bonussen. Terwijl leeftijd één van de belangrijkste 

voorspellers is van salaris en bonussen in de standaard groep, is bevlogenheid één van de 

sterkste voorspellers van de aangepaste groep. In lijn met eerder onderzoek (bijvoorbeeld 

Christian et al., 2011), hebben bevlogen werknemers meer kans om te investeren in hun 

werk, en zijn actiever met deelname aan HR-programma’s, wat kan resulteren in meer 

objectief carrièresucces. De populaire stereotypen over ouder wordende werknemers die zich 

naar verwachting geleidelijk terugtrekken uit hun werkrollen en behoefte hebben aan lagere 

functie-eisen wordt hierdoor weerlegd: de actief oudere werknemer kan carrièresucces juist 

vergroten door middel van persoonlijke carrièreovereenkomsten (Bal et al., 2012; Havighurst, 

1961). 

 

Theoretische implicaties 

Deze studie draagt bij aan eerdere studies over loopbaantrajecten door te laten zien dat Career 

Customizing met name relevant is voor oudere werknemers en dat Career Customizing alleen 
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werkt wanneer leidinggevenden de implementatie van maatwerk ondersteunen. Hoewel 

eerdere studies hebben aangetoond dat individuele overeenkomsten bijdragen aan een 

sterkere relatie tussen werkgever en werknemer (bijvoorbeeld, Rousseau, Hornung & Kim, 

2009), en dat flexibel werken de tevredenheid van medewerkers kan verbeteren (De Menezes 

& Kelliher, 2011), laat deze studie de longitudinale effecten van de Career Customizing op 

zowel subjectief als objectief carrièresucces zien. Het onderzoek toont ook de essentiële 

invloed van de ondersteuning van de leidinggevende en de leeftijd van de werknemer aan op 

het succes van een loopbaantraject op maat. Tot slot vergelijkt deze studie de effecten tussen 

werknemers met een loopbaantraject op maat versus werknemers met een standaard 

loopbaantraject. Hierdoor vormt deze studie een belangrijk uitgangspunt voor andere 

onderzoeken naar de effecten van een loopbaantraject op maat op subjectief en objectief 

carrièresucces. 

 

Deze studie heeft een aantal implicaties voor verder onderzoek. Ten eerste, de studie toont 

aan dat loopbaantrajecten op maat effect hebben op zowel subjectief als objectief 

carrièresucces, maar dat deze effecten niet voor iedereen gelden. Onderzoek naar de effecten 

van loopbaantrajecten op maat moeten uitwijzen onder welke voorwaarden en hoe 

loopbaantrajecten op maat werknemers in staat stellen om meer betrokken en bevlogen te zijn 

(Leslie et al., 2012). Bovendien toont deze studie aan dat maatwerk met name gunstig is voor 

oudere werknemers, die als gevolg van hun toegenomen verschillende behoeften en wensen, 

beter inspelen op de persoonlijke keuzes ten aanzien van hun loopbaan. Met betrekking tot de 

vergrijzing van de beroepsbevolking en de toegenomen noodzaak voor organisaties oudere 

werknemers betrokken te houden bij de organisatie (Wang & Shultz, 2010), is het belangrijk 

om individuele overeenkomsten te maken met oudere werknemers zodat zij betrokken en 

gemotiveerd blijven (Bal et al., 2012). Toekomstig onderzoek moet meer licht werpen op hoe 

oudere werknemers hun motivatie kunnen behouden door middel van geïndividualiseerde 

overeenkomsten. 
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Career Customizing inderdaad wordt gebruikt om het werk aan te passen aan hun 

persoonlijke voorkeuren (in lijn met het werk-adjustment model, Baltes et al., 1999) en dat 

werknemers dit daadwerkelijk opvatten als een signaal van de organisatie (signaling theorie; 

Spence, 1973). Verder zal de manier waarop Career Customizing een basis vormt voor de 

onderlinge uitwisseling tussen werknemer en organisatie onderzocht kunnen worden(sociale 

uitwisseling theorie; Blau, 1964). Een sterkere validatie van deze theorieën met betrekking 

tot Career Customizing zal meer duidelijkheid geven over de effecten van individuele 

loopbaanpatronen voor werknemers. 

 

Sterke punten en beperkingen 

Dit onderzoek heeft een aantal sterke punten en een aantal beperkingen. Ten eerste is dit een 

longitudinale studie die op drie meetmomenten de betrokkenheid en bevlogenheid van 

werknemers heeft onderzocht. Daarnaast is gekeken naar op welke wijze factoren werden 

beïnvloed door de uitvoering van een loopbaantraject op maat. Eén van de beperkingen van 

dit onderzoek is echter dat de effecten van een loopbaantraject op maat gedurende twee jaar 

zijn onderzocht, terwijl het waarschijnlijk is dat de effecten zich juist kunnen voordoen over 

een langere periode. Een andere beperking is dat er weinig werknemers in de organisatie 

ouder dan vijftig jaar zijn. Veel oudere werknemers hebben de neiging om weg te gaan bij de 

organisatie, waardoor de effecten van leeftijd vanwege een beperkte spreiding in de huidige 

studie, voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden (Siemsen, Roth & Oliveira, 2010). Om die 

reden worden nog sterkere effecten verwacht in organisaties met oudere medewerkers. Ten 

slotte is de steekproef niet representatief voor een bredere populatie. Het onderzoek is 

uitgevoerd in een professionele dienstverlenende organisatie in een sterk concurrerende 

omgeving. In deze organisatie worden werknemers aangetrokken die een grotere waarde 

hechten aan financiële beloningen in hun werk dan het geval kan zijn in andere sectoren. 

Wanneer dit onderzoek herhaald zou worden in andere sectoren, kunnen andere factoren, 

zoals carrièretevredenheid en werk-thuis balans, belangrijker en relevanter zijn. 

 

Praktische implicaties 

Dit deelonderzoek levert verschillende management implicaties op. Ten eerste, als gevolg 

van de vergrijzing van de beroepsbevolking, worstelen veel organisaties met het motiveren 

van hun oudere werknemers (Armstrong-Stassen & Ursel, 2009; Remery, Henkens, 

Schippers & Ekamper, 2003). Deze studie laat zien dat de betrokkenheid van medewerkers in 

het bijzonder zal toenemen bij oudere werknemers wanneer ze de mogelijkheid hebben om 
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hun carrière aan te passen aan hun persoonlijke behoeften en wensen. De mogelijkheid om te 

onderhandelen met de leidinggevende zorgt er bij de oudere werknemers voor dat zij meer 

bevlogen zijn, waardoor ze worden gemotiveerd om te blijven werken (Bal et al., 2012). De 

leidinggevende speelt hierbij een belangrijke rol, omdat de perceptie van werknemers met 

betrekking tot ondersteuning van de leidinggevende essentieel is in de versterking van 

bevlogenheid en betrokkenheid. 

 

Jongere werknemers profiteren niet direct van een loopbaantraject op maat, maar een 

dergelijk traject biedt hen wel de mogelijkheid om hun carrière in de toekomst aan te passen. 

Met de juiste ondersteuning van de leidinggevende zorgt dit vervolgens voor een hogere 

betrokkenheid bij de organisatie. Wanneer werknemers de voordelen van individuele 

werkafspraken niet onmiddellijk benutten, kunnen de effecten zich nog steeds voordoen op 

de lange termijn. Tot slot heeft bevlogenheid effect op salaris en bonussen. Een 

loopbaantraject op maat kan dus ook wijzen op een rechtvaardigere verdeling van 

beloningen, in plaats van de beloning of het salaris te verhogen alleen maar omdat 

werknemers ouder worden. Op basis van deze bevindingen wordt geadviseerd om de juiste 

beloningssystemen te kiezen bij de steeds meer geïndividualiseerde loopbaanpatronen. 
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8.1. Inleiding 

De centrale vraag van deze studie is: in welke mate heeft een loopbaansysteem afgestemd op 

levensfasen, Mass Career Customization, invloed op carrièreuitkomsten van werknemers? De 

beroepsbevolking in Nederland wordt gekenmerkt door vergrijzing, ontgroening, een 

toename van het aantal vrouwen en daaraan gerelateerd het aantal tweeverdieners. De 

verschuiving van een kostverdieners-model naar een model waarin werknemers zorg en 

arbeid combineren, leidt tot nieuwe arbeidsverhoudingen. Voor kennisintensieve organisaties 

zoals in de professionele dienstverlening is dit een actueel probleem, omdat getalenteerd 

personeel moeilijk te vinden en te binden is. Naast flexibele regelingen zoals zorgverlof en 

thuiswerken, bieden organisaties hun werknemers in toenemende mate mogelijkheden om 

meer invloed uit te oefenen op hun individuele carrière verloop, wat kan leiden tot meer 

flexibele loopbanenpatronen met meer verticale en horizontale bewegingen.  

 

In hoofdstuk 2 is de HR-interventie Mass Career Customization (MCC) besproken. De 

effecten van deze HR interventie zijn in de hoofdstukken 4 tot en met 7 beschreven.  In 

paragraaf 8.2. worden de belangrijkste bevindingen van deze deelonderzoeken weergegeven 

en in paragraaf 8.3. tot en met 8.5. worden de theoretische implicaties, de aanbevelingen voor 

de praktijk en de wensen voor vervolgonderzoek beschreven vanuit de individuele 

werknemer, de leidinggevende en de organisatie. Vanwege de onderzoeksopzet en de grote 

dataset is er een bepaalde overlap tussen de implicaties, de wensen en de aanbevelingen voor 

de drie stakeholders. In paragraaf 8.6. worden de beperkingen van het onderzoek besproken. 

8.2. Conclusie 

In deze paragraaf worden de voornaamste bevindingen weergegeven.  

 

Bevinding 1: De rol van de leidinggevende versterkt de invloed van werk-thuis cultuur 

op bevlogenheid en vertrekintenties 

De veronderstelling dat een ondersteunende en weinig belemmerende werk-thuis cultuur leidt 

tot meer bevlogenheid en tot lagere vertrekintenties wordt in dit onderzoek deels bevestigd. 

We zien daarbij dat goede MCC support van de leidinggevende deze effecten enigszins 

versterkt. Het invoeren van MCC is dus relevant gebleken voor het verhogen van 

bevlogenheid en voor het verlagen van vertrekintenties voor de werknemers die veel MCC 

support hebben ontvangen.  
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Bevinding 2: Het combineren van carrière en zorg taken is niet vooral een kwestie voor 

vrouwen,  het is vooral een kwestie voor ouders  

Een duidelijke boodschap van de bevindingen is dat het combineren van carrière en zorg niet 

per se een vrouwenkwestie is, maar dat het duidelijk een kwestie voor beide ouders is. Hierbij 

komen duidelijk flexibiliteitstigma’s van vaders en moeders naar voren. Wanneer vaders 

kiezen voor extra zorg taken thuis, wordt dat nog steeds als ongebruikelijk ervaren, wat een 

negatief effect heeft op de prestatie-evaluatie. Bij moeders is dit meer geaccepteerd, waardoor 

de prestatie-evaluaties stabiliseren. De vooringenomenheid van leidinggevenden dat moeders 

hun carrière minder serieus nemen, wordt wel bevestigd, waardoor  moeders uiteindelijk 

minder tevreden zijn met hun carrière. 

 

Bevinding 3: Werknemers met hogere carrièrecompetenties hebben baat bij een 

opwaarts aangepast loopbaanprofiel 

Investeringen in carrièrecompetenties (de “drie manieren van weten”) pakken positief uit 

voor werknemers. Een hoog ‘weten-waarom’ is gerelateerd aan een snellere salarisstijging. 

Werknemers die ambitie en pro-activiteit goed weten te combineren kunnen sneller objectief 

carrièresucces behalen. Bovendien zijn er positieve effecten gevonden bij werknemers die 

hoog scoren op ‘weten-hoe’ en carrièretevredenheid, mits dit werd gecombineerd met een 

loopbaanprofiel dat uitdagender is. Bij een hoog ‘weten-waarom’, past een opwaarts 

aangepast loopbaanprofiel. Als de werknemer het loopbaanprofiel naar beneden aanpast, kan 

dit nadelige gevolgen hebben voor de salarisstijging. Ook kan een neerwaartse aanpassing 

van het loopbaanprofiel een negatieve invloed hebben op carrièretevredenheid. De 

werknemer mist dan mogelijk uitdaging in het werk. 

  

Bevinding 4: Jongeren hebben meer baat bij een standaard loopbaanprofiel, ouderen 

hebben meer baat bij een aangepast loopbaanprofiel 

Het aanpassen van het loopbaanprofiel blijkt subjectief en objectief carrièresucces te 

verbeteren, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Ten eerste moet er ondersteuning van 

de leidinggevende zijn voor de uitvoering van de aanpassing (zie ook bevinding 1). Ten 

tweede is het gebruik van het aangepaste profiel alleen positief voor oudere werknemers, niet 

direct voor jongere werknemers. Het gebruik van een aangepast loopbaantraject geeft oudere 

werknemers een actievere rol in hun werk, waardoor zij meer bevlogenheid ervaren, wat 

vooral geassocieerd wordt met meer objectief carrièresucces. Ten derde is aangetoond dat 
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ondersteuning van de leidinggevende voor aanpassing van het loopbaanprofiel in verband kan 

worden gebracht met een hogere affectieve betrokkenheid bij de jongere werknemers die 

geen gebruik maken van een aangepast loopbaanprofiel.  

 

Bevinding 5: Het introduceren van MCC profielen kan het ‘up or out” principe 

versterken in plaats van verminderen 

Hoewel MCC een poging is om een culturele verandering teweeg te brengen, zijn er 

onbedoelde negatieve effecten gevonden waardoor het invoeren van MCC niet 

vanzelfsprekend leidt tot de cultuurverandering die er mee was beoogd. Studies over flexibele 

werkarrangementen (FWA’s) tonen aan dat veel organisaties moeite doen om FWA's in hun 

organisatiecultuur in te bedden (Ryan & Kossek, 2008; Thompson, 2008). Leidinggevenden 

spelen hierbij een cruciale rol als gevolg van hun invloed op de prestatie-evaluaties, salaris en 

promotiebeslissingen. Door het kiezen van een neerwaarts loopbaanprofiel wordt duidelijk 

zichtbaar dat werknemers een stapje terug doen, wat de ondersteuning van leidinggevenden 

kan doen afnemen. Het nadeel van een neerwaarts loopbaanprofiel is dat het conflicteert met 

het "up or out" systeem met betrekking tot zichtbaarheid en fulltime inzet. Belangrijker is dat 

het in tegenspraak is met de interne waarden van werknemers die zich jarenlang intensief 

hebben ingezet om aan de hoge eisen van de organisatie te voldoen (Alvesson & Robertson, 

2006). Werknemers die expliciet een opwaarts loopbaanprofiel kiezen, conformeren zich 

prima aan deze waarde, wat wordt beloond door de organisatie. Hoewel het HR-programma 

MCC expliciet als doel heeft om onpartijdige loopbaankeuzes te faciliteren, is er een 

onbedoeld effect dat ongelijkheid creëert door werknemers met een opwaarts loopbaanprofiel 

te belonen en werknemers met neerwaarts loopbaanprofiel te ‘straffen’. 

 

Bevinding 6: Bevlogenheid en vertrekintenties beïnvloeden de werk-thuis cultuur en 

werk-thuis cultuur beïnvloedt bevlogenheid en vertrekintenties 

Werk-thuis cultuur en bevlogenheid beïnvloeden elkaar wederkerig. Ook werk-thuis cultuur 

en vertrekintentie beïnvloeden elkaar wederkerig, maar dit effect vermindert na verloop van 

tijd. Bevlogenheid is een ‘toestand’ die toeneemt naarmate de tijd vordert, terwijl 

vertrekintentie eerder afneemt door de noodzaak van het daadwerkelijk overgaan tot ontslag. 

Daarnaast hangt werk-thuis cultuur support het sterkst samen met bevlogenheid en werk-thuis 

cultuur belemmering het sterkst met vertrekintenties. Hier kan sprake zijn van de ‘common 

methode bias’ (Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003), maar het kan ook bewijs zijn 

voor de hypotheses van het JD-R model dat taakeisen voornamelijk leiden tot burn-out 
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klachten en dat hulpbronnen voornamelijk leiden tot bevlogenheid (Bakker & Demerouti, 

2007). 

8.3. De individuele werknemer 

Hieronder worden de meest relevante theoretische implicaties, wensen voor 

vervolgonderzoek en aanbevelingen voor de praktijk beschreven vanuit het perspectief van de 

individuele werknemer.  

8.3.1. Theoretische implicaties 

Er is een reeks aan theoretische implicaties en bijdragen met betrekking tot de individuele 

werknemer: 

· Het creëren van onderbouwd en relevant basismateriaal met betrekking tot individuele 

aanpassingen aan een loopbaanprofiel en het effect op carrièreuitkomsten; 

· Empirische bevestiging van de invloed van werk-thuis cultuur op carrièreuitkomsten; 

· Verdere theoretische uitdieping van de drie manieren van weten en empirische 

resultaten met betrekking tot carrièreuitkomsten; 

· Verdere bijdrage aan de theorievorming rondom ambitie, man/vrouw verschillen, 

verschillen in gezinsstatus; 

· Theoretische en empirische onderbouwing van de effecten van loopbaanaanpassingen 

voor ouders op prestatie-evaluaties; 

· Bevestiging van theorieën rondom leeftijdseffecten en aangepaste loopbaanprofielen 

op objectieve carrièreuitkomsten. 

 

De eerste en belangrijkste theoretische implicatie is dat een aanpassing van het 

loopbaanprofiel invloed heeft op meerdere carrièreuitkomsten. Werknemers kunnen hun 

carrière zelf sturen als de organisatie die mogelijkheid biedt, hoewel dit niet altijd positief 

voor werknemers is. Er is bijvoorbeeld aangetoond dat een neerwaartse aanpassing van het 

loopbaantraject niet helpt wanneer het gaat om carrièretevredenheid van moeders.. Daarnaast 

zijn ook positieve effecten geconstateerd, zoals het versterken van ambitie bij een opwaarts 

profiel of het verbeteren van carrièretevredenheid van oudere werknemers. Met dit onderzoek 

is door deze bevindingen een onderbouwde en relevante basis opgebouwd voor verdere 

onderzoeken gericht op loopbaanaanpassingen. 
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Verder is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar de effecten van werk-thuis cultuur op 

carrièreuitkomsten. Dit onderzoek draagt daarom bij aan de verdere theoretische validatie van 

de effecten van werk-thuis cultuur op bevlogenheid en vertrekintenties van werknemers. Het 

unieke hiervan is dat dit onderzoek longitudinale data heeft opgeleverd om in verdere 

onderzoeken te valideren. Deze studie verlengt eerdere onderzoeken waarin de positieve 

elementen van werk-thuis cultuur de positieve carrièreuitkomsten beïnvloeden en waar de 

negatieve elementen van werk-thuis cultuur de negatieve carrièreuitkomsten beïnvloeden. 

 

Dit onderzoek levert daarnaast een grote bijdrage aan de theorievorming van de ‘drie 

manieren van weten’. Er zijn significante uitkomsten gevonden bij de carrièrecompetenties 

‘weten-waarom’ en ‘weten-hoe’ in combinatie met carrièretevredenheid en salaris. 

 

Verder levert dit onderzoek een bijdrage aan de theorievorming rondom ambitie en 

sekseverschillen. In lijn met eerdere onderzoeken blijkt het effect op ambitie bij een 

aanpassing van een loopbaanprofiel voor mannen en vrouwen gelijk (Dikkers, van Engen & 

Vinkenburg, 2010). Bij een opwaarts aangepast loopbaantraject stijgt de ambitie, bij een 

neerwaarts aangepast loopbaantraject daalt de ambitie. Daarbij is ambitie als gevolg in plaats 

van als oorzaak gebruikt. Ambitie kan dus fluctueren over tijd. Dit komt overeen met de 

theoretische veronderstellingen van eerder onderzoek (bijvoorbeeld Dikkers et al., 2010). Het 

effect op ambitie bij een aanpassing van een loopbaantraject wordt versterkt door de groepen 

ouders en niet-ouders, wat ook in lijn met eerder onderzoek is (Dikkers et al., 2010).  

 

Daarnaast zien we dat de prestatie-evaluatie van vaders daalt bij een neerwaarts aangepast 

loopbaantraject. Dit bevestigt het bestaande beeld dat vaders die hun carrière op een lager 

pitje zetten vanwege de thuissituatie, minder worden geaccepteerd en negatieve 

carrièregevolgen ervaren. Dit is in lijn met eerder empirisch onderzoek dat liet zien dat 

vaders meer last hebben van flexibiliteitstigma’s dan moeders (Vinkenburg, van Engen, 

Coffeng & Dikkers, 2012). Verder blijkt dat vrouwen een grotere normatieve vrijheid hebben 

om hun loopbaan aan te passen en minder te verliezen hebben bij het verminderen van hun 

uren dan mannen (Valcour, Bailyn & Quijada, 2007).  

De prestatie-evaluatie van moeders stijgt zelfs bij een neerwaarts aangepast loopbaantraject, 

wat het beeld bevestigt dat moeders die hun carrière op een lager pitje zetten meer worden 

geaccepteerd en daarbij geen directe carrièregevolgen ervaren op de prestatie-evaluatie. 
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Ten slotte zien we een bevestiging van eerdere onderzoeken dat een loopbaan op maat vooral 

voor oudere werknemers positief uitpakt op bevlogenheid en - voor jongeren - op affectieve 

betrokkenheid. Theoretisch kunnen deze bevindingen worden verklaard door zowel de 

‘signaling’ theorie (Casper & Harris, 2008) als de sociale uitwisseling theorie (Blau, 1964; 

Rousseau et al., 2006). Voor jongere werknemers zijn de mogelijkheden tot aanpassing van 

het loopbaanprofiel een reden om hun betrokkenheid bij de organisatie te vergroten (Caspi, 

Roberts & Shiner, 2005). In lijn met eerder onderzoek is aangetoond dat jongere werknemers 

meer geneigd zijn een toekomstgerichte focus te hebben, terwijl oudere werknemers meer 

gefocust zijn op wat ze nu hebben (Ebner, Freund & Baltes, 2006; Freund, 2006). Vandaar 

dat jongere werknemers meer affectief betrokken raken bij hun organisatie wanneer ze weten 

dat ze in de toekomst gebruik kunnen maken van een aanpassing in het loopbaanprofiel 

(Klein et al., 2012). Daarbij is ook een theoretische bijdrage geleverd door naast 

bevlogenheid en betrokkenheid ook de indirecte effecten op salaris en bonussen vast te 

stellen. 

8.3.2. Wensen voor vervolgonderzoek 

Voor vervolgonderzoek is het relevant om een langere periode te onderzoeken om de 

tijdseffecten van een HR-programma als MCC beter te begrijpen. Dit geldt vooral voor de 

(wederkerige) relaties tussen de carrièreuitkomsten en i) werk-thuis cultuur, ii) ambitie, 

man/vrouw verschillen, gezinsstatus, iii) carrièrecompetenties en iv) leeftijd. Het in beeld 

brengen van de lange termijn effecten kan helpen om een groter draagvlak te creëren voor het 

uitvoeren van een HR-programma.  

 

Met betrekking tot werk-thuis cultuur zou er meer onderzoek gedaan kunnen worden naar de 

outliers van de cultuurgroepen. Door middel van een goede analyse van extreme gevallen 

(outliers) kan meer inzicht verkregen worden in de verschillende cultuurwaarden. Om de 

outliers te analyseren zal een andere methode van analyse gebruikt moeten worden, zoals het 

doen van interviews of het houden van groepsgesprekken. 

 

Er zal meer theoretische verkenning en validatie van de “drie manieren van weten” moeten 

komen. Hierbij zal de focus moeten liggen op het verbeteren van de betrouwbaarheid van de 

items. Ook zal meer theoretisch onderzoek gedaan kunnen worden naar de relatie tussen 

‘weten-wie’ en objectief en subjectief carrièresucces. Het is namelijk belangrijk om te weten 

in hoeverre het persoonlijk netwerk invloed heeft op bijvoorbeeld promoties of op de 

178



 

178 

Verder is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar de effecten van werk-thuis cultuur op 

carrièreuitkomsten. Dit onderzoek draagt daarom bij aan de verdere theoretische validatie van 

de effecten van werk-thuis cultuur op bevlogenheid en vertrekintenties van werknemers. Het 

unieke hiervan is dat dit onderzoek longitudinale data heeft opgeleverd om in verdere 

onderzoeken te valideren. Deze studie verlengt eerdere onderzoeken waarin de positieve 

elementen van werk-thuis cultuur de positieve carrièreuitkomsten beïnvloeden en waar de 

negatieve elementen van werk-thuis cultuur de negatieve carrièreuitkomsten beïnvloeden. 

 

Dit onderzoek levert daarnaast een grote bijdrage aan de theorievorming van de ‘drie 

manieren van weten’. Er zijn significante uitkomsten gevonden bij de carrièrecompetenties 

‘weten-waarom’ en ‘weten-hoe’ in combinatie met carrièretevredenheid en salaris. 

 

Verder levert dit onderzoek een bijdrage aan de theorievorming rondom ambitie en 

sekseverschillen. In lijn met eerdere onderzoeken blijkt het effect op ambitie bij een 

aanpassing van een loopbaanprofiel voor mannen en vrouwen gelijk (Dikkers, van Engen & 

Vinkenburg, 2010). Bij een opwaarts aangepast loopbaantraject stijgt de ambitie, bij een 

neerwaarts aangepast loopbaantraject daalt de ambitie. Daarbij is ambitie als gevolg in plaats 

van als oorzaak gebruikt. Ambitie kan dus fluctueren over tijd. Dit komt overeen met de 

theoretische veronderstellingen van eerder onderzoek (bijvoorbeeld Dikkers et al., 2010). Het 

effect op ambitie bij een aanpassing van een loopbaantraject wordt versterkt door de groepen 

ouders en niet-ouders, wat ook in lijn met eerder onderzoek is (Dikkers et al., 2010).  

 

Daarnaast zien we dat de prestatie-evaluatie van vaders daalt bij een neerwaarts aangepast 

loopbaantraject. Dit bevestigt het bestaande beeld dat vaders die hun carrière op een lager 

pitje zetten vanwege de thuissituatie, minder worden geaccepteerd en negatieve 

carrièregevolgen ervaren. Dit is in lijn met eerder empirisch onderzoek dat liet zien dat 

vaders meer last hebben van flexibiliteitstigma’s dan moeders (Vinkenburg, van Engen, 

Coffeng & Dikkers, 2012). Verder blijkt dat vrouwen een grotere normatieve vrijheid hebben 

om hun loopbaan aan te passen en minder te verliezen hebben bij het verminderen van hun 

uren dan mannen (Valcour, Bailyn & Quijada, 2007).  

De prestatie-evaluatie van moeders stijgt zelfs bij een neerwaarts aangepast loopbaantraject, 

wat het beeld bevestigt dat moeders die hun carrière op een lager pitje zetten meer worden 

geaccepteerd en daarbij geen directe carrièregevolgen ervaren op de prestatie-evaluatie. 

 

 

179 

Ten slotte zien we een bevestiging van eerdere onderzoeken dat een loopbaan op maat vooral 

voor oudere werknemers positief uitpakt op bevlogenheid en - voor jongeren - op affectieve 

betrokkenheid. Theoretisch kunnen deze bevindingen worden verklaard door zowel de 

‘signaling’ theorie (Casper & Harris, 2008) als de sociale uitwisseling theorie (Blau, 1964; 

Rousseau et al., 2006). Voor jongere werknemers zijn de mogelijkheden tot aanpassing van 

het loopbaanprofiel een reden om hun betrokkenheid bij de organisatie te vergroten (Caspi, 

Roberts & Shiner, 2005). In lijn met eerder onderzoek is aangetoond dat jongere werknemers 

meer geneigd zijn een toekomstgerichte focus te hebben, terwijl oudere werknemers meer 

gefocust zijn op wat ze nu hebben (Ebner, Freund & Baltes, 2006; Freund, 2006). Vandaar 

dat jongere werknemers meer affectief betrokken raken bij hun organisatie wanneer ze weten 

dat ze in de toekomst gebruik kunnen maken van een aanpassing in het loopbaanprofiel 

(Klein et al., 2012). Daarbij is ook een theoretische bijdrage geleverd door naast 

bevlogenheid en betrokkenheid ook de indirecte effecten op salaris en bonussen vast te 

stellen. 

8.3.2. Wensen voor vervolgonderzoek 

Voor vervolgonderzoek is het relevant om een langere periode te onderzoeken om de 

tijdseffecten van een HR-programma als MCC beter te begrijpen. Dit geldt vooral voor de 

(wederkerige) relaties tussen de carrièreuitkomsten en i) werk-thuis cultuur, ii) ambitie, 

man/vrouw verschillen, gezinsstatus, iii) carrièrecompetenties en iv) leeftijd. Het in beeld 

brengen van de lange termijn effecten kan helpen om een groter draagvlak te creëren voor het 

uitvoeren van een HR-programma.  

 

Met betrekking tot werk-thuis cultuur zou er meer onderzoek gedaan kunnen worden naar de 

outliers van de cultuurgroepen. Door middel van een goede analyse van extreme gevallen 

(outliers) kan meer inzicht verkregen worden in de verschillende cultuurwaarden. Om de 

outliers te analyseren zal een andere methode van analyse gebruikt moeten worden, zoals het 

doen van interviews of het houden van groepsgesprekken. 

 

Er zal meer theoretische verkenning en validatie van de “drie manieren van weten” moeten 

komen. Hierbij zal de focus moeten liggen op het verbeteren van de betrouwbaarheid van de 

items. Ook zal meer theoretisch onderzoek gedaan kunnen worden naar de relatie tussen 

‘weten-wie’ en objectief en subjectief carrièresucces. Het is namelijk belangrijk om te weten 

in hoeverre het persoonlijk netwerk invloed heeft op bijvoorbeeld promoties of op de 

179



 

180 

carrièretevredenheid. Mogelijk kan het ‘weten-wie’ op dit onderdeel worden versterkt of is 

een andere methode meer geschikt om dit item te meten. 

 

Ook kunnen de ‘drie manieren van weten’ gezien worden als uitkomst in plaats van als 

voorspeller, om te kijken in hoeverre deze carrièrecompetenties te beïnvloeden zijn door de 

werknemer en door de organisatie.   

 

Daarnaast is het relevant om meer onderzoek te verrichten naar waarom mannen, vrouwen, 

ouders en niet-ouders bepaalde profielkeuzes maken, zodat meer inzicht wordt verkregen in 

de beslis-factoren die hier een rol bij kunnen spelen. Verder is geconstateerd dat bij een 

opwaarts aangepast loopbaantraject het salaris stijgt terwijl het salaris daalt bij een neerwaarts 

aangepast loopbaantraject. Hierbij moet vastgesteld worden in hoeverre een 

loopbaanaanpassing voelt als beloning of straf, zodat HR-programma’s als MCC 

geoptimaliseerd kunnen worden.  

 

Om dit te meten, kunnen extra vragen aan bestaande vragenlijst toegevoegd worden of 

kunnen interviews gehouden worden met mannen, vrouwen, ouders en niet-ouders die een 

aangepast loopbaanprofiel hebben gekozen. Daarnaast zou het wenselijk zijn om vast te 

stellen of de gemaakte loopbaankeuzes van de verschillende MCC-dimensies aansluiten op 

de daadwerkelijke behoeften van de werknemers. Hierdoor kunnen toekomstige HR-

programma’s worden verbeterd en kunnen de drempels om een loopbaanprofiel op maat te 

kiezen, worden verkleind. 

8.3.3. Aanbevelingen voor de praktijk 

Voor de individuele werknemer zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd: 

Werknemers moeten weten dat een aangepast loopbaanprofiel een stimulans kan zijn voor 

bepaalde carrièreuitkomsten, zoals meer carrièretevredenheid en meer salaris. Werknemers 

zullen goed moeten nadenken welk loopbaanprofiel bij hun huidige levensfase past en zij 

zullen open moeten staan voor de mogelijkheden die de organisatie biedt. 

 

Daarnaast laat dit onderzoek zien dat het van belang is om voor een leidinggevende te werken 

die loopbaanpassingen stimuleert, omdat de leidinggevende een beslissende rol heeft in een 
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ondersteuning van de leidinggevende kan verbeteren. Daarnaast kan de leidinggevende de 

werknemer hierdoor ‘verdedigen’ tijdens beoordelingsgesprekken of 

functioneringsgesprekken.  

 

De werknemer zal bij de individuele afspraken ook rekening moeten houden met de leeftijd 

en functie die de werknemer nu heeft. De gewenste effecten van MCC kunnen namelijk per 

leeftijdsgroep verschillen. Als jongere werknemer is het bijvoorbeeld soms onverstandig om 

in een vroegtijdig stadium het loopbaanprofiel aan te passen. 

8.4. De leidinggevenden 

Hieronder worden de belangrijkste implicaties, wensen en aanbevelingen vanuit het 

perspectief van leidinggevenden weergegeven.  

8.4.1. Theoretische implicaties 

Hieronder worden de belangrijkste implicaties voor leidinggevenden weergegeven: 

· De rol van leidinggevenden in HR interventies is cruciaal; 

· Er is een theoretische bijdrage geleverd aan zowel de ‘signaling’ theorie als aan de 

sociale uitwisseling theorie; 

· Er is inzicht verkregen in het ‘Contest and Sponsored-Mobility Model’. 

 

Eén van de belangrijkste bijdragen van dit onderzoek is dat er een grote en actieve rol is 

weggelegd voor de leidinggevenden in de organisatie. Zonder de juiste ondersteuning van de 

leidinggevende is een aanpassing van een loopbaanprofiel of deelname aan een HR-

programma niet vruchtbaar, zoals ook blijkt uit eerder onderzoek (Peper, Dikkers, 

Vinkenburg & Van Engen, 2011). Dit onderzoek stelt dat het gebruik maken van flexibele 

werkarrangementen sterk afhankelijk is van de mate waarin de leidinggevende ondersteuning 

biedt.  

 

De leidinggevende is uiteindelijk degene die oordeelt over de manier waarop het mogelijk is 

om de loopbaanaanpassing in de praktijk in te passen. Vanwege de cruciale rol van de 

leidinggevende is het van belang dat er een adequate sociale uitwisseling (Blau, 1964; 

Rousseau et al., 2006) plaats vindt tussen werknemers en leidinggevenden. Het formeel op de 

agenda zetten van het MCC-profiel heeft mogelijk gezorgd voor een andere sociale 

uitwisseling.  
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Het ‘Contest and Sponsored-Mobility Model’ is tweeledig en bestaat uit het Contest-Mobility 

Model en het Sponsored-Mobility Model (Ng et al, 2005). Het Contest-Mobility Model gaat 

ervan uit dat alle werknemers in een open en eerlijke competitie strijden voor carrièresucces, 

zonder een eventuele voor- of achterstand van bepaalde werknemers. Het Sponsored-

Mobility Model stelt dat het in de “strijd” om carrièresucces belangrijk is dat individuen 

positief opvallen bij hun leidinggevenden, omdat zij voor promotie en een succesvolle 

carrière kunnen zorgen. In lijn met deze theorie zien we dat een goede MCC ondersteuning 

helpt bij het aangaan van de “strijd” voor betere carrièreuitkomsten. 

8.4.2. Wensen voor vervolgonderzoek 

Er is weinig onderzoek gedaan naar het effect van leidinggevenden op gezinsvriendelijk 

beleid (Straub, 2012). Het zou wenselijk zijn om meer onderzoek te doen naar de rol van 

leidinggevenden in het ervaren van een bepaalde werk-thuis cultuur. Op die manier kan meer 

inzicht verkregen worden waarom een HR-programma wel of niet succesvol is. Dit kan 

bijvoorbeeld door een item “supervisor career support” toe te voegen. Ook zou het waardevol 

zijn om interviews toe te voegen aan het onderzoek, waarbij vooral de vertrekintenties beter 

begrepen kunnen worden. Vanuit theoretisch perspectief is dit interessant om verder te 

onderzoeken vanwege twee hypothesen die zijn ontwikkeld rond de ondersteuning van 

leidinggevenden bij ‘gezinsvriendelijk’ HR beleid, zoals het MCC-programma. De eerste 

hypothese is de verstoringshypothese (Powell & Mainiero, 1999) die stelt dat 

leidinggevenden de vraag in welke mate het gebruik van een werk-thuis regeling de 

werkprestatie zal verstoren, betrekken bij de beoordeling. Een loopbaanaanpassing kan het 

werk van leidinggevenden complexer maken, omdat de leidinggevende dan bijvoorbeeld te 

maken krijgt met verschillende roosters. De andere hypothese met betrekking tot de 

ondersteuning van een leidinggevende komt voort uit de afhankelijkheidstheorie (Klein, 

Berman en Dickson, 2000). Deze theorie  stelt dat een leidinggevende resultaat-afhankelijk 

is, wat zou pleiten voor een grotere ondersteuning van medewerkers in hun gebruik van een 

MCC-programma omdat leidinggevenden werknemers nodig hebben. Zowel de verstorings- 

als de afhankelijkheidshypothese kunnen een rol spelen bij de ondersteuning van de 

leidinggevende. In hun afweging kunnen leidinggevenden zich afvragen of ze voorrang 

moeten geven aan de korte termijn afdelings- en organisatiedoelen (verstoringshypothese), of 

aan de lange termijn doelen (afhankelijkheidstheorie).  
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Daarnaast zou meer onderzoek gedaan moeten worden naar op welke wijze een 

loopbaantraject op maat een goede basis vormt voor sociale uitwisseling. Sociale uitwisseling 

kan de relatie tussen leidinggevende en werknemer versterken, dus het is belangrijk hier meer 

inzicht in te verkrijgen door het afnemen van interviews of door het opnemen van additionele 

vragen in de in dit onderzoek gehanteerde vragenlijst. 

 

Een belangrijke toevoeging aan de theorie zou de rol van teamverbanden kunnen zijn: 

werknemers in professionele dienstverlenende organisaties werken vaak in teams en voor 

verschillende leidinggevenden. Door het toevoegen van vragen om teams te identificeren kan 

een multilevel analyse uitgevoerd worden, waardoor hier meer inzicht in verkregen kan 

worden. 

8.4.3. Aanbevelingen voor de praktijk 

Op basis van het onderzoek is een aantal aanbevelingen naar voren gekomen. Een ‘gezonde’ 

werk-thuis cultuur biedt ook voordelen voor leidinggevenden. Een ‘gezonde’ werk-thuis 

cultuur heeft een positief effect op bevlogenheid en vermindert vertrekintenties. Daarnaast 

speelt de leidinggevende een cruciale rol om een ‘gezonde’ werk-thuis cultuur te bereiken. 

Verder is het belangrijk dat werknemers voor verschillende leidinggevenden werken en dat ze 

daardoor wisselende signalen krijgen. Overleg tussen leidinggevenden over welke normen en 

waarden belangrijk zijn is daarom aan te raden. 

 

Leidinggevenden zullen zich verder bewust moeten zijn dat een HR-programma als MCC 

zichtbaar maakt hoe werknemer omgaat met de loopbaankeuzes. Deze zichtbaarheid is 

aantrekkelijk voor actieve werknemers, maar passieve werknemers moeten gestimuleerd 

worden om ongewenste vertrekintenties te verminderen en carrièretevredenheid te verhogen. 

 

Het voeren van een goed gesprek over de wensen en behoeften van een werknemer is een 

belangrijke taak en om dit goed te kunnen doen, kunnen leidinggevenden trainingen volgen 

om een beter inhoudelijk gesprek te voeren. Een inhoudelijk gesprek kan de werknemer 

inzicht bieden in de drijfveren van de organisatie zijn, waardoor teamprestaties verbeteren. 

 

De leidinggevende zal inzicht moeten hebben in de verschillen tussen mannen en vrouwen, 

en ouders en niet-ouders om een succes te maken van een loopbaanaanpassing. Het 
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verbeteren van kennis over verschillende rolpatronen en algemene normen en waarden kan 

het besef en het draagvlak onder leidinggevenden vergroten.  

8.5. De organisatie 

Hieronder worden de belangrijkste implicaties, wensen en aanbevelingen vanuit het 

perspectief van organisaties weergegeven.  

8.5.1. Theoretische implicaties 

Hieronder worden de belangrijkste implicaties voor organisatie weergegeven: 

· Er is een onderbouwde basis gelegd voor vervolgonderzoeken naar de impact van een 

HR-interventie; 

· Het JD-R model wordt bevestigd, dus hulpbronnen helpen bij het verhogen van 

carrièreuitkomsten; 

· Er wordt een theoretische bijdrage geleverd dat loopbaanbegeleiding vanuit de 

organisatie complementair is aan carrièrecompetenties. 

 

Ook wordt in deze studie het JD-R model ondersteund (Bakker & Demerouti, 2007), door aan 

te tonen dat een ondersteunende en weinig belemmerende werk-thuis cultuur (een hulpbron) 

leidt tot meer bevlogenheid en lagere vertrekintenties. Een belangrijke toevoeging van deze 

studie aan het JD-R model en aan de werk-thuis cultuur literatuur bestaat uit het bestuderen 

van zowel de ‘normale’ als de tegengestelde causale relaties tussen cultuur (en MCC support 

van de leidinggevenden) en bevlogenheid en vertrekintenties. Blijkbaar beïnvloeden werk-

thuis cultuur, bevlogenheid en vertrekintenties elkaar wederkerig in een longitudinaal 

perspectief.  

 

Dit onderzoek bevestigt dat carrièrecompetenties en organisatorische loopbaanbegeleiding 

complementair zijn. Daarnaast is meer inzicht verkregen in de rol van organisatorische 

loopbaanbegeleiding in de relatie tussen carrièrecompetenties en carrièreuitkomsten.  

8.5.2. Wensen voor vervolgonderzoek 

Er zal meer verkennend onderzoek gedaan moeten worden naar de wijze waarop de ”up or 

out” cultuur succesvol vervangen kan worden, door vergelijkbare HR-programma’s te 

onderzoeken. Hierdoor zal meer inzicht verkregen worden in de versterkende en 

verzachtende effecten van een HR-programma op een “up or out” cultuur. Verder kan 
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onderzoek verricht worden naar op welke wijze het flexibiliteitstigma doorbroken kan 

worden. 

 

Een mogelijkheid voor vervolgonderzoek is de vraag in hoeverre organisaties kunnen 

begrijpen hoe leidinggevenden de tijdelijke neerwaartse bijstelling van vaders ervaren. Als 

hier meer inzicht in wordt verkregen, kunnen profielkeuzes beter worden aangesloten op 

vaders en kan het coachingstraject van leidinggevenden worden verbeterd. Omdat het 

moeilijk is om bestaande culturen en normen te veranderen, zal meer inzicht verkregen 

moeten worden in de obstakels die leidinggevenden ervaren. Daarbij zal een andere 

methodiek moeten worden gebruikt, zoals het afnemen van interviews.   

 

Verder is er meer onderzoek nodig naar de effecten van de HR interventie en naar de 

feitelijke uitvoering van de HR interventie. Op die manier kunnen de positieve en negatieve 

effecten beter worden begrepen en zal de weerstand en scepsis verder onderzocht kunnen 

worden. Een casestudy onderzoek kan daarbij een goede methode zijn. 

 

Ten slotte is het interessant om meer onderzoek te doen bij andere professionele 

dienstverlenende organisaties die een soortgelijke HR interventie hebben ingevoerd. Hierdoor 

kan meer inzicht worden verkregen om de onderzoeksresultaten te valideren.  

8.5.3. Aanbevelingen voor de praktijk 

Het onderzoek toont aan hoe een ondersteunende werk-thuis cultuur op het werk leidt tot 

meer bevlogenheid en een lagere vertrekintentie. Het belang van ondersteuning van de 

leidinggevende wordt hiermee benadrukt. Dit betekent dat loopbaansystemen zoals MCC een 

belangrijke retentiestrategie voor organisaties kunnen vormen. Bij HR interventies zoals 

MCC, is een aantal zaken van cruciaal belang om het een succes te komen, zoals de rol van 

de leidinggevende. Het opleiden en trainen van leidinggevenden zorgt naar verwachting voor 

een betere acceptatie van MCC. De nadruk leggen op het bevorderen van ondersteunende en 

het wegnemen van belemmerende maatregelen voor een betere werk-thuis cultuur is een 

goede strategie. Deze strategie kan worden benadrukt door bijvoorbeeld geen tijdseisen op te 

leggen aan medewerkers of door negatieve gevolgen voor de eigen carrière bij participatie in 

het MCC-programma te elimineren.  
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Daarnaast zullen organisaties een ondersteunende (en/of weinig belemmerende) werk-thuis 

cultuur moeten stimuleren door gerichte trainingen aan leidinggevenden te geven. Dit kan 

ongewenste uitstroom verminderen en bevlogenheid verhogen. Deze effecten worden ook 

nog eens sterker naarmate de tijd vordert en deze effecten kunnen zorgen voor een uniek 

onderscheid als werkgever. Daarbij kunnen organisaties groepen identificeren die een 

obstructieve en tegenstrijdige werk-thuis cultuur ervaren en maatregelen treffen om dit te 

verbeteren. 

 

Om de flexibiliteitstigma’s van leidinggevenden over vaders en moeders te doorbreken kan er 

beleid ontwikkeld worden omtrent prestatie-evaluaties bij een dial-down profiel voor ouders. 

Dit zou vooringenomenheid tegen moeten gaan, waardoor de ongewenste uitstroom van 

ouders vermindert en wat kan leiden tot minder verlies van sociaal kapitaal, ervaring en 

netwerken. 

 

Een andere interessante aanbeveling kan zijn om het beloningssysteem aan te passen aan de 

individuele loopbaantrajecten, om zo een rechtvaardigere verdeling van salaris en bonussen te 

realiseren. Dit kan de sterke ‘up or out’ cultuur afzwakken. 

 

Daarnaast is het voor organisaties raadzaam om HR-programma’s voor een wat langere 

periode toe te passen. HR-programma’s vergen een lange adem en effecten worden soms pas 

op langere termijn duidelijk. Een goede informatieoverdracht tussen opvolgers in de HR 

leiding is daarbij essentieel. Het blijven verdedigen van MCC of een loopbaan op maat in een 

‘up or out’ cultuur is geen eenvoudig proces, maar de effecten op de lange termijn kunnen 

voor alle betrokken partijen positief zijn. 

 

Verder is het onduidelijk in hoeverre de effecten reiken van een aanpassing van het profiel op 

lange termijn. De organisatie zal zijn werknemers helderheid moeten verschaffen over de 

effecten van een langdurige neerwaartse aanpassing van het loopbaanprofiel. Ook 

leidinggevenden moeten daarvan op de hoogte zijn. 

 

Voor andere professionele dienstverlenende organisaties die overwegen een HR-programma 

in te voeren is het aan te bevelen om voldoende inzicht te hebben in de dimensies die bij hun 

organisatie passen. Er zal dus zorgvuldig nagedacht moeten worden over wat een standaard 
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profiel is en in hoeverre aanpassingen van dit profiel mogelijk zijn voor de branche waarin de 

organisatie zich bevindt. 

8.6.  Beperkingen onderzoek 

In de hoofdstukken 4 tot en met 7 zijn diverse beperkingen van de deelonderzoeken 

genoemd. In deze paragraaf worden de belangrijkste beperkingen nog eens weergegeven. 

 

Allereerst is de generaliseerbaarheid van de bevindingen naar andere professionele 

dienstverlenende organisaties moeilijk. Hoewel operationalisering van de belangrijkste 

onafhankelijke variabelen, de carrièreuitkomsten, geschikt zijn voor medewerkers in 

professionele dienstverlenende organisaties, kan de invloed van andere professionele-

gerelateerde uitkomsten niet uitgesloten worden. Daarnaast zijn er professionele 

dienstverlenende organisaties die gebruik maken van flexibele werkarrangementen, I-deals of 

een raamwerk voor loopbaanpassingen. Vanwege het ontbreken van een geschikte 

controlegroep is dit onderzoek beperkt tot deze organisatie.  

 

Ten tweede zijn de gebruikte schalen in de vragenlijsten subjectief. Wat voor de ene 

respondent zeer goed betekent, kan voor de tweede respondent gemiddeld zijn. Dit effect 

wordt wel enigszins gemitigeerd door de uitleg van de begrippen in de vragenlijst, door het 

gebruik van gevalideerde vragenlijsten, door voldoende betrouwbaarheid scores van de items 

en door het voldoende aantal respondenten.  

 

Omdat de invoering van MCC een uniek HR-programma is en de loopbaanaanpassingen via 

MCC-profielen hebben plaatsgevonden, is er tijdens dit onderzoek ‘geworsteld’ om de juiste 

profielindeling te gebruiken per hoofdstuk, waardoor de vergelijkbaarheid wordt beperkt. De 

profielindeling is vooral gebruikt om de aparte onderzoeksvragen met de juiste (sub)groepen 

te combineren, daarom is een weloverwogen keuze gemaakt om in hoofdstuk 5 de profielen 

in vier categorieën, in hoofdstuk 6 in de profielen in drie categorieën en hoofdstuk 7 in de 

profielen in twee categorieën te onderscheiden. 

 

Ook is het MCC-profiel als geheel bekeken, zonder rekening te houden met het effect van elk 

van de afzonderlijke dimensies op de carrièreuitkomsten. De verschillende combinaties van 

snelheid, werkdruk, de rol en de locatie / schema zouden verschillende effecten op 

carrièreuitkomsten kunnen hebben. Wel waren alle MCC-profiel groepen groot genoeg voor 
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de multivariate testen, waarmee de invloed van deze tekortkoming beperkt blijft. Een andere 

beperking die kan worden gerelateerd aan de MCC-profielen is dat alle werknemers deel 

nemen aan het programma en dat iedereen een eigen invulling aan het profiel geeft. Een 

gekozen profiel wil niet direct zeggen dat de uitvoering optimaal is, maar dit is geprobeerd te 

ondervangen door het toevoegen van de MCC support meting. 

 

Daarnaast kan het zijn dat de MCC implementatie niet binnen alle organisatieonderdelen 

hetzelfde is uitgevoerd. Omdat dit onderzoek gericht is op individuele werknemers en hun 

carrièreuitkomsten is niet gecontroleerd voor organisatieonderdelen. 

 

De bevindingen van deze studie moeten worden geïnterpreteerd in het licht van de tijdsduur 

van deze onderzoeksopzet. Vanwege organisatorische beperkingen is de tijd tussen de 

metingen relatief kort en het aantal metingen klein. De vertraging van ongeveer 11 maanden 

tussen elke meting geeft relatief sterke en vertraagde causale effecten (van meting 1 tot 

meting 3). Verder is het gelukt om alle gedragsvariabelen op alle meetmomenten te meten, 

waardoor beter gecontroleerd kan worden voor deze effecten (Zapf, Dormann & Frese, 

1996).  

 

Als de invoering van MCC de organisatiecultuur moet wijzigen, zal toekomstig onderzoek 

naar een langere benadering van carrièregevolgen van dit soort instrumenten moeten kijken. 

Een andere beperking van het onderzoek is het ontbreken van een controlegroep. Een 

controle groep zou inzicht hebben gegeven in de mate waarin de ontwikkeling van de carrière 

na verloop van tijd kan worden toegeschreven aan de verschillende MCC-profielkeuzes, 

zonder andere exogene variabelen, zoals de wereldwijde economische crisis te beschouwen. 
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Customizing Careers  
De impact van een loopbaan op maat  

 

Inleiding 

“The long-predicted talent gap is upon us. While many of today’s business leaders typify the 

traditional workforce, the vast majority of tomorrow’s leaders do not. Knowledge 

professionals, who are in ever-decreasing supply and ever-increasing demand, will drive 

business growth in the early 21st Century. And these are the same workers who are 

irreversibly blurring the relationship between work and life and redefining what it means to 

build a career” (Benko & Weisberg, 2007, frontcover). 
 

In Nederland zien we door de vergrijzing, de ontgroening van de beroepsbevolking en door 

de toename van het aantal vrouwen op de werkplek andere arbeidsverhoudingen ontstaan. 

Vrijwel niemand ziet het kostwinnersmodel meer als een wenselijk model en werknemers 

vragen in toenemende mate om beleid dat hen in staat stelt om werk te combineren met de 

verantwoordelijkheden van hun privéleven. Daarnaast “veroudert” de beroepsbevolking in 

Europa en de Verenigde Staten in een hoog tempo. Volgens de bevolkingsprognose van het 

CBS voor 2012 tot 2060 neemt de potentiële Nederlandse beroepsbevolking (de bevolking in 

de leeftijdscategorie van 20-65 jaar) tussen 2012 en 2040  af met ongeveer 750 duizend 

mensen. Het aantal ouderen in de beroepsbevolking neemt al enkele jaren toe. In het SEO 

(Stichting Economisch Onderzoek) rapport ‘Mind the gap’ wordt gewaarschuwd voor grote 

problemen tussen vraag en aanbod: één van de conclusies is dat in Europa rond 2050 een 

tekort van 31 miljoen werkenden zal ontstaan. Hoewel de huidige economische crisis op 

korte termijn het vacaturebestand laat dalen, zal de arbeidsmarkt op langere termijn meer 

overspannen raken.  

 

Werken in professionele dienstverlenende organisaties betekent meestal dat werknemers zich 

bewegen in een loopbaansysteem dat wordt gekenmerkt door een lineair carrièrepatroon. 

Vanwege de hoge vertrekratio's en de "ongewenste uitstroom" van getalenteerde werknemers 

plaatsen veel professionele dienstverlenende organisaties vraagtekens bij de geschiktheid van 

dit loopbaansysteem. De mogelijkheid voor werknemers om hun loopbaan aan te passen kan 

zowel het subjectieve als het objectieve carrièresucces verbeteren. Het creëren van maatwerk 

voor de loopbaan stelt werknemers in staat tot een betere afstemming tussen werk en 

privéleven. Daarom bieden organisaties in toenemende mate mogelijkheden voor individuele 
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carrièrepatronen, zodat werknemers meer controle over hun carrière hebben. Hoewel deze 

trend populair is geworden in organisaties, is er zeer weinig onderzoek gedaan naar de 

effectiviteit van dergelijke 'op maat' HR-interventies voor een succesvolle carrière. 

 

 Professionele dienstverlenende organisaties worstelen met de nieuwe arbeidsverhoudingen. 

Hoe kunnen deze organisaties talentvolle werknemers motiveren en vasthouden? Hoe zorgen 

professionele dienstverlenende organisaties ervoor dat de werknemers meer betrokken en 

tevreden zijn? Uitstroom kan, naast het verlies van de geïnvesteerde recruitment- en 

opleidingskosten, voor verlies van kennis en klant-relaties zorgen. Een organisatie die 

succesvol wil concurreren, zal dus met een antwoord moeten komen om werknemers te 

behouden.  

 

Er zijn verschillende ontwikkelingen en trends op het gebied van HR. In dit onderzoek is een 

focus aangebracht op een aantal onderzoeksgebieden, passend bij de veranderende 

arbeidsmarkt, de verschillende levensfasen van de werknemer, de HR-programma’s gericht 

op deze levensfasen en de carrièreuitkomsten. Deloitte U.S. heeft een HR methode 

ontwikkeld om deze uitdagingen aan te gaan: Mass Career Customization. In het boek Mass 

Career Customization: Aligning the workplace with today’s nontraditional workforce 

schrijven de twee auteurs Benko en Weisberg (2007) over een vernieuwende aanpak met 

betrekking tot loopbaanmanagement.  
 

De centrale probleemstelling is: 

In welke mate heeft een loopbaansysteem afgestemd op levensfasen, Mass Career 

Customization, invloed op carrièreuitkomsten van werknemers? 

 
Vier invalshoeken 

Om de probleemstelling adequaat te kunnen beantwoorden is in hoofdstuk 3 onderzocht 

welke factoren van belang zijn op de carrièreuitkomsten van werknemers. Daarbij is 

geconcludeerd dat factoren als levensfasen, individuele kenmerken, 

persoonlijkheidskenmerken en organisatiekenmerken relevant zijn wanneer het gaat om 

carrièreuitkomsten van werknemers. In hoofdstuk 2 is stil gestaan bij de HR interventie van 

Mass Career Customization. De effecten van deze HR interventie zijn in de hoofdstukken 4 

tot en met 7 beschreven. Vanwege de omvang van de dataset is een focus aangebracht op vier 

verschillende onderzoeksrichtingen, namelijk: 
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· MCC en werk-thuis cultuur; 

· MCC en carrièrecompetenties; 

· MCC, gezinsstatus, geslacht en carrièrebeleving; 

· MCC en leeftijd. 

 

Er is een longitudinaal onderzoek is uitgevoerd bij Deloitte Nederland. Alle 5.605 

medewerkers zijn uitgenodigd om de enquête in te vullen en in totaal besloeg dit onderzoek 

drie metingen. De eerste meting is gehouden in augustus 2009, vlak voor de invoering van 

Mass Career Customization (MCC) in oktober 2009, toen de eerste gesprekken over het MCC 

profiel en de wensen / verwachtingen van de medewerkers en leiderschap zijn gevoerd. De 

tweede meting is gehouden in juni 2010. De derde meting heeft in mei 2011 plaatsgevonden. 

Van alle 2.393 werknemers die deelnamen aan de eerste meting, was 66% man en 34% 

vrouw en de gemiddelde leeftijd was 34 jaar. Van de 1.037 werknemers die deelnamen aan 

de tweede meting, was 62% man en 38% vrouwen en de gemiddelde leeftijd was 35 jaar. De 

geselecteerde steekproef richt zich uitsluitend op werknemers die alle drie de metingen 

hebben voltooid (n = 553). Van deze 553 werknemers, was 60% man en 40% vrouw, met een 

gemiddelde leeftijd van 34 jaar.  

 
Resultaten 

Bevinding 1: De rol van de leidinggevende versterkt de invloed van werk thuis cultuur op 

bevlogenheid en vertrekintenties 

De veronderstelling dat een ondersteunende en weinig belemmerende werk-thuis cultuur leidt 

tot meer bevlogenheid en tot lagere vertrekintenties wordt in dit onderzoek deels bevestigd. 

We zien daarbij dat goede MCC support van de leidinggevende deze effecten enigszins 

versterkt. Het invoeren van MCC is dus relevant gebleken voor het verhogen van 

bevlogenheid en voor het verlagen van vertrekintenties voor de werknemers die veel MCC 

support hebben ontvangen.  

 

Bevinding 2: Het combineren van carrière en zorg taken is niet vooral een kwestie voor 

vrouwen, maar een kwestie voor ouders  

Een duidelijke boodschap van de bevindingen is dat het combineren van carrière en zorg niet 

per se een vrouwenkwestie is, maar dat het duidelijk een kwestie voor beide ouders is. Hierbij 

komen duidelijk flexibiliteitstigma’s van vaders en moeders naar voren. Wanneer vaders 

kiezen voor extra zorg taken thuis, wordt dat nog steeds als ongebruikelijk ervaren, wat een 
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negatief effect heeft op de prestatie-evaluatie. Bij moeders is dit meer geaccepteerd, waardoor 

de prestatie-evaluaties stabiliseren. De vooringenomenheid van leidinggevenden dat moeders 

hun carrière minder serieus nemen, wordt wel bevestigd, waardoor  moeders uiteindelijk 

minder tevreden zijn met hun carrière. 

 

Bevinding 3: Werknemers met hogere carrièrecompetenties hebben baat bij een opwaarts 

aangepast loopbaanprofiel 

Investeringen in carrièrecompetenties (de “drie manieren van weten”) pakken positief uit 

voor werknemers. Een hoog ‘weten-waarom’ is gerelateerd aan een snellere salarisstijging. 

Werknemers die ambitie en pro-activiteit goed weten te combineren kunnen sneller objectief 

carrièresucces behalen. Bovendien zijn er positieve effecten gevonden bij werknemers die 

hoog scoren op ‘weten-hoe’ en carrièretevredenheid, mits dit werd gecombineerd met een 

loopbaanprofiel dat uitdagender is. Bij een hoog ‘weten-waarom’, past een opwaarts 

aangepast loopbaanprofiel. Als de werknemer het loopbaanprofiel naar beneden aanpast, kan 

dit nadelige gevolgen hebben voor de salarisstijging. Ook kan een neerwaartse aanpassing 

van het loopbaanprofiel een negatieve invloed hebben op carrièretevredenheid. De 

werknemer mist dan mogelijk uitdaging in het werk. 

 

Bevinding 4: Jongeren hebben meer baat bij een standaard loopbaanprofiel, ouderen bij een 

aangepast loopbaanprofiel 

Het aanpassen van het loopbaanprofiel blijkt subjectief en objectief carrièresucces te 

verbeteren, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Ten eerste moet er ondersteuning van 

de leidinggevende zijn voor de uitvoering van de aanpassing (zie ook bevinding 1). Ten 

tweede is het gebruik van het aangepaste profiel alleen positief voor oudere werknemers, niet 

direct voor jongere werknemers. Het gebruik van een aangepast loopbaantraject geeft oudere 

werknemers een actievere rol in hun werk, waardoor zij meer bevlogenheid ervaren, wat 

vooral geassocieerd wordt met meer objectief carrièresucces. Ten derde is aangetoond dat 

ondersteuning van de leidinggevende voor aanpassing van het loopbaanprofiel in verband kan 

worden gebracht met een hogere affectieve betrokkenheid bij de jongere werknemers die 

geen gebruik maken van een aangepast loopbaanprofiel.  
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Bevinding 5: Het introduceren van MCC profielen kan het ‘up or out” principe versterken in 

plaats van verminderen 

Hoewel MCC een poging is om een culturele verandering teweeg te brengen, tonen de 

bevindingen aan dat een nieuw HR-programma niet noodzakelijkerwijs, noch onmiddellijk, 

leidt tot een cultuurverandering. Studies over flexibele werkarrangementen (FWA’s) tonen 

aan dat veel organisaties moeite doen om FWA's in hun organisatiecultuur in te bedden 

(Ryan & Kossek, 2008; Thompson, 2008). Leidinggevenden spelen hierbij een cruciale rol 

als gevolg van hun invloed op de prestatie-evaluaties, salaris en promotiebeslissingen. Door 

het kiezen van een neerwaarts loopbaanprofiel wordt het voor leidinggevenden duidelijk 

zichtbaar dat werknemers een stapje terug doen. Dit kan de ondersteuning van de 

leidinggevenden doen afnemen. Het nadeel van een neerwaarts loopbaanprofiel is dat het 

conflicteert met het "up or out" systeem voor loopbaanontwikkeling met betrekking tot 

zichtbaarheid en fulltime inzet. Maar het is belangrijker dat het in tegenspraak is met de 

interne waarden van werknemers die zich jarenlang intensief in hebben gezet om te voldoen 

aan de hoge eisen van de organisatie en de bijbehorende vaak zeer lange werktijden 

(Alvesson & Robertson, 2006). Werknemers die expliciet een opwaarts loopbaanprofiel 

kiezen, conformeren zich prima aan deze waarden, waardoor zij op hun beurt positief worden 

beloond door de organisatie. Hoewel het HR-programma MCC als expliciet doel heeft om 

onpartijdige loopbaankeuzes te faciliteren, is er een onbedoeld effect dat ongelijkheid creëert 

door werknemers met opwaarts loopbaanprofiel te belonen en werknemers met neerwaarts 

loopbaanprofiel te ‘straffen’. 

 

Bevinding 6: Bevlogenheid en vertrekintenties beïnvloeden de werk-thuis cultuur & werk-

thuis cultuur beïnvloedt bevlogenheid en vertrekintenties 

Werk-thuis cultuur en bevlogenheid beïnvloeden elkaar wederkerig. Ook werk-thuis cultuur 

en vertrekintentie beïnvloeden elkaar wederkerig, maar dit effect vermindert na verloop van 

tijd. Bevlogenheid is een ‘toestand’ die toeneemt naarmate de tijd vordert, terwijl 

vertrekintentie eerder afneemt door de noodzaak van het daadwerkelijk overgaan tot ontslag. 

Daarnaast hangt werk-thuis cultuur support het sterkst samen met bevlogenheid en werk-thuis 

cultuur belemmering het sterkst met vertrekintenties. Hier kan sprake zijn van de ‘common 

methode bias’ (Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003), maar het kan ook bewijs zijn 

voor de hypotheses van het JD-R model dat taakeisen voornamelijk leiden tot burn-out 

klachten en dat hulpbronnen voornamelijk leiden tot bevlogenheid (Bakker & Demerouti, 

2007). 
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Implicaties en aanbevelingen 

In hoofdstuk 8 is de discussie beschreven. Hierin worden de implicaties en aanbevelingen 

gecategoriseerd naar werknemers, leidinggevenden en de organisatie as geheel. De centrale 

aanbevelingen van dit proefschrift zijn: 

 

Het is voor een werknemer van belang om voor een leidinggevende te werken die 

stimulerend en ondersteunend met betrekking tot loopbaanpassingen. De leidinggevende 

heeft namelijk een beslissende rol in een aantal belangrijke carrièreuitkomsten, zoals salaris 

en promotiesnelheid. Een neerwaartse aanpassing van een loopbaanprofiel kan de 

zichtbaarheid van werknemers verminderen.  

 

De leidinggevende zal moeten beseffen dat een ‘gezonde’ werk-thuis cultuur voor hen ook 

voordelen biedt. Daarnaast zal de leidinggevende moeten beseffen dat deze een cruciale rol 

speelt om een ‘gezonde’ werk-thuis cultuur te bereiken. Een ‘gezonde’ werk-thuis cultuur 

heeft positieve effecten op de bevlogenheid van medewerkers en vermindert de 

vertrekintentie. Daarbij is het relevant om te weten dat werknemers voor verschillende 

leidinggevenden werken en dus wisselende signalen krijgen, waardoor tegenstrijdige en 

obstructieve werk-thuis culturen ontstaan. Overleg tussen leidinggevenden over welke 

normen en waarden belangrijk zijn is daarbij aan te raden. 

 

Leidinggevenden zullen zich ook bewust moeten zijn dat een HR-programma als MCC 

zichtbaar maakt in welke mate een werknemer actief of passief omgaat met loopbaankeuzes. 

Dit is aantrekkelijk voor actieve werknemers, maar passieve werknemers moeten 

gestimuleerd worden om ongewenste vertrekintenties te verminderen en carrièretevredenheid 

te verhogen. 

 

Het onderzoek toont aan hoe een ondersteunende werk-thuis cultuur op het werk wordt 

gerelateerd aan een positievere bevlogenheid en een lagere vertrekintentie en wijst op het 

belang van een juiste ondersteuning van de leidinggevende. Dit betekent dat 

loopbaansystemen zoals MCC een belangrijke bevlogenheid- en retentiestrategie kunnen 

vormen. Bij HR-interventies zoals MCC, is een aantal zaken van belang om het een succes te 

laten zijn en hierbij is de rol van de leidinggevende essentieel. Het opleiden en trainen van 

leidinggevenden zorgt naar verwachting voor een vliegwiel-effect. Ook het leggen van 

nadruk op het bevorderen van ondersteunende en het wegnemen van belemmerende 
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Implicaties en aanbevelingen 

In hoofdstuk 8 is de discussie beschreven. Hierin worden de implicaties en aanbevelingen 
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maatregelen voor een betere werk-thuis cultuur is een goede strategie, door bijvoorbeeld geen 

tijdseisen op te leggen of door negatieve gevolgen voor de eigen carrière bij participatie in 

het MCC-programma te elimineren.  

 

Daarnaast is het voor organisaties raadzaam stabiliteit te geven aan een HR-programma als 

MCC. HR-programma’s vergen een lange adem en effecten worden soms pas op langere 

termijn zichtbaar. Het blijven verdedigen van MCC of een loopbaan op maat in een ‘up or 

out’ cultuur is dus geen eenvoudig proces en de rol van de HR afdeling is daarbij zeer 

belangrijk. 

 

Voor andere professionele dienstverlenende organisaties die nadenken over een HR-

programma als MCC is het aan te bevelen inzicht te verkrijgen in welke dimensies bij hun 

organisatie passen. Daarbij zal zorgvuldig nagedacht moeten worden over wat een standaard 

profiel is en in hoeverre aanpassingen mogelijk zijn voor de ‘business’. Een MCC 

programma bij een beursfonds, een bank, een advocatenkantoor of een consultancy bureau 

zal dimensies moeten hanteren die passen bij de wensen van de werknemer en de 

doelstellingen van de organisatie. 
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Customizing Careers 
The impact of a customized career 

 

Introduction 

“The long-predicted talent gap is upon us. While many of today’s business leaders typify the 

traditional workforce, the vast majority of tomorrow’s leaders do not. Knowledge 

professionals, who are in ever-decreasing supply and ever-increasing demand, will drive 

business growth in the early 21st Century. And these are the same workers who are 

irreversibly blurring the relationship between work and life and redefining what it means to 

build a career” (Benko & Weisberg, 2007, frontcover). 

 

The labor force in Europe and the United States is "aging" at a high rate. The current 

workforce is often divided into four generations. The generation of baby boomers will leave 

the labor market within the next few years. According to the population projection by CBS in 

2012 and 2060, the potential Dutch labor population (the population aged 20-65 years) 

decreases with approximately 750 thousand between 2012 and 2040. The number of older 

people in the workforce population has increased relatively for some years now. In the SEO 

(Foundation for Economic Research) report 'Mind the gap' researchers warn for major 

problems between supply and demand. One of the conclusions is that in Europe around 2050 

there will be a shortage of 31 million workers due to an aging working population. Although 

the current short-term economic crisis will diminish the number of vacancies, there will be a 

shortage of workers in the long-term labor market. 

 

Professional service firms are struggling with this new situation. How can these organizations 

motivate talent and retain employees? How can professional service firms ensure that 

employees obtain a higher commitment and career satisfaction? Employee turnover can lead 

to loss of knowledge and customer relationships, and to loss of the invested recruitment and 

training costs. An organization that wants to compete successfully, should respond to 

motivate talent and retain employees. 

 

There are many developments and trends in HR. This study investigates a number of research 

areas, applied to the changing labor market, the various life stages of the employee, HR 

programs focusing on these life stages and career outcomes of the employee. Deloitte U.S. 
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has implemented an HR method to tackle the earlier mentioned challenges, called Mass 

Career Customization. In the book, Mass Career Customization: Aligning the Workplace 

with Today's Nontraditional Workforce, the two authors Benko and Weisberg (2007) 

describe an innovative approach to career management. 

 

The central problem definition is: 

To what extent does a career system tailored to life stages, Mass Career Customization, have 

an impact on career outcomes for workers? 

 

Four perspectives 

To answer the problem adequately Chapter 3 examines the factors relevant to the career 

outcomes of employees. It was concluded that factors such as life stages, individual 

characteristics, personality traits and organizational characteristics are relevant when it comes 

to career outcomes for workers. Chapter 2 discusses the HR intervention of Mass Career 

Customization. The effects of this intervention are described in Chapters 4 to 7. Because of 

the size of the data set, the focus was on four different areas of research, namely: 

· MCC and the relation with work-home culture 

· MCC and its influence on career competences 

· MCC, family status, male / female, and the impact on ambition 

· MCC and the impact on older workers 

 

The study was conducted by Deloitte Netherlands. A total of 5,605 employees were invited to 

complete the survey. This intervention study used three waves. The first wave took place in 

August 2009. The introduction of Mass Career Customization (MCC) took place in October 

2009 with the first conversations about the MCC profile and the needs / expectations of the 

staff and leadership in this month. The second wave was in June 2010 and the third wave 

took place in May 2011. Of the total of 2,393 employees who participated in the first wave, 

66% were male and 34% were female and the entire group had a mean age of 34 years. Of the 

total of 1,037 employees who participated in the second wave, 62% were male and 38% were 

female and the group had a mean age of 35 years. The selected sample focused exclusively 

on those who participated and completed all three surveys (n = 553). Of the total of 553 

employees who participated in all three waves, 60% were male and 40% were female, and the 

mean age of 34 years. 
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Results 

Finding 1: The role of the manager strengthens the influence of culture on work at home 

culture and turnover intentions 

The assumption that a supportive work-home culture leads to higher engagement and lower 

turnover intentions is partially confirmed in this study. We see that high MCC support by the 

management somewhat strengthens the effects. Participating in a career system as Mass 

Career Customization has proved to be relevant for increasing engagement and lowering 

turnover intentions for employees who have received much MCC Support. 

 

Finding 2: Combining career and family responsibilities is not particularly an issue for 

women, but clearly a concern for both parents 

 A clear message from the findings is that combining career and care is not primarily a 

women's issue, but it is a concern for both parents. Because of the crucial role that managers 

have due to their impact on performance evaluations, and on salary and promotion decisions, 

the bias of managers has a great effect. When fathers choose to spend extra time on caring 

duties, it has a negative effect on the performance evaluation, whereas for mothers it is more 

accepted. However, the bias of managers, that mothers who take caring leave are less serious 

about their career, has a negative impact on career satisfaction among mothers. 

 

Finding 3: Employees with higher career skills benefit from an adjusted upwards career 

profile 

Investments in career competences (the "three ways of knowing") have a positive impact on 

the employee. A high knowing-why is related to a faster increase of salary. Employees who 

succeed in combining ambition and proactivity obtain more objective career success. 

Moreover, positive effects are found among workers who have a high knowing-how in 

relation to career satisfaction, provided it was combined with a career profile that is more 

challenging. Furthermore, we see that a high knowing-why fits an upwards adjusted career 

profile. If the employee adjusts his or her career profile downwards, this choice may have 

adverse effects on salary increase. In addition, a downward adjustment of the career profile 

may have adverse effects on career satisfaction. Employees might miss the challenge in their 

work, therefore it is important that the profile choice matches with their career competences. 
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Finding 4: Young people benefit from a standard career profile, elderly benefit from a 

customized career profile 

Adjusting the career profile appears to improve subjective and objective career success, but 

only under certain conditions. First, the implementation of the adjustment needs to be 

supported by the management (see finding 1), and second, the use of a custom profile is 

positively significant among older workers, not among younger workers. Using a customized 

career profile gives older workers a more active role in their work, but only when the 

manager supports them in the implementation of MCC. More engagement is mainly 

associated with more objective career success for these workers. Third, the results show that 

support of the manager may be associated with higher affective commitment of younger 

workers who do not use a customized career profile. Younger workers benefit from the 

possibility to adjust their career profile in the future. 

 

Finding 5: Introducing MCC profiles can strengthen the "up or out" principle rather than 

reduce it.  

Although Mass Career Customization is an attempt to establish cultural change, there are also 

findings that show that a new HR program does not necessarily nor immediately lead to the 

desired culture change. Studies on flexible work arrangements (FWA's) show that many 

organizations make effort to embed FWA's (Kossek & Ryan, 2008; Thompson, 2008) in their 

organizational culture. The management clearly plays a crucial role in the careers of workers 

due to their impact on performance evaluations, salary and promotion decisions. By choosing 

a downward career profile it is clearly visible that employees take a step back. This may 

encourage managers to decrease their career support. The disadvantage of a downward career 

profile is that it conflicts with the "up or out" principles regarding visibility and full-time 

commitment. More importantly, it contrasts with the values of employees that have been 

working in the old culture for years, while fulfilling the high demands of the organization and 

the long working hours (Alvesson & Robertson, 2006). Employees who explicitly choose an 

upward career profile, perform well to these values, which is positively rewarded by the 

organization. Although the HR program MCC has an explicit goal to facilitate impartial 

career choices, there is an unintended effect which creates inequality by rewarding employees 

with upward career profiles and by punishing employees with a downward career profile. 
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Finding 6: Engagement and turnover intentions affect the work-home culture and work-home 

culture influences engagement and turnover intentions. 

Work-home culture and engagement influence each other mutually. Furthermore, work-home 

culture and turnover intention also affect each other mutually, but this effect diminishes over 

time. Engagement may be a state that increases over time, while turnover intention possibly 

decreases because of the need for action. In addition, work-home culture support is strongly 

related with engagement, whereas work-home culture hindrance is strongly related with 

turnover intentions. This could be explained by the 'common method’ bias (Podsakoff, 

MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003), but it may also be evidence for the hypotheses of the 

JD-R model, that job demands mainly lead to burnouts and that resources primarily lead to 

engagement (Bakker & Demerouti, 2007). 

 

Implications and recommendations 

The discussion is described in Chapter 8. Here, the implications and recommendations are 

categorized for employees, managers and the organization. The main recommendations of 

this thesis are: 

 

It is important for an employee to work for a manager who supports career changes. The 

manager has an important role in the career outcomes, because he has a decisive role in 

decisions about salary and promotions. A downward adjustment of a career profile can reduce 

the visibility of the employee. 

 

Managers have to realize that a 'healthy' work-home culture can also offer benefits for 

managers. A 'healthy' work-home culture positively affects engagement and reduces turnover 

intentions. It is pertinent to note that employees work for different managers and therefore 

can get mixed signals about applying different career profiles. Consultation between 

managers about the most important values is therefore advisable. 

 

Employees become more visible in the extent to which an employee actively or passively 

deals with her or his career(choices). This is attractive for active employees, but passive 

employees should be motivated in career(choices) to reduce unwanted turnover intentions 

and to increase their career satisfaction. 
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This research also shows how a supportive work-home culture is related to more engagement 

and lower turnover intention, and stresses the importance of good management support. This 

means that career systems such as Mass Career Customization can be an important form of 

engagement and retention strategy. By following HR interventions such as MCC, a number 

of issues are crucial to achieve success. Educating and training the management is expected 

to create a positive effect for the HR intervention. The emphasis on promoting support and 

removing obstructions for a better work-home culture is a good strategy, for example, by not 

imposing time requirements on employees or by eliminating negative consequences for 

participating in a customized career profile. 

 

In addition, it is recommended to implement an HR program to create stability in the 

execution. The HR program has long-term effects and sometimes only become apparent in 

the long run. Continuously defending MCC or a customized career in an "up or out" culture 

to bring up a culture change is not an easy process and the role of the HR department in this 

process is very important. 

 

For other professional service firms which consider implementing an HR program as MCC 

we recommend to know which dimensions of the career profile fit their organization. The 

organization needs to know what the standard profile is and how customizing these profiles is 

possible within the specific type of 'business'. An MCC program in a public listed company, a 

bank, a law firm or a consultant agency needs dimensions that fit the needs of employees and 

that fit the objectives of the organization. 
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