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(Dutch summary)

Nederlandse 
samenvatting 

Kritische loopbaantransities en 
loopbaanontwikkeling

Een onderzoek naar het bepalen en vergroten van het 
succes van transities binnen managementloopbanen
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1. Inleiding
Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te geven in de factoren die het succes 
bepalen van kritische loopbaantransities of loopbaanovergangen3 van managers. Het gaat 
daarbij om de kenmerken van loopbaantransities − in het bijzonder de zwaarte van de 
transitie − en de persoonskenmerken van de manager die de transitie maakt. Ook wordt 
gekeken naar de ondersteuning van managers tijdens deze transities. Dit heeft geleid tot 
de volgende tweeledige centrale onderzoeksvraag: welke factoren bepalen het succes van 
kritische loopbaantransities van managers en welke management development-activiteiten 
zijn hierbij het meest effectief? Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden zijn de 
volgende deelvragen geformuleerd:

 - Wat wordt verstaan onder management en wat is een managementrol? 
 - Wat wordt verstaan onder een loopbaan?
 - Wat is een kritische loopbaantransitie en welke typen kunnen worden onder-

scheiden?
 - Wat zijn de hoofdfasen van het transitieproces?
 - Wanneer wordt een transitieproces afgerond?
 - Welke managementniveaus kunnen worden onderscheiden en wat zijn de 

belangrijkste taken en verantwoordelijkheden per niveau?
 - Hoe kan de zwaarte of magnitude van een kritische loopbaantransitie worden 

bepaald en geoperationaliseerd?
 - Wat wordt verstaan onder een succesvolle kritische loopbaantransitie en welke 

criteria kunnen worden gebruikt om dit succes te meten?
 - Wat kan worden verstaan onder management development (MD) en welke 

management development-activiteiten kunnen worden onderscheiden?

Voor de beantwoording van de centrale hoofdvraag is gebruik gemaakt van een 
conceptueel model (figuur 5.1, pagina 179). Binnen dit model en binnen het onderzoek 
als geheel, wordt ervan uitgegaan dat het succes van een kritische loopbaantransitie 
wordt bepaald door persoonsgebonden factoren, zoals de persoonlijkheid van de manager, 
en contextgebonden of situationele factoren zoals de kenmerken van de transitie (de 
magnitude of zwaarte) en de vormen van ondersteuning bij de transitie.

De focus ligt op kritische transities binnen managementloopbanen. Management wordt 
omschreven als “the process of working with and through individuals and groups and other 
resources to accomplish organizational goals” (Hersey & Blanchard, 1993, p. 5). Transities 
binnen zowel het lagere management, het middle management en het topmanagement 

3 ‘Career transitions’ worden in het Nederlands ook wel loopbaantransities, loopbaanovergangen, roltran-
sities of functieovergangen genoemd. In deze Nederlandse samenvatting wordt ‘career transition’ vertaald 
met loopbaantransitie.
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zijn onderzocht. Daarbij gaat het om transities binnen en tussen organisaties, tussen 
bedrijfsfuncties (‘functions’) en transities naar hiërarchisch hogere en lagere posities. In 
het conceptuele model is onderscheid gemaakt tussen het objectieve en subjectieve succes 
van een kritische loopbaantransitie. Daardoor kan het eerste deel van de hoofdvraag van 
het onderzoek worden genuanceerd: welke factoren bepalen het objectieve en subjectieve 
succes van kritische loopbaantransities van managers? Voor de beantwoording van dit 
deel van de hoofdvraag is – conform de studies van Jugde et al. (1994) en Lortie-Lussier 
& Rinfret (2005) – onderscheid gemaakt tussen demografische, human capital en 
organisatorische factoren. Onder organisatorische (of situationele factoren) vallen zowel 
de kenmerken van de transitie als de vormen van ondersteuning.

Bij de kenmerken van loopbaantransitie is primair gekeken naar de zwaarte of magnitude 
van de transitie. De magnitude van kritische loopbaantransities is op verschillende 
objectieve manieren bepaald. Er is gekeken naar de verschillen tussen de oude en nieuwe 
functie (‘novelty’), de mate waarin nieuwe vaardigheden moeten worden ontwikkeld, 
de mate waarin bestaande vaardigheden kunnen worden gebruikt en de verandering 
van de ‘time-span’. Ook is respondenten gevraagd hoe zij de zwaarte van de overgang 
hebben ervaren (de subjectieve magnitude). Bij ondersteuning is onderscheid gemaakt 
tussen werkgerelateerde en niet-werkgerelateerde vormen van ondersteuning. Daarmee 
is ook het tweede deel van de hoofdvraag scherper geformuleerd: welke vormen van 
werkgerelateerde en niet-werkgerelateerde ondersteuning zijn het meest effectief tijdens 
loopbaantransities van managers? De werkgerelateerde vormen van ondersteuning vallen 
onder de management development-activiteiten van organisaties. Onder management 
development wordt het geheel van activiteiten verstaan waarmee een organisatie zich 
probeert te verzekeren van de tijdige beschikbaarheid van gekwalificeerde personen 
voor sleutelposities waaronder managementposities (Jansen, 1997). 

Een loopbaan bestaat uit een reeks van functies of formele rollen en werkgerelateerde 
ervaringen binnen iemands werkzame leven. Tussen deze functies of formele rollen is 
er sprake van kritische transities of overgangen. Een kritische loopbaantransitie wordt 
gedefinieerd als een proces waarin een substantiële verandering optreedt in iemands 
loopbaan ten aanzien van de inhoud van de functie (de aard of complexiteit van het 
werk) en/of de context waarin het werk wordt gedaan (locatie, organisatie of het 
organisatieonderdeel). Een succesvolle kritische loopbaantransitie is een transitie waarbij 
de doelen die zijn gesteld door degene die de overgang maakt en door de organisatie 
waarbinnen de overgang plaatsvindt worden behaald. Hierbij kan het gaan om ‘harde’ en 
‘softe’ doelstellingen. Een loopbaantransitie bestaat uit verschillende fasen (Nicholson, 
1986; Nicholson & West, 1988): voorbereiding, confrontatie, aanpassing en stabilisatie 
en is afgerond wanneer de persoon (in het Engels de ‘transitioner’) een zekere mate van 
routine in de nieuwe rol heeft opgebouwd.
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2. Overzicht van de belangrijkste resultaten
Of een kritische loopbaantransitie objectief gezien succesvol verloopt, hangt voornamelijk 
af van de sociaal-demografische factoren (∆R2 = .126); het subjectieve succes wordt 
met name bepaald door de ‘human capital’-factoren (∆R2 = .231). De kenmerken van 
de transitie, in het bijzonder de magnitude van de transitie, verklaren het objectieve en 
het subjectieve succes het minst (respectievelijk ∆R2 = .032 en ∆R2 = .050). In totaal 
wordt bijna 36% van de variantie van het objectieve succes door het conceptuele model 
verklaard (F = 1.905, p = .008), bij het subjectieve succes ligt dat percentage op bijna 63% 
(F = 5.571, p = .000). Het objectieve succes van kritische loopbaantransities hangt met 
name af van het opleidingsniveau en het conceptuele vermogen van de manager. Met 
name tijdens de confrontatie of ‘encounter’-fase is conceptueel vermogen van belang. 
Het stellen van prioriteiten en het doorgronden van de complexiteit van het werk, de 
strategie, de organisatiestructuur, de sociale netwerken en de organisatiecultuur zijn 
hier van belang (Louis, 1982). Hier valt op dat een verandering in de ‘time span’ (de 
verandering van de periode die de manager in zijn of haar nieuw functie vooruit moet 
kunnen kijken) en de hier volgens Jaques (1990) aan gekoppelde taakcomplexiteit niet 
van invloed zijn op het succes van loopbaantransities.

De leeftijd en het opleidingsniveau van de manager zijn negatief en significant gerelateerd 
met het objectieve succes van kritische loopbaantransities. Dat betekent dat kritische 
loopbaantransities van oudere managers minder succesvol verlopen dan die van jongere 
managers. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat loopbaantransities door oudere 
managers als minder gewenst worden gezien. Het hebben van meer managementervaring 
zorgt er echter wel voor dat de negatieve invloed van leeftijd wordt gecompenseerd. Uit 
het onderzoek blijkt verder dat ongewenste transities objectief gezien minder succesvol 
verlopen dan transities die in de ogen van managers wel gewenst zijn. Dat betekent dat 
het succes van kritische loopbaantransities afhangt van de mate waarin de overgang past 
in de loopbaan die managers voor zichzelf hebben uitgestippeld. Dat pleit ervoor dat met 
name positiewisselingen van oudere managers zoveel mogelijk in overleg met de manager 
plaatsvinden en dat organisaties aandacht hebben voor de belangen van individuele 
managers (personnel development of PD) en niet alleen voor organisatiebelangen 
(organization development, OD).

