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Samenvatting 

 

Leeftijd en Psychologisch 

Contractbreuk in Relatie tot 

Werkuitkomsten 

 



De beroepsbevolking in Nederland, maar ook in andere westerse landen, vergrijst in een rap tempo. 

Terwijl er minder kinderen geboren worden, leven mensen langer en gezonder. Bovendien nadert de 

Babyboomgeneratie de pensioenleeftijd. Daardoor zal de arbeidspopulatie in de komende jaren sterk 

veranderen; een groter aandeel van de werkenden op de arbeidsmarkt zal ouder zijn en zullen oudere 

werknemers een belangrijke rol spelen op de arbeidsmarkt. Organisaties hebben echter moeite met het 

vasthouden en motiveren van oudere werknemers. 

Gerelateerd hieraan is het feit dat er maar weinig wetenschappelijke kennis is over verschillen tussen 

jongere en oudere werknemers in hun psychologisch contract met de organisatie. Het psychologisch contract 

beschrijft de wederzijdse verplichtingen tussen werkgever en werknemer. Wanneer de werkgever zijn 

verplichtingen ten opzichte van de werknemers niet nakomt, is er sprake van contractbreuk. Het valt te 

verwachten dat jongeren andere verwachtingen hebben van hun werkgever dan oudere werknemers, en dat zij 

anders reageren op contractbreuk dan oudere werknemers. Het proefschrift richt zich er op te onderzoeken 

hoe leeftijd de relaties tussen het psychologisch contract, en met name contractbreuk, en werkgerelateerde 

uitkomsten beïnvloedt. Om de hypotheses in het proefschrift te onderbouwen werden inzichten uit 

levenslooptheorieën toegepast op de werksituatie. Het proefschrift is opgebouwd aan de hand van vier 

onopgeloste vragen over de relatie tussen leeftijd en het psychologisch contract. Deze vier onopgeloste 

vragen zijn: 1) hoe leeftijd de relaties tussen psychologisch contractbreuk en werkgerelateerde uitkomsten 

beïnvloedt; 2) hoe leeftijd gerelateerd is aan de inhoud van het psychologisch contract; 3) hoe leeftijd 

gerelateerd is aan reciprociteit binnen het psychologisch contract; en 4) hoe interacties tussen lange 

termijnrelaties en korte termijn relaties tussen werknemer en organisatie verschillen met leeftijd. 

Deze vragen zijn beantwoord door middel van een vijftal studies. Eerst is een meta-analyse verricht over 

bestaande studies op het gebied van het psychologisch contract. Verder zijn door middel van empirisch 

onderzoek de onderzoeksvragen onderzocht. Zowel cross-sectionele als longitudinale studies zijn verricht (zie 

hoofdstuk 3-6). Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksvragen. 

 

Resultaten 

1) Hoe beïnvloedt leeftijd de relaties tussen psychologisch contractbreuk en uitkomsten? Hoofdstuk 2 geeft een meta-

analyse weer over de modererende rol van leeftijd in de relaties tussen psychologisch contractbreuk en drie 

werkattitudes: vertrouwen in de werkgever, baantevredenheid, en affectieve betrokkenheid. Op basis van 

levenslooptheorieën, waaronder de socioemotional selectivity theory van Carstensen en collega’s, werd verwacht dat 

oudere werknemers minder sterk reageren op contractbreuk dan jongeren. Dit werd verwacht omdat ouderen 

meer geneigd zijn zich te richten op positieve ervaringen op het werk en negatieve ervaringen te vermijden, 



beter zijn in het reguleren van hun emoties, en realistischer verwachtingen hebben van de werkgever dan 

jongeren. De meta-analyse toonde aan dat dit inderdaad het geval was voor vertrouwen en betrokkenheid: de 

negatieve relaties tussen contractbreuk deze attituden waren minder sterk voor ouderen dan voor jongeren. 

Het omgekeerde was echter het geval bij baantevredenheid; hier waren de relaties juist sterker voor ouderen. 

Hoofdstuk 3 bevatte een longitudinale veldstudie onder medewerkers van een verzekeringsmaatschappij. Dit 

onderzoek toonde aan dat, in lijn met resultaten van hoofdstuk 2, jongeren sterker reageren op psychologisch 

contractvervulling in relatie tot bevlogenheid en verloopintentie, geldend zowel voor vervulling van sociaal-

emotionele als ontwikkelingsgerelateerde psychologische contracten. Leeftijd heeft dus een modererende rol 

in de relaties tussen contractbreuk en uitkomsten, waar jongeren sterker reageren op contractbreuk en –

vervulling, behalve waar het gaat om baantevredenheid. 