Er blijkt geen verschil in het succes van kritische loopbaantransities tussen mannen en 
vrouwen. Het enige verschil tussen mannen en vrouwen is dat managementopleidingen 
voor vrouwen effectief blijken te zijn bij transities, voor mannen geldt dit niet. De invloed 
van het opleidingsniveau op het objectieve succes is negatief. Hier werd op basis van 
de literatuur het tegenovergestelde verwacht. Ook hier zorgt het ervaringsniveau van 
managers ervoor dat het negatieve effect op het objectieve succes voor een deel wordt 
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gecompenseerd. Vanuit de data kon geen directe verklaring worden gegeven voor het 
negatieve verband tussen opleidingsniveau en objectief succes.

Uit het onderzoek blijkt verder dat conceptuele vaardigheden een centrale rol spelen bij 
het voorspellen van het succes van kritische loopbaantransities. Conceptuele vaardigheden 
zijn direct van invloed op het objectieve succes, maar zijn ook voorspellend voor de mate 
van ‘readiness for change’. ‘Readiness for change’ is sterk gerelateerd met subjectief succes. 
‘Readiness for change’ staat voor de mate waarin iemand klaar is voor het maken van de 
verandering naar de nieuwe functie. De mate van ‘readiness for change’ hangt af van (1) 
de beoordeling van de eigen competenties door de manager zelf én door collega’s en van 
(2) de tijd die iemand heeft gehad om zich op de transitie voor de bereiden.

Ook het aanpassingsvermogen van managers is van invloed op het succes van kritische 
loopbaantransities: ‘adaptability’ en subjectief succes hangen positief samen. Ook blijkt 
dat het subjectieve succes van de transitie samen te hangen met de duur van de overgang: 
hoe langer de overgangsperiode duurt, hoe minder succesvol managers hun eigen 
loopbaanstap beoordelen. De ervaren zwaarte van de transitie − de subjectieve magnitude 
− hangt sterk af van de objectieve zwaarte of ‘magnitude’. De stijging in inkomen en 
de noodzaak om nieuwe en relevante vaardigheden te leren (’learning’) blijken goede 
voorspellers te zijn van de ervaren (subjectieve) magnitude. Opmerkelijk is dat transities 
tussen organisaties succesvoller verlopen dan transities binnen organisaties: zowel het 
objectieve als het subjectieve succes is bij ‘interfirm’ transities hoger. 

Het bieden van werkgerelateerde ondersteuning (management development-activiteiten) 
blijkt nauwelijks bij te dragen aan het succes van loopbaantransities. De mate van onder-
steuning verklaart ongeveer 5% van het objectieve en subjectieve succes (respectievelijk 
∆R2 = .032 en ∆R2 = .050). Bij meerdere vormen van werkgerelateerde ondersteuning 
werd een negatief maar niet significant verband gevonden (mentoring, coaching, training 
en introductieprogramma’s). Alleen de ondersteuning door vrienden en kennissen 
leverde een significant verband op, maar in tegenstelling tot wat werd verwacht was 
de relatie met subjectief succes negatief (β = -.140, p = .035). Hier zou sprake kunnen 
zijn van een omgekeerde causaliteit: wanneer managers hun transitie als moeizaam of 
problematisch ervaren (laag subjectief succes), zouden zij meer behoefte kunnen hebben 
aan ondersteuning.

Hoewel de mate van steun van de eigen partner niet bijdraagt aan het objectieve en 
subjectieve succes van de transitie, blijkt het hebben van een partner positief bij te dragen 
aan het objectieve succes. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.

Managers die een stap maken naar een hoger hiërarchisch niveau geven aan het 
meeste baat te hebben bij ondersteuning door hun direct leidinggevende, gevolgd 
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door ondersteuning door hun partner en een managementtraining. In vergelijking 
tot middle managers en eerstelijnsmanagers volgen relatief veel topmanagers een 
managementopleiding tijdens hun transitieperiode. Mogelijk hangt dit samen met de 
substantiële toename van de complexiteit van het nieuwe takenpakket.

Het effect van de ondersteuning door de eigen leidinggevende wordt door managers 
op het hogere middle management als het grootst ervaren. Managers in de top van 
organisaties ervaren de steun door hun eigen partner als het meest effectief. Interne en 
externe coaches worden door topmanagers beperkt ingezet voorafgaand en tijdens hun 
transitieperiode. Verder valt op dat met name topmanagers gebruik maken van support 
groups en peer learning. Op lagere niveaus worden support groups en peer learning 
minder vaak toegepast. Het delen van ervaringen op de hogere niveaus wordt blijkbaar 
als waardevol gezien.

Samenvattend kan worden gesteld dat de manager die de overgang maakt zelf de 
meeste invloed heeft op het succes van kritische loopbaantransities. Investeren in de 
ondersteuning en begeleiding van transitieprocessen door organisaties blijkt weinig 
effectief te zijn. Verder blijkt dat de gebruikte predictoren van loopbaansucces het succes 
van kritische loopbaantransities nauwelijks verklaren. In de meeste gevallen werd geen 
effect van deze predictoren gevonden. In het geval van leeftijd en opleidingsniveau werd 
zelfs een negatief verband gevonden.

3. Theoretische implicaties
De resultaten, zoals hierboven gepresenteerd, geven aanleiding tot meerdere theoretische 
beschouwingen. Deze beschouwingen komen in de volgende subparagrafen aan de orde.

3.1. Leeftijd

Uit de regressieanalyse blijkt dat leeftijd significant negatief gerelateerd is aan het 
objectieve success van kritische loopbaantransities. Op basis van de eerdere studies 
van Gould & Pensley (1984) en Judge et al. (1994) werd hier juist een positief verband 
verwacht. De negatieve relatie tussen leeftijd en objectief succes werd in de correlatiematrix 
gemaskeerd door de mate van managementervaring. Leeftijd en managementervaring 
laten, niet verrassend, een sterkte positieve relatie zien (β = .645, p = .000). Dit betekent 
dat oudere managers de negatieve invloed van hun leeftijd kunnen compenseren door 
middel van hun ervaring als manager.

Voor het negatieve verband tussen leeftijd en objectief succes is vanuit de data een goede 
verklaring te geven. De wenselijkheid van de transitie, een van de items die is gebruikt 
om de subjectieve magnitude van de transitie te bepalen, blijkt negatief én significant 
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samen te hangen met leeftijd (r = -.148, p = .044). Daarbij blijkt dat de wenselijkheid 
van de overgang significant samenhangt met het objectieve success: hoe gewenster de 
gemaakte overgang, hoe beter deze verloopt (r = .257, p = .001). Met andere woorden, 
transities worden door oudere managers vaker gezien als ongewenst hetgeen leidt tot 
minder succesvolle transities.

Wat verder opvalt is dat de mate van ambitie significant negatief gecorreleerd is met 
leeftijd: de ambitie van managers om hogerop te komen neemt af naarmate zij ouder 
worden. Ook de afnemende ambitie zou ertoe kunnen leiden dat oudere managers minder 
gemotiveerd zijn om hun transitie tot een succes te maken dan hun jongere collega’s. 
Een andere verklaring voor het negatieve verband tussen leeftijd en objectief succes 
kan worden gevonden in het Peter Principle. In het geval van kritische transities later 
in de loopbaan − de ‘career maturity’-fase (zie figuur 2.12) − is de kans op het bereiken 
van het niveau van de eigen incompetentie groter en daarmee wordt ook de kans op 
een minder succesvolle transitie groter. Daar staat tegenover dat oudere managers hun 
transities niet zwaarder inschatten dan jongere managers. Hoewel niet significant, 
ervaren oudere managers de zwaarte of magnitude van hun transities als minder groot 
(r = -.074, p = .195). Daarmee wordt de verklaring aan de hand van het Peter Principle 
minder aannemelijk.

3.2. Geslacht

Het geslacht van de manager blijkt niet van invloed te zijn op het succes van loopbaan-
transities. In eerste instantie werd in de correlatiematrix een significant verband tussen 
gender en objectief succes gevonden (r = .180, p = .017) hetgeen wees op succesvollere 
transities van vrouwelijke managers, maar de regressieanalyse liet hier geen verschillen 
zien. Dat de sekseverschillen uit de correlatiematrix grotendeels werden ‘rechtgetrokken’ 
had te maken met de verschillen tussen de vier samples. In de vier samples was respec-
tievelijk 8% (construction and engineering company), 17% (global energy consultancy 
company), 5% (HR consultancy firm) en 41% (business school alumni) vrouw. Daarbij 
verschillenden de vier samples in de hoogte van objectief succes.

Wat betreft de predictoren van objectief succes blijken er verder geen verschillen te zijn 
tussen mannelijke en vrouwelijke managers. Wat betreft subjectief succes, daar verschilt 
alleen de bijdrage van ondersteuning door managementopleidingen significant (p = 
.001). Er kan worden geconcludeerd dat vrouwen baat hebben een relevante opleiding 
bij een kritische loopbaantransitie (β = .134), mannen niet (β = -.010).
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3.3. Huwelijkse staat

Het hebben van een partner blijkt een positieve invloed te hebben op het objectieve 
succes van kritische loopbaantransities (β = .237, p = .015). Op het subjectieve succes van 
transities heeft het hebben van een partner geen invloed. In de steekproef werd de invloed 
van de partner gemaskeerd door de invloed van het opleidingsniveau van de manager. 
Uit de steekproef blijkt het wel of niet hebben van een partner samen te hangen met het 
opleidingsniveau van de manager (β = .312, p = .000): hoe hoger het opleidingsniveau, 
hoe meer kans op het hebben van een partner. Verder blijkt het hebben van een partner 
positief bij te dragen aan het objectieve succes van kritische loopbaantransities. Dit is in 
lijn met de eerdere bevindingen van onder anderen Judge et al. (1994), Pfeffer & Ross 
(1982) en Ganster et al. (1986). Zij vonden een positief verband tussen het hebben van 
een partner en loopbaansucces.

Opvallend is dat de ervaren mate van steun door de partner niet bijdraagt aan het 
objectieve succes (β = -.058, p = .296). Het hebben van een partner hangt blijkbaar samen 
met meer stabiliteit, verantwoordelijkheid en volwassenheid (Pfeffer & Ross, 1982). Of de 
partner dan veel emotionele steun biedt, doet niet ter zake. Deze conclusie komt overeen 
met die van LaRocco et al. (1980) die concludeerden dat steun van familie en vrienden 
niet voorspellend zijn voor werkgerelateerde uitkomsten. De rol van de partner en van 
een stabiele privésituatie kwamen ook tijdens de interviews met de HR experts naar 
voren. Volgens Marga Veenendaal is het noodzakelijk dat de partner achter de keuze 
van de manager staat om een stap te zetten in de loopbaan. Het hebben van een stabiele 
familiesituatie is daarbij van groot belang.

3.4. Opleidingsniveau

Het opleidingsniveau heeft geen invloed op het subjectieve succes van kritische loop-
baantransities. Echter, de invloed van het opleidingsniveau op het objectieve succes is − 
tegen de verwachtingen in − negatief (β = -.268, p = .003). In de Pearson correlatiematrix 
werd ook een negatief verband gevonden (r = -.108), maar deze relatie was niet significant. 
De negatieve invloed van het opleidingsniveau werd hier gemaskeerd door het hebben 
van een partner en in geringere mate door het geslacht en het ervaringsniveau van de 
manager. Het hebben van een partner, dat positief samenhangt met het opleidingsniveau, 
leidt tot succesvollere transities waardoor het negatieve effect van het opleidingsniveau 
deels wordt gecompenseerd. Ook het hogere opleidingsniveau van vrouwen in de 
steekproef zorgt ervoor dat objectieve succes bij hoger opgeleiden enigszins wordt 
gecompenseerd: vrouwen zijn objectief gezien (maar niet significant) succesvoller dan 
mannen (β = .137, p = .089). 
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De hoeveelheid managementervaring blijkt negatief samen te hangen met het oplei-
dingsniveau (β = -.310, p = .021). Dat betekent dat oudere managers hun lagere 
opleidingsniveau kunnen compenseren door hun grotere ervaring als manager. Doordat 
de mate van managementervaring positief, maar niet significant, samenhangt met 
objectief success (β = .109, p = .162), wordt de negatieve invloed van het opleidingsniveau 
op het objectieve succes deels gecompenseerd.

Tussen opleidingsniveau en conceptuele vaardigheden mag op basis van de bestaande en 
omvangrijke literatuur op dit gebied een positief verband worden verwacht (Deary, Strand, 
Smith & Fernandes, 2007; Bartels, Rietveld, Van Baal & Boomsma, 2002; Brody, 1992). 
Dat is ook in deze studie het geval. Opleidingsniveau en conceptuele vaardigheden, als 
onderdeel van de totale intelligentie, zijn positief aan elkaar gerelateerd (r = .160, p = .030).

Het hebben van (te) hoge verwachtingen van de transitie zou een goede verklaring kun-
nen zijn voor het negatieve verband tussen opleidingsniveau en het objectieve succes 
van loopbaantransities. Dit is in lijn met de bevindingen van Judge et al. (1994). Volgens 
Judge et al. (1994) beoordelen mensen met een hoog opleidingsniveau dezelfde objectieve 
uitkomsten als minder bevredigend dan mensen met een lager opleidingsniveau als gevolg 
van hun hogere verwachtingen. Het is mogelijk dat deze verwachtingen de perceptie van 
hun eigen bijdrage aan de prestaties van het eigen organisatieonderdeel (team, afdeling 
of businessunit) hebben beïnvloed. Dus: hoe hoger het opleidingsniveau van de manager, 
hoe hoger de verwachtingen en des te kritischer de manager de eigen bijdrage beoordeelt.

Ook onderschatting zou een verklaring kunnen zijn voor het negatieve verband tussen 
opleidingsniveau en objectief succes. Dit komt tot uitdrukking in de hogere score op 
‘readiness for change’ van hoger opgeleide managers ten opzichte van hun lager opgeleide 
collega’s; het verband tussen opleidingsniveau en ‘readiness for change’ is positief (β = 
.155, p = .049). Daar komt bij dat hoger opgeleide managers hun transitie niet als zwaarder 
of lichter beoordeelden dan hun minder hoog opgeleide collega’s. Het gevoel klaar te zijn 
voor de nieuwe functie, kan ervoor zorgen dat hoger opgeleiden minder energie stoppen 
in de transitie waardoor de prestatie van het eigen organisatieonderdeel achterblijven.

3.5. ‘Readiness for change’ en persoonskenmerken

Waar ‘readiness for change’, ‘adaptability’, ‘ambition’ en ‘conceptual skills’ in de Pearson 
correlatiematrix (zie Appendix N) voorspellers leken te zijn van zowel objectief als 
subjectief succes, bleek na het uitvoeren van de regressieanalyse dat alleen ‘readiness for 
change’ (β = .350, p = .000), en adaptability (β = .146, p = .039) significant samenhangen 
met subjectief succes en dat uitsluitend conceptuele vaardigheden (β = .286, p = .013) 
voorspellend zijn voor de mate van objectief succes. In het geval van objectief succes 
wordt de (bivariate) samenhang met ‘readiness or change’ (r = .195), ‘adaptability’ 
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(r = .244) en ‘ambition’ (r = .270) vrijwel geheel veroorzaakt door het redelijk sterke 
verband tussen deze drie variabelen met ‘conceptual skills’. Conceptuele vaardigheden 
spelen hier blijkbaar een centrale positie: de verbanden tussen deze vier variabelen en 
het objectieve succes van transities zijn alleen aanwezig, doordat deze aan ‘conceptual 
skills’ gekoppeld zijn. Aan de hand van een factoranalyse is beoordeeld in hoeverre er 
sprake is van onafhankelijke constructen. Hieruit bleek dat alleen ‘conceptual skills’ en 
‘adaptability’ grotendeels samenvallen. Er is echter om meerdere redenen gekozen voor 
gekozen deze twee predictoren niet samen te voegen tot één predictor.

In het geval van subjectief succes valt op dat ambitie na het uitvoeren van de regressie-
analyse wegvalt als voorspellende variabele. Dit hangt samen met het feit dat de mate 
van ambitie met name samenhangt met ‘conceptual skills’, de steun door peers, leeftijd, 
‘interpersonal sensitivity’ en ‘novelty’. Tevens is er sprake van geringe verschillen tussen 
de vier samples: binnen de global energy consultancy company ligt het ambitieniveau 
wat hoger dan binnen de drie andere samples. Maar doordat van deze variabelen leeftijd 
en peer support het meest (maar niet significant) gerelateerd zijn aan subjectief succes, 
liggen deze twee variabelen het meest voor de hand als verklarende variabelen. Het 
verdwijnen van ‘conceptual skills’ als voorspeller van subjectief succes is te verklaren 
doordat ‘conceptual skills’ een van de voorspellers is van readiness for change en readiness 
for change geldt als een redelijk sterke voorspeller van subjectief succes.

Conceptuele vaardigheden zijn essentieel bij het maken van een kritische loopbaantran-
sitie. Deze vaardigheden zijn direct van invloed op het objectieve succes en zijn tevens 
voorspellend (via readiness for change) voor het subjectieve succes, onafhankelijk van de 
leeftijd of het ervaringsniveau van de manager. Daarmee wijkt het belang van intellectuele 
vaardigheden binnen kritische loopbaantransities af van het belang binnen de loopbaan 
als geheel. Uit het onderzoek van Jansen (2006) kwam naar voren dat objectief 
loopbaansucces in het begin van de loopbaan primair samenhangt met intelligentie. In 
het geval van kritische loopbaantransities blijven intellectuele vaardigheden essentieel 
voor managers om hierbij succesvol te zijn. Conceptuele vaardigheden zijn echter niet 
doorslaggevend bij het winnen van de strijd om de benoeming tot CEO (Vinkenburg, 
Jansen, Drie & Pepermans, 2014). Hoewel de mate intelligentie een positieve invloed 
heeft op de performance van managers, speelt intelligentie geen rol bij het vergelijken van 
kandidaten, omdat mensen op dit niveau allemaal erg slim zijn (Vinkenburg et al., 2014).

Ambitie wordt door Jansen (2006) gezien als belangrijke voorspeller van objectief 
loopbaansucces in het midden van de loopbaan. Bij kritische loopbaantransities blijkt 
deze ‘trait’ echter geen significant effect te hebben op het succes ervan. Wel kan worden 
aangenomen dat ambitieuze managers gemiddeld genomen vaker kritische transities 
zullen maken en dan met name transities naar hogere managementniveaus. Ook blijkt 
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dat ambitie positief gerelateerd is met de mate van ondersteuning door peers (β = .244, 
p = .002). Ambitieuze managers hebben blijkbaar eerder behoefte aan steun van peers. 
Dit zou te maken kunnen hebben met het grotere netwerk van deze managers.

Uit de regressieanalyse blijkt dat readiness for change een belangrijke voorspeller is 
voor het subjectieve succes van kritische loopbaantransities. Het gevoel klaar te zijn om 
een loopbaanstap te maken heeft blijkbaar een positief effect op het door de manager 
zelf waargenomen succes (β = .350, p = .000). Dit sluit aan op het verschijnsel dat in 
de literatuur bekend staat als ‘self-efficacy for development’ (Maurer, Weiss & Barbeite, 
2003, zie ook Melker & Jansen, 2013 en Melker, 2015). ‘Self-efficacy for development’ of 
kortweg ‘self-efficacy’ staat voor iemands eigen inschatting van zijn of haar competenties 
voor ontwikkeling. Perceived self-efficacy wordt Bandura (1994, p. 71) omschreven als 
“people’s beliefs about their capabilities to produce designated levels of performance that 
exercise influence over events that affect their lives. Self-efficacy beliefs determine how 
people feel, think, motivate themselves and behave.” Hier geldt dat hoe hoger iemand 
zijn of haar mate van ‘self-efficacy’ inschat, hoe groter de motivatie tot handelen is. 
In termen van (kritische) loopbaantransities: een realistische inschatting van de eigen 
competenties en de haalbaarheid van de overgang zijn goede voorspellers voor het 
uiteindelijk door de manager zelf waargenomen succes. Op basis van het bovenstaande 
kan worden geconcludeerd dat conceptuele vaardigheden bijdragen aan het maken van 
een realistische inschatting van de eigen competenties en dat daarmee de motivatie en 
het gedrag in positieve zin worden beïnvloed.

Het aanpassingsvermogen van de manager is van invloed op het subjectieve succes van 
loopbaantransities. Nicholson & West (1988) zien de aanpassingsfase (‘adjustment’) als een 
van de hoofdfasen binnen de transitiecyclus (zie figuur 2.1). Binnen de aanpassingsfase 
kan sprake zijn van zowel personal development als role development (Nicholson & 
West, 1988). Er kan worden aangenomen dat de mate van aanpassingsvermogen met 
name van invloed is op de mate van personal development (Nicholson & West, 1988) 
en dat kans op een positieve transitiecyclus groter is als de manager in staat is zich aan 
te passen aan de situationele factoren.

Nicholson & West (1988) zien de ‘psychological readiness’ als bepalend voor de mate 
waarin managers een realiteitsshock ervaren tijdens de ‘encounter’-fase. Deze vorm van 
‘readiness’ is volgens Louis (1980b) van invloed op de wijze waarop de veranderingen 
tijdens de transitie worden ervaren. Louis maakt hier onderscheid tussen drie conceptuele 
categorieën van ‘entry experiences’: (1) de ‘change’ of ‘objective newness’4; (2) het contrast 

4 Objectieve ‘newness’ en subjectieve ‘newness’ worden in deze dissertatie aangeduid met de termen objectieve 
en subjectieve magnitude van de transitie. ‘Newness’ of de mate van ‘nieuwheid’ wordt door Louis (1980b) 
gezien als de mate van verschil tussen de oude en de nieuwe functie. Hier gaat om zowel het objectieve als 
het subjectieve verschil, respectievelijk de objectieve en de subjectieve magnitude van de transitie.
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of ‘subjective newness’ en (3) ‘surprise’. De ‘readiness for change’ blijkt in dit onderzoek 
van invloed te zijn op de subjectieve magnitude van de transitie: naarmate de ‘readiness 
for change’ groter is, wordt de ervaren zwaarte van de overgang kleiner. Dit betekent dat 
het gevoel klaar te zijn voor de loopbaanstap de kans om in een positieve transitiecyclus 
(Blenkinsopp & Zdunczyk, 2005) terecht te komen vergroot en dat daarmee de kans op 
subjectief succes groter wordt.

3.6. Kenmerken van kritische loopbaantransities

De kenmerken van kritische loopbaantransities (zie het conceptuele model, figuur 5.1.) 
verklaren minder dan vijf procent van het objectieve en het subjectieve succes. Alleen 
de mate van nieuwheid (‘novelty’) van de transitie heeft een negatieve invloed op het 
objectieve succes (β = -.216, p = .024). ‘Learning’ (β = .624, p = .000) en ‘transfer’ (β = 
.376, p = .000) blijken goede voorspellers te zijn van de mate van ‘novelty’. Dit betekent 
dat een groter verschil tussen de oude en de nieuwe functie samenhangt met een grotere 
noodzaak om nieuwe belangrijke vaardigheden te leren en met minder mogelijkheden 
om eerder opgedane vaardigheden te gebruiken in de nieuwe rol. Deze uitkomst is zeker 
niet verrassend. Wat wel verrassend is, is dat alleen ‘novelty’ een negatief verband vertoont 
met objectief succes; ‘learning’ is bijna significant positief gerelateerd met objectief succes 
(β = .156, p = .075) en zorgt samen met ‘transfer’ (β = .123, p = 147) voor compensatie 
van het negatieve effect van ‘novelty’ op het objectieve succes.

Dat ‘learning’ positief samenhangt met objectief succes is op zich opmerkelijk: de nood-
zaak om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen leidt blijkbaar tot meer objectief succes 
in de nieuwe functie. Dit zou verklaard kunnen worden door de positieve effecten 
van leren die worden genoemd door Ohlott et al. (1994). Volgens Ohlott et al. (1994) 
zorgen uitdagende taken voor managers, waaronder loopbaantransities, voor een grotere 
motivatie en een betere performance. Ook blijkt ‘learning’ positief en significant samen te 
hangen met de wenselijkheid van de transitie (r = .318, p = .000): ontwikkelmogelijkheden 
binnen een nieuwe functie worden door managers blijkbaar gezien als positief en deze 
lijken managers aan te sporen tot meer inzet en daarmee tot meer betere prestaties tijdens 
het transitieproces. Daarmee zorgen motivatie en inzet voor een compensatie van de 
negatieve gevolgen van de ‘novelty’ van de nieuwe rol.

De verandering in ‘time span’, de periode die nodig is om binnen een managementfunctie 
vooruit te kijken (Jaques, 1989; 1990), blijkt geen invloed te hebben op de ervaren 
zwaarte van de transitie En ook het objectieve (β = .063, p = .237) en subjectieve (β 
= .061, p = .182) succes van de overgang zijn niet gerelateerd aan de verandering van 
de ‘target completion time’. Dat is opmerkelijk aangezien de inzichten van Jaques al 
sinds de jaren zestig van de vorige eeuw worden toepast binnen de wetenschappelijke 
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literatuur (zie onder anderen Popper & Gluskinos, 1993) en in de praktijk, zoals bij de 
Shell competence matrix of het MITRE-model (Evans, et al., 2002; De Leeuwerk, 1990) 
en impliciet ook in het model van Charan, Drotter & Noel (2001). De vraag is dan ook 
of de door Jaques aangebrachte ‘basic structure of organizational levels of work’ voor 
alle organisaties opgaat en in de eenentwintigste eeuw nog houdbaar is. Bewijs voor de 
‘sharp discontinuities in complexity’ zijn in dit onderzoek niet gevonden.

Dat transities tussen organisaties significant succesvoller verlopen dan transities binnen 
organisaties werd op basis van de literatuur niet verwacht. Hier lag het voor de hand 
dat de impact van een overgang naar een andere organisatie groter is en dus tot meer 
problemen (stress, negatieve ervaringen, verrassingen, spijt, etc.) leidt (Latack, 1984; Kahn 
et al., 1964). Het positieve verband kan worden verklaard door de leermogelijkheden 
binnen de nieuwe functie: ‘learning’ en veranderen van werkgever hangen significant 
samen (r = .349, p = .000). Een andere verklaring is gebaseerd op de bevindingen van 
Latack (1984). Uit haar bevindingen blijkt dat mensen die bewust kiezen voor een grote 
of ‘major’ loopbaanstap, minder snel geneigd zijn om zo’n stap ook als zwaar te beleven: 
zij gaan anders om met ‘role overload’ dan mensen die alleen ‘minor’ overgangen maken 
of mensen die transities vermijden. Dit betekent dat er voorafgaand aan de transitie al 
sprake is van een natuurlijke selectie. Deze verklaring sluit ook aan op het gevonden 
positieve verband tussen ‘readiness for change’ en subjectief succes.

Dat ‘novelty’ in de Pearson correlatiematrix geen significant relatie met objectief succes 
liet zien (r = - .081, p = .172) is te verklaren door de positieve (maar net niet significante) 
invloed van de variabelen ‘learning’ (β = .156, p = .075) en ‘transfer’ (β = .123, p= .147) 
op het objectieve succes. Het negatieve effect van novelty op het objectieve succes wordt 
gecompenseerd door deze twee variabelen. Ook hangt de mate van ‘novelty’ significant 
samen met de mate waarin introductieprogramma worden aangeboden: naarmate de 
nieuwe en de oude functies meer van elkaar verschillen worden introductieprogramma’s 
vaker aangeboden. Het effect van dergelijke programma’s op het objectieve (β = .104, p 
= .149) en subjectieve (β = -.017, p = .413) succes blijkt echter beperkt.

Het subjectieve succes van transities hangt significant samen met de duur van de transitie: 
hoe langer de transitieperiode duurt, hoe minder succesvol managers hun loopbaanstap 
beoordelen. Dit zou het gevolg kunnen zijn van de beoordeling door belanghebbenden 
binnen en buiten de organisatie: hoe sneller de manager zich gewaardeerd en geaccepteerd 
voelt door anderen, hoe eerder deze het gevoel heeft ‘geslaagd’ te zijn in de nieuwe rol. 
Het vergelijken van de duur van de overgang met die van (directe) collega’s ligt hier voor 
de hand. Hier is sprake van ‘subjective en other-referent’ criteria bij de beoordeling van 
de eigen transitie (Heslin, 2005, zie tabel 2.12).
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3.7. Werkgerelateerde en niet-werkgerelateerde ondersteuning

In de Pearson correlatiematrix bleken meerdere vormen van werkgerelateerde vormen 
van ondersteuning (direct leidinggevende, education en peers) significant en positief te 
correleren met het objectieve en het subjective succes van kritische loopbaantransities. 
Na het uitvoeren van de regressieanalyse, vielen deze significante relaties echter weg; 
alleen ‘education’ (β = .177, p = .071) en ‘peers’ (β = .108, p = .076) zijn bijna significant 
gerelateerd met respectievelijk objectief en subjectief succes, de relatie is echter zwak.

De mate van opleiding tijdens kritische loopbaantransities en de leeftijd van de manager 
blijken significant samen te hangen (β = -.156, p = .024). Dit betekent dat oudere managers 
minder vaak geneigd zijn een relevante opleiding te volgen ter ondersteuning van een 
transitie dan hun jongere collega’s, dit ondanks het gunstige effect van ’education’ op het 
objectieve succes (β = .177, p = .071). Het feit dat oudere managers hun transities vaker als 
ongewenst zien, speelt hier mogelijk een rol. Voor het volgen van een relevante opleiding, 
zal eerder worden gekozen wanneer een manager volledig achter deze beslissing staat. 
Verder blijkt dat het volgen van een opleiding vaak wordt gecombineerd met het volgen 
van een training (β = .415, p = .000). Het effect van trainingen blijkt echter niet effectief 
tijdens transitieprocessen.

De steun door peers is significant gerelateerd met ambitie (β = .244, p = .002), de mate 
van ondersteuning van introductieprogramma’s (β = .251, p = .002), verandering in ‘target 
completion time’ (β = .245, p = .001), leeftijd (β = .230, p = .005) en geslacht (β = .168, p 
= .042). Dit betekent dat ondersteuning door peers vaker wordt ingezet bij ambitieuze 
managers. Het positieve verband tussen peers en introductieprogramma zou samen 
kunnen hangen met het leren kennen van peers tijdens dergelijke programma’s. Daarmee 
dragen introductieprogramma’s bij aan socialisatieprocessen binnen organisaties (Louis 
et al., 1983). De relatie tussen de ‘target completion time’ en peers kwam ook naar voren 
tijdens de derde pilotstudie. Met name topmanagers gaven tijdens deze pilotstudie 
aan dat zij peer support tijdens transities effectief vinden. Dit kwam echter niet naar 
voren in het kwantitatieve onderzoek; uit tabel 7.7 blijkt dat de mate van peer support 
bij topmanagers slechts 1.42 scoort en dat het effect hier een 2.17 scoorde. Deze peers 
hebben ervaring met soortgelijke vraagstukken en kunnen dienen als klankbord. Het 
krijgen van eindverantwoordelijkheid binnen een organisatie gaat veelal gepaard met 
een verandering van de time span. Managers lijken zich bewust van deze verandering 
en bespreken relevante ervaringen binnen hun nieuwe functie graag met hun peers.

Verder blijkt dat peers en support groups vaker door oudere managers worden opgezocht 
dan door jongere managers (β = .230, p = .005). Net als managementervaring zorgt peer 
support voor een compensatie van het negatieve effect van leeftijd op het objectieve en 
subjectieve succes van transities. Als laatste kan worden vermeld dat vrouwen vaker 
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gebruik maken van peer support dan mannen. Uit het onderzoek blijkt echter dat de 
effectiviteit van peer support bij vrouwen niet groter is dan bij mannen.

De steun die managers ervaren van hun partner hangt samen met de steun die zij ervaren 
van vrienden en familie (β = .406, p = .000). Het spreekt voor zich dat de mate van steun 
van de partner positief samenhangt met het wel of niet hebben van een partner (β = .453, p 
= .000). Het negatieve effect van steun door vrienden en kennissen op subjectief succes (β 
= -.140, p = .035) zou erop kunnen wijzen dat de steun van familie en vrienden met name 
wordt ingeschakeld wanneer de manager al problemen ervaart tijdens het transitieproces. 
Met andere woorden, er zou dan sprake zijn van een omgekeerde causaliteit: een lage 
mate van succes zorgt ervoor dat managers steun zoeken bij familie en vrienden.

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de inzichten vanuit het onderzoek die direct 
van toepassing zijn op organisaties.

3.8. Organisatorische implicaties

Binnen de huidige kenniseconomie worden managementrollen steeds minder duidelijk 
gedefinieerd en beschreven (Demerouti, Bakker & Gevers, 2015). Volgens Demerouti et 
al. (2015; zie ook Akkermans & Tims, 2016) vertrouwen organisaties er steeds meer op 
dat medewerkers en managers zelf het ‘gat’ opvullen tussen de expliciete functie-eisen 
en de eigenschappen die noodzakelijk zijn om als organisatie concurrerend te zijn, zoals 
creativiteit en flexibiliteit. Een andere recente ontwikkeling binnen organisaties is het 
steeds platter worden van organisatiestructuren (Al-Awamleh, 2009) waarbij organisaties 
steeds meer gaan werken in flexibele netwerken (de virtuele of netwerkorganisatie). 
Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor loopbanen van managers. Niet alleen is 
‘life-time employment’ tegenwoordig een illusie, ook worden loopbanen steeds meer 
maatwerk. Ook worden managers niet langer uitsluitend gemotiveerd door verticale 
promoties, ook horizontale transities worden steeds vaker toegepast als vorm van 
managementontwikkeling (Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001). Dit betekent 
dat de traditionele loopbanen, zoals gedefinieerd door Wilensky (1960) niet langer 
van toepassing zijn. Wilensky (1960, p. 54) omschreef een loopbaan als “a succession of 
related jobs, arranged in a hierarchy of prestige, through which persons move in an ordered, 
predictable sequence”.

Tegenwoordig worden loopbanen juist gekenmerkt door een combinatie van gerelateerde 
én niet-gerelateerde functies, horizontale én verticale transities en door onvoorspelbaar-
heid. Het is dan ook belangrijk om de bevindingen vanuit deze studie in deze voor or-
ganisaties relevante context te plaatsen. Juist deze context was de reden om binnen deze 
studie te kijken naar ‘intrafirm’ en ‘interfirm’ transities en naar verticale en horizontale 
transities. De indeling in twaalf vormen van ‘job changes’ van Nicholson & West, 1988) 
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was om die reden dan ook nuttig. De volgende implicaties kunnen vanuit het onderzoek 
voor organisaties worden genoemd.

Werving en selectie
Voor de managementpraktijk betekent het belang van conceptuele vaardigheden bij 
kritische loopbaantransities dat bij het werven en selecteren van (toekomstige) managers 
conceptuele vaardigheden, of beter geformuleerd, intelligentie, serieus aan de orde 
dienen te komen. Intelligentie is voor managers niet alleen een voorwaarde om snel 
promotie te maken tijdens het begin van de loopbaan (Jansen, 2006), het is ook een 
noodzakelijke voorwaarde om later in de loopbaan eenvoudiger te kunnen wisselen van 
managementpositie. Zeker binnen de arbeidsmarkt die steeds meer ‘boundaryless’ aan het 
worden is. Al aan het begin van de loopbaan, bijvoorbeeld binnen traineeprogramma’s 
is het noodzakelijk om aan de hand van onder andere intelligentietests vast te stellen 
in welke mate − vaak jonge − mensen over management- en leiderschapskwaliteiten 
beschikken. Conceptuele vaardigheden bepalen niet alleen het objectieve succes van 
kritische loopbaantransities, deze hebben ook invloed op de mate van ‘readiness for 
change’.

Duidelijkheid over de nieuwe rol en beperken van de mate van ‘novelty’
Hoewel kritische loopbaantransities kunnen worden gezien als ‘developmental compo-
nents’ (McCauley et al., 1994; Van der Sluis, 2000), blijkt uit het onderzoek dat de mate 
van ‘novelty’ een belangrijk aandachtspunt is; ‘novelty’ en objectief succes zijn negatief 
gerelateerd, wat wil zeggen dat een te groot verschil tussen de oude en de nieuwe functie 
tijdens het transitieproces leidt tot minder goede prestaties van managers. Te weinig 
verschillen tussen de oude en de nieuwe functie biedt managers onvoldoende uitdaging 
om te leren, te veel verschillen tussen de oude en de nieuwe functie gaat ten koste van 
de effectiviteit van de manager. Hier is het belangrijk uit te gaan van het potentieel 
van de manager: hoe groter iemands (groei)potentieel, hoe groter de stap die mensen 
kunnen maken en hoe meer nieuwe uitdagingen zij aankunnen (zie ook Melker & Van 
der Sluis, 2008).

‘Psychological preparedness’ of ‘readiness for change’ draagt bij aan het subjectieve 
succes van kritische loopbaantransities. Dat betekent dat het voor managers duidelijk 
moet zijn waar zij aan beginnen als zij in een nieuwe rol stappen. Hetzelfde geldt voor 
de benodigde kennis en vaardigheden. Dit staat haaks op de huidige trend binnen 
organisaties: managementrollen worden steeds minder goed beschreven, waardoor de 
kans op mislukken groter wordt.
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Wenselijkheid van transities van oudere managers
Uit het onderzoek blijkt dat oudere managers vaker dan jonge managers worden 
geconfronteerd met ongewenste transities. Dit verklaart het negatieve verband tussen 
leeftijd en het objectieve succes van kritische loopbaantransities. Dat betekent voor de 
praktijk dat de wenselijk van loopbaanstappen van oudere managers een belangrijk 
aandachtpunt moet zijn. Iemand tegen wil en dank overplaatsen naar een andere functie 
draagt duidelijk risico’s in zich. De motivatie en het presteren van deze managers staan 
bij niet-gewenste transities onder druk. Dat is noch in het belang van managers, noch 
in het belang van organisaties. Zeker nu de pensioengerechtigde leeftijd stap voor stap 
wordt verhoogd, wordt maatwerk voor oudere managers van groter belang. Het is aan 
organisaties om hier nieuw, leeftijdsgebonden, beleid voor te ontwikkelen (zie ook 
Wognum, Veldkamp, De Grip & Sieben, 2006). Luisteren naar de wensen van oudere 
managers is hier essentieel. Dit sluit aan bij de trend van leeftijdsgebonden HRM. Ook 
is het belangrijk dat transities aansluiten bij de eigenschappen en talenten van managers: 
‘don’t try to teach a duck how to climb a tree’.

Terughoudendheid en maatwerk bij werkgerelateerde vormen van ondersteuning
Het effect van management development-activiteiten op het succes van kritische 
loopbaantransities is beperkt. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. Managers 
geven aan het meeste te hebben aan de steun door de directe leidinggevende. Dit effect 
kon echter niet statistisch worden aangetoond. Verder bleek dat het aanbieden van 
managementopleidingen het succes van transities van vrouwelijke managers vergroot, 
bij mannelijke managers is dit effect niet gebleken. Er kan worden geconcludeerd dat 
organisaties terughoudend zouden moeten zijn met het aanbieden van werkgerelateerde 
vormen van ondersteuning. Om te komen tot een effectieve inzet van management 
development-activiteiten is het wenselijk te komen tot maatwerk: de ondersteuning 
dient aan te sluiten bij de specifieke wensen en ontwikkelingsbehoeften van de manager. 
Dit sluit aan bij de trend om tot meer maatwerk te komen bij loopbaanplanning en 
loopbaanontwikkeling (Melker & Jansen, 2013; Melker, 2015).

Uit de uitgevoerde regressieanalyse blijkt dat het bieden van ondersteuning nauwelijks bij 
te dragen aan het succes van transities. De mate van ondersteuning verklaart iets meer 
dan 5% van het objectieve en subjectieve succes. Bij meerdere vormen van ‘organizational 
support’ werd zelfs een negatief − maar niet significant  verband gevonden (mentoring, 
coaching, training en introductieprogramma’s). Dit kan ermee te maken hebben dat het 
inschakelen van ondersteuning juist in die gevallen plaatsvindt waar de manager zelf, 
de directe leidinggevende of de HRM-afdeling aanleiding ziet om het transitietraject te 
ondersteunen (zie ook Blenkinsopp & Zdunczyk, 2005). Ook de negatieve en significante 
relatie tussen de ondersteuning door vrienden en kennissen en het subjectieve succes 
kan zo verklaard worden: waar de manager die de transitie maakt zich onzeker voelt 
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over het verloop ervan, is het aannemelijk dat de ‘overgangsproblematiek’ reden is om 
dit bespreken binnen het eigen netwerk.

Aandacht voor de stabiliteit van de gezinssituatie
De steun buiten het werk (partner, familie en vrienden) is minstens net zo belangrijk 
als ondersteuning die door organisaties zelf worden aangeboden. Dit sluit aan bij de 
bevinding dat een stabiele gezinssituatie een noodzakelijke voorwaarde is voor een 
succesvolle transitie. Het hebben van een partner die achter de loopbaanstap staat is 
essentieel. Het is dan ook van belang dat de gezinssituatie deel uitmaakt bij de afweging 
of iemand voor een ‘major’ loopbaantransitie in aanmerking komt. 

Delen van ervaring
Met name oudere managers hebben veel ervaring met het maken van loopbaantransities. 
Deze ervaring kan binnen organisaties goed worden gebruikt. Het delen van ervaring 
geeft oudere managers extra uitdagingen en jongere managers kunnen veel van hun 
ervaren collega’s leren. Ook draagt het bij aan de effectiviteit van socialisatieprocessen. 
Wel is het essentieel dat de direct leidinggevende hier een regiefunctie heeft.

Omgaan met ambitieuze managers
Uit het onderzoek komt naar voren dat met name ambitieuze managers gebruik maken 
van peers tijdens hun transitieproces. Dit betekent dat bijvoorbeeld binnen exclusieve 
talent management-programma’s ruimte dient te zijn voor het delen van ervaringen 
bij kritische loopbaantransities. Het ondersteunen bij het ontwikkelen van een intern 
netwerk helpt managers ook om te ‘sparren’ met peers. Managers op alle hiërarchische 
niveaus geven aan baat te hebben bij peer support, de statistische analyse ondersteunt 
dit echter niet.

Inbouwen van voldoende leermogelijkheden
Het inbouwen van mogelijkheden om nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen is 
een belangrijk onderdeel van transities. Het zorgt ervoor dat managers zich uitgedaagd 
voelen en draagt bij tot ‘managerial learning’. Van managers die de overgang maken, 
wordt gevraagd dat zij openstaan voor nieuwe leersituaties. Door al nieuwe leersituaties 
in te bouwen in de ‘oude’ functie, kan vooraf worden beoordeeld of iemand klaar is om 
een grote loopbaanstap te maken.

Het maken van een horizontale stap ter voorbereiding op een verticale stap is een goede 
manier om nieuwe leersituaties in te bouwen. Ook tijdens de pilotstudies bleek dat 
managers veel baat hebben bij eerdere horizontale stappen in hun loopbaan. Een andere 
manier voor managers om zich voor te bereiden op een grote verticale stap is om de 
‘oude’ functie uit te breiden met extra taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
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Dit vraagt om het voldoende flexibel inrichten van managementfuncties. ‘Job crafing’ 
lijkt dan ook een effectieve manier om managers voor te bereiden op toekomstige 
stappen in hun loopbaan. Binnen meerdere organisaties die binnen het onderzoek zijn 
betrokken krijgen leidinggevenden de rol van plaatsvervanger bij afwezigheid van de 
direct leidinggevende.

Het kritisch volgen (‘monitoren’) van loopbaantransities
Tijdens de pilotstudies bleek dat het verloop van transitieprocessen in de praktijk nau-
welijks gevolgd wordt. Waar er tussentijds wordt gekeken naar het verloop ervan, heeft 
deze beoordeling vaak een ad hoc karakter. Ook ontbreekt het in vrijwel alle gevallen 
aan heldere doelstellingen en daarmee aan criteria om het proces te kunnen volgen. 
Tevens worden in de praktijk maar zelden afspraken gemaakt over de manier waarop 
managers ondersteund worden tijdens hun transitieproces. Managers geven aan behoefte 
te hebben aan concrete afspraken over de termijn waarin zij kunnen wennen aan de 
nieuwe functie en aan maatwerkondersteuning als blijkt dat er tijdens het transitieproces 
problemen optreden.

Realistische inschatting van potentieel
Loopbaankeuzes dienen zover mogelijk in lijn te zijn met de ambities, loopbaandoelen 
en het potentieel van leidinggevenden (Melker & Van der Sluis, 2008). Dit betekent dat 
managers zich niet in alle gevallen ten doel moeten stellen de top te behalen. In hoofdstuk 
5 is het bekende Peter Principle aan de orde gekomen. Dit principe kan het achterblijvende 
objectieve succes van oudere managers bij loopbaantransities deels verklaren. 

De ondersteuning van managers tijdens transitieprocessen dient er niet op gericht 
te zijn om elke manager tegen elke prijs te doen slagen in de nieuwe functie. Vooraf 
moet een realistische en bij voorkeur objectieve inschatting te worden gemaakt van het 
groeipotentieel van een manager. Dit is in het belang van zowel de organisatie als van 
de manager.

5. Individuele implicaties
Naast implicaties voor organisaties hebben de bevindingen vanuit het onderzoek ook 
implicaties voor individuele managers die een kritische loopbaantransitie ambiëren, 
voorbereiden, aan het maken zijn of reeds hebben gemaakt.

Bewust zijn van de eigen ‘mental maps’ en het afleren van ineffectief gedrag
Een kritische loopbaantransitie betekent dat managers worden geconfronteerd met hun 
eigen ‘mental maps’ (de manier waarop ze naar hun werk en de wereld kijken). Een nieuwe 
rol vraagt vaak om ander gedrag om effectief te zijn en maakt het noodzakelijk bestaand 
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gedrag af te leren en om nieuw gedrag aan te leren. Het is belangrijk dat managers 
zich bewust zijn van hun nieuwe rol en de verwachtingen die de nieuwe rol met zich 
meebrengt. Zo vraagt een managementfunctie op een hoger hiërarchisch niveau dat 
managers zich minder bezighouden met details en bepaalde onderdelen van de uitvoering 
los kunnen laten. Dit neemt niet weg dat terreinkennis essentieel kan blijven (Keuning, 
2010). Tijdens een van de voorbereidende interviews bij de global energy consultancy 
company (sample 2) bleek dat kennis van de markt essentieel was om toegevoegde te 
hebben in een hogere managementfunctie. Zonder deze kennis bleek het onmogelijk het 
commerciële proces aan te sturen, omdat klanten voldoende terreinkennis verwachten. 

Tijdens de eerste pilotstudie kwam naar voren dat managers bereid moeten zijn om 
bij kritische loopbaantransities hun bestaande paradigma’s ter discussie te stellen en 
om flexibel en optimistisch te zijn. Flexibiliteit en optimisme zijn ook van belang om 
succesvol te zijn in de loopbaan: te kieskeurig zijn in de loopbaan lijkt het loopbaansucces 
geen goed te doen.

Organiseren van ondersteuning
Managers hebben zelf een belangrijke verantwoordelijkheid in het organiseren van 
ondersteuning bij kritische loopbaantransities. Zeker de doelgroep van middle en hoger 
management moet in staat worden geacht om de eigen ontwikkelbehoeften te benoemen 
en om deze in overleg met de organisatie te ontwikkelen. Dit vraagt een kritische blik 
op de eigen competenties in relatie tot een nieuwe functie. Tijdens de twee pilotstudie 
werd door een van de oud-CEO’s het belang van introspectie genoemd (zie ook Melker 
& Van der Sluis, 2008). 

Het spreekt voor zich dat inzicht in de nieuwe rol essentieel is bij het bepalen van de 
meest effectieve vorm van ondersteuning. Met name topmanagers geven aan veel baat 
te hebben bij peer support: andere topmanagers binnen hun netwerk met wie zij kunnen 
sparren en met wie zij soortgelijke ervaringen kunnen bespreken. Dit kwam met name 
naar voren tijdens de derde pilotstudie.

Zorgen voor een stabiele privésituatie
Het is belangrijk dat managers voorafgaand aan de keuze om een kritische loopbaan-
transitie te maken, onderzoeken of de familiesituatie voldoende stabiel is. Naarmate 
de privésituatie stabieler is, neemt de kans op een succesvolle transitie toe. Hier speelt 
ook mee dat de keuze voor een nieuwe managementfunctie niet altijd gewenst is. Het 
combineren van een niet-gewenste loopbaanstap met een instabiele familiesituatie vormt 
een bijna onmogelijke opgave voor managers.
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Transities kosten tijd
Het is belangrijk dat managers zich realiseren dat het enige tijd kost om in een nieuwe 
functie effectief te zijn voor de organisatie. Hoewel de feitelijke verandering van de ene 
op de andere dag plaatsvindt, neemt het transitieproces veel langer in beslag: “In other 
words, change is situational. Transition, on the other hand, is psychological. It is not those 
events, but rather the inner reorientation and self-redefinition that you have to go through 
in order to incorporate any of those changes into your life. Without a transition, a change 
is just a rearrangement of the furniture. Unless transition happens, the change won’t work, 
because it doesn’t ‘take’” (Bridges, 1991, p. 4). Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 
75% van de transities naar het oordeel van de onderzochte managers binnen een jaar 
is afgerond. In die periode is het belangrijk om om te kunnen gaan met kritiek en deze 
kritiek niet te veel op de eigen persoon te betrekken, zo bleek uit de eerste pilotstudie 
(zie ook Melker & Van der Sluis, 2008).

Op zoek blijven gaan naar eigen toegevoegde waarde
Tijdens de eerste pilotstudie kwam expliciet naar voren dat het tijdens het transitieproces 
noodzakelijk is dat managers blijven zoeken naar hun eigen toegevoegde waarde: hoe 
kan ik bijdragen aan de effectiviteit van mijn eigen organisatieonderdeel, afdeling, team 
of de organisatie als geheel? Dit vraagt van managers dat zij voldoende inzicht hebben in 
hun eigen functioneren én in de dingen die de organisatie in die periode van hen vraagt.

6. Beperkingen van het onderzoek
Er kunnen meerdere beperkingen van het onderzoek worden genoemd, waaronder:

 - Binnen het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek is uitsluitend gebruik gemaakt 
van eigen bevindingen van managers met betrekking tot het verloop van hun 
laatste transitie en hun persoonlijkheid. Dit betekent dat zij hun eigen succes 
en persoonskenmerken hebben gescoord. In geen van de vier samples bleek het 
mogelijk de vragenlijst ook in te laten vullen door nog andere belanghebbenden 
binnen of buiten de organisatie, zoals direct leidinggevenden, eigen medewerkers, 
collega-leidinggevenden of klanten. Dit had te maken met praktische bezwaren: 
de organisaties wilden naast de eigen managers niet nog andere belanghebbenden 
belasten met het onderzoek. Een 360 graden feedbackmethode zou vermoedelijk 
tot een meer objectieve beoordeling van het succes hebben geleid.

 - De managers die de vragenlijst hebben ingevuld waren − zover bekend − nog actief 
in de betreffende managementfunctie. Dit zou kunnen betekenen dat de resultaten 
een te positief beeld geven van het verloop van transities. Overigens moet worden 
benadrukt dat de organisaties die betrokken waren bij sample 1 (construction 
and engineering company), 2 (global energy consultancy company) en 3 (HR 
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consultancy firm) uitdrukkelijk is gevraagd niet alleen managers te selecteren om 
deel te nemen aan het onderzoek die een succesvolle transitie achter de rug hadden, 
maar ook managers waarbij de overgang minder succesvol is verlopen. Aangezien 
het invullen anoniem heeft plaatsgevonden, was het achteraf niet meer mogelijk 
dit nog te controleren. Het is mogelijk dat managers die een minder succesvolle 
transitie achter de rug hebben, minder gemotiveerd waren deel te nemen aan het 
onderzoek. Het is mogelijk dat dit de resultaten heeft beïnvloed.

 - De deelnemers die deelnamen aan het kwantitatieve deel van het onderzoek, 
hebben het verzoek gehad om het succes van hun laatste transitie op één moment 
te beoordelen. Het is echter mogelijk dat het succes van loopbaantransities op 
verschillende momenten of in verschillende fasen van het transitieproces (zie figuur 
2.1) door managers verschillend worden gepercipieerd. Ook is het mogelijk dat 
de perceptie van het succes van de laatste transitie wordt beïnvloed door recente 
‘intrarole transitions’ (Louis, 1980): als gevolg van een andere kijk op de huidige 
functie kunnen managers het verloop van hun laatste transitie anders beoordelen. 
Ook recente positieve of negatieve ervaringen in de nieuwe baan kunnen het oordeel 
van managers beïnvloeden.

 - Het objectief vaststellen van het succes van een kritische loopbaantransitie bleek 
moeilijk te zijn. Objectieve maatstaven voor succes binnen de eerste zes tot twaalf 
maanden zijn moeilijk te bepalen. Daar komt bij dat eventueel vastgelegde resultaten, 
zoals verslagen van tussentijdse beoordelingen of tussentijdse salarisverhogingen, 
tussen en zelf binnen organisaties lastig te vergelijken zijn doordat beoordelings-, 
belonings- en controlsystemen van organisaties van elkaar verschillen. Binnen het 
onderzoek is ervan uitgegaan dat managers hun eigen bijdrage(n) aan het succes 
van hun organisatieonderdeel, afdeling, team of organisatie als geheel zelf goed 
kunnen inschatten.

 - Het bepalen van de objectieve grootte van de loopbaanstap had bij voorkeur 
dienen te gebeuren met een meer objectieve functiewaarderingsmethode, zoals de 
methodiek van Hay. Dit bleek praktisch niet haalbaar. Deze methodiek vraagt veel 
specifieke expertise en een uitvoerige doorlichting van functies. Het beoordelen 
van twee functies per respondent bleek niet mogelijk. Dit is opgelost door drie 
andere onafhankelijk methoden toe te passen: (1) procentuele verandering van 
inkomen; (2) toepassing van de drie dimensies van job change (‘novelty’, ‘learning’ 
en ‘transfer’) en (3) Jaques’ time span measurement. 

 - Het aantal respondenten binnen het kwantitatieve deel van het onderzoek is met 138 
respondenten nog is relatief beperkt gebleven. Managers worden – zo bleek tijdens 
het onderzoek – vaak benaderd voor onderzoek. De bereidheid van organisaties en 
individuele managers is daarmee relatief laag. Daarnaast bleek dat 73 managers hun 
laatste transitie al meer dan drie jaar geleden hadden gemaakt en dat 26 managers 
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korter dan 3 maanden in hun nieuwe functie waren begonnen. Deze 99 (73 + 26) 
managers zijn om die reden niet gestart met het invullen van de vragenlijst. Van de 
151 respondenten die daadwerkelijk startten met het invullen van de vragenlijst, 
maakten 138 het invullen ook af. De 13 (151-138) respondenten die de vragenlijst 
gedeeltelijk hebben ingevuld zijn niet meegenomen in het onderzoek.

7. Suggesties voor vervolgonderzoek
Op basis van het onderzoek kunnen meerdere suggesties voor vervolgonderzoek worden 
gedaan, waaronder. Deze worden hieronder besproken.

 - Om vast te stellen hoe managers hun loopbaantransities in de verschillende fasen 
van het transitieproces (zie figuur 2.1) ervaren, is longitudinaal onderzoek aan 
te bevelen. In dit onderzoek zou ook gekeken moeten worden naar de invloed 
van kritische loopbaantransities op het objective en subjectieve loopbaansucces 
van managers. Op deze manier kan ook worden bepaald welke vormen van 
werkgerelateerde en niet-werkgerelateerde vormen van ondersteuning effectief zijn 
binnen de verschillende fasen van de transitie. Op deze manier wordt tevens inzicht 
verkregen in de manier waarop kan worden voorkomen dat managers ‘verstrikt’ 
raken in een negatief transitieproces of een ‘negative transition cyle’ (Blenkinsopp 
& Zdunczyk, 2005, zie figuur 2.6).

 - Het onderzoek heeft zich beperkt tot loopbaantransities van managers. Uitbreiding 
van de scope is echter mogelijk en voor organisaties mogelijk relevant. Het 
ondersteunen van medewerkers bij het maken van (kritische) transities vraagt 
om het inzetten van schaarse middelen (tijd, geld, menskracht) en inzicht in de 
effectiviteit van de verschillende vormen van ondersteuning kan leiden tot meer 
efficiency én tot een grotere effectiviteit. Immers, hoe sneller medewerkers het 
gevoel hebben het werk aan te kunnen en hoe eerder zij hun ‘break-evenpoint’ 
(Watkins, 2003) hebben bereikt, hoe beter.

 - In het onderzoek zijn vier persoonlijkheidskenmerken in verband gebracht 
met het succes van kritische loopbaantransities. In het boek ‘Role transitions 
in organizational life’ van Blake E. Ashforth (2001) worden nog meerdere 
persoonlijkheidskenmerken genoemd, waaronder: ‘identity style’, ‘identity 
resolution’, ‘self-esteem’, ‘control beliefs and desires’, ‘need for achievement’ (nAch) 
en positief en negatief affect. Ook is het raadzaam na te gaan in welke mate het 
maken van succesvolle overgangen te leren is en of dergelijke ervaringen door 
managers uitgewisseld kunnen worden. Op deze manier kunnen peer groups of 
managementtrainingen een effectieve rol krijgen bij het voorbereiden en begeleiden 
van loopbaantransities.
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 - In de huidige tijd waarin veranderingen zich binnen en buiten organisaties steeds 
sneller voltrekken en waarin het steeds moeilijker wordt voor het (top)management 
om vooruit te kijken, is het de vraag of het model van Jaques (levels of work, 
task complexity en een time span van meer dan vijftig jaar) nog steeds valide is. 
Het kunnen overzien van een periode van meer dan 5 jaar lijkt tegenwoordig al 
praktisch onmogelijk. Daarbij laat dit onderzoek zien dat het al dan niet maken 
van een ‘jump in responsibility’ niet samenhangt met de ervaren zwaarte van de 
transitie of met het objectieve en subjectieve succes van de transitie.
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