2) Hoe beïnvloedt leeftijd de inhoud van het psychologisch contract? Hoofdstuk 3 onderzocht de relaties tussen 

leeftijd en verschillende typen psychologisch contracten. Gebaseerd op inzichten uit levenslooptheorieën 

werden twee typen onderscheiden: sociaal-emotionele en ontwikkelingsgerelateerde psychologisch contract. 

Terwijl leeftijd niet samenhing met het eerste type was leeftijd negatief gerelateerd aan 

ontwikkelingsgerelateerde psychologisch contract. Oudere werknemers vinden dat hun werkgever minder 

verplicht is te zorgen voor ontwikkeling dan jongere werknemers. Leeftijd hangt dus samen met de inhoud 

van het psychologisch contract, waarbij significante verschillen gevonden werden in ontwikkelingsaspecten. 

3) Hoe is leeftijd gerelateerd aan reciprociteit binnen het psychologisch contract? Hoofdstuk 4 onderzocht onder 

tijdelijke werknemers in de leeftijd tussen 20 en 80 jaar in hoeverre leeftijd reciprociteit in het psychologisch 

contract beïnvloeden. De notie van reciprociteit in het psychologisch contract houdt in dat wanneer 

werkgevers beloftes maken aan de werknemer, de werknemer zich verplicht voelt om iets terug te doen voor 

de werkgever. Werkgeversverplichtingen hangen dus positief samen met werknemersverplichtingen. De kans 

is echter groter dat de werknemers verplichtingen hoger zijn als de werkgever beloftes doet die belangrijk zijn 

voor de werknemer. Op basis van levenslooptheorieën werd verwacht dat financiële en 

ontwikkelingsaspecten sterkere effecten hebben onder jongeren, omdat jongeren meer waarde hechten aan 

deze aspecten in het werk. Verder werd verwacht dat sociaal-emotionele aspecten sterkere effecten hebben 

onder ouderen. Hoofdstuk 4 toont aan dat wanneer de werkgever zijn verplichtingen vervuld ten aanzien van 

financiële en ontwikkelingsaspecten, dit een sterker effect heeft op waargenomen werknemersverplichtingen 

onder jongeren dan ouderen. Anderzijds heeft vervulling van sociaal-emotionele verplichtingen een sterker 

effect op waargenomen werknemersverplichtingen onder ouderen dan onder jongeren. Reciprociteit in het 

psychologisch contract is dus afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. 

4) Hoe hangt leeftijd samen met interacties tussen lange termijnrelaties en korte termijnrelaties? Hoofdstuk 5 en 6 

onderzochten hoe lange termijnrelaties tussen werkgever de effecten van psychologisch contractbreuk op 



uitkomsten beïnvloeden. Bovendien werd onderzocht hoe leeftijd een effect had. In hoofdstuk 5 werd 

beargumenteerd dat de lange termijnrelaties tussen werknemer en werkgever (vertrouwen in de werkgever), 

als een buffer functioneert tegen de negatieve effecten van psychologisch contractbreuk (procedurele 

rechtvaardigheid) op verloop. De studie toonde aan dat dit het geval was, maar alleen onder oudere 

werknemers. Psychologisch contractbreuk leidde onder jongeren altijd tot een hoger verloop, losstaand van 

de mate van vertrouwen in de werkgever. 

Hoofdstuk 6 ging dieper in op het potentiële buffereffect van lange termijnrelaties tussen werknemer en 

werkgever op de effecten van contractbreuk. Enerzijds kunnen lange-termijn relaties (in dit hoofdstuk 

geconceptualiseerd als sociale uitwisselingsrelatie, waargenomen steun van de werkgever, en vertrouwen in de 

werkgever) functioneren als een buffer voor de negatieve effecten van contractbreuk op inrol en extrarol 

prestaties (buffereffect). Anderzijds kan de lange termijnrelaties de effecten ook versterken 

(intensiveringeffect). De studie zoals in hoofdstuk 6 beschreven toont aan dat wanneer werknemers een 

sterke relatie hebben met de werkgever (uitgedrukt in een sterke sociale uitwisselingsrelatie, veel steun van de 

organisatie, en hoog vertrouwen in de organisatie) dit de effecten van contractbreuk op prestaties versterkt; de 

relaties zijn sterker negatief dan wanneer werknemers een zwakke relatie hebben. Kortom, wanneer 

contractbreuk optreedt voelen werknemers met een sterke relatie met de werkgever zich verraden en 

revancheren zich door zich minder in te zetten voor hun organisatie. De studie vindt dus steun in het 

intensiveringeffect. 

 

Implicaties en Aanbevelingen 

In hoofdstuk 7 zijn de resultaten van de studies samengevat en werden de implicaties van de studies voor 

zowel theorie als praktijk besproken. Het proefschrift laat zien dat leeftijd een belangrijke rol in het 

psychologisch contract tussen werknemers en hun organisatie speelt. Leeftijd heeft vier mogelijke effecten. 

Ten eerste reageren ouderen over het algemeen minder sterk op contractbreuk dan jongeren in relatie tot 

werkgerelateerde uitkomsten zoals vertrouwen in de werkgever, betrokkenheid bij de organisatie, 

bevlogenheid in het werk, en verloopintentie. Het proefschrift toont aan dat de relaties tussen contractbreuk 

en uitkomsten contingent zijn, en verschillen op basis van demografische kenmerken zoals leeftijd. Ten 

tweede hebben jongere werknemers andere percepties van werkgeversverplichtingen dan oudere werknemers; 

zij hebben vooral hogere verplichten ten aanzien van ontwikkeling dan oudere werknemers. De hoogte van 

sociaal-emotionele verplichtingen hangen niet samen met leeftijd: jongere als oudere werknemers vinden in 

gelijke mate dat de werkgever verplicht is hiervoor te zorgen. Ten derde toont het proefschrift aan dat 

reciprociteit in het psychologisch contract een andere betekenis heeft voor jongeren dan voor ouderen. 

Terwijl waargenomen verplichtingen ten aanzien van de organisatie onder jongeren vooral gestimuleerd 



worden door financiële en ontwikkelingsaspecten in het werk, worden deze onder ouderen het meest 

gestimuleerd door sociaal-emotionele aspecten. Tenslotte toont het proefschrift aan dat een sterke relatie met 

de werkgever onder ouderen als een buffer kan functioneren tegen de negatieve effecten van contractbreuk 

op verloop. Terwijl dit voor jongeren geen rol speelt in de beslissing van werkgever te veranderen nadat ze 

oneerlijk behandeld zijn, blijven ouderen die een sterke relatie hebben met de organisatie bij hun werkgever. 

Het proefschrift toont verder aan dat een indeling van verschillende factoren in het psychologisch 

contract op basis van theorie een nuttige en belangrijke aanvulling op bestaand onderzoek biedt. Op basis van 

levenslooptheorie en Resource Exchange Theory werden verschillende factoren onderscheiden, en was het 

mogelijke specifieke hypothesen ten aanzien van de invloed van leeftijd op deze factoren op te stellen. 

Tenslotte biedt het onderscheid tussen het buffereffect en het intensiveringeffect ten aanzien van de rol van 

lange termijnrelaties tussen werkgever en werknemer in de relaties tussen contractbreuk en werkuitkomsten 

handvatten voor toekomstig onderzoek. Het proefschrift is de eerste studie waarin een dergelijk onderscheid 

wordt gemaakt tussen mogelijke effecten van lange termijnrelaties als moderatoren.  

Hoofdstuk 7 besluit met de praktische implicaties van het proefschrift. Het proefschrift toont aan dat 

oudere werknemers minder verwachtingen hebben ten aanzien van ontwikkeling dan jongere werknemers. 

Aangezien onderzoek heeft aangetoond dat ontwikkeling een cruciale voorwaarde is om werknemers 

langdurig gemotiveerd aan het werk te houden, is het aan te raden dat organisaties in hun werknemers blijven 

investeren, en ook oudere werknemers motiveren deel te nemen aan cursussen en trainingen. Tevens toont 

het proefschrift aan dat werknemers zich meer inzetten voor de organisatie wanneer zij het gevoel hebben dat 

belangrijke aspecten in het werk vervuld worden. Het is daarom verstandig voor organisaties om de 

beschikbare personeelsregelingen zo in te zetten dat werknemers het gevoel hebben dat hun werkgerelateerde 

behoeftes vervuld worden. 

Verder is het belangrijk voor organisaties om te voorkomen dat werknemers contractbreuk waarnemen, 

aangezien dit diepgaande effecten heeft op werkmotivatie en werkprestaties. Dit kan bereikt door realistische 

verwachtingen te scheppen onder de werknemers, bijvoorbeeld bij recruitment van nieuwe werknemers en 

tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken. Wanneer werknemers het gevoel hebben dat hun 

psychologisch contract gebroken is, zullen jongere werknemers zich distantiëren van de organisatie, door 

bijvoorbeeld op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Oudere werknemers zijn minder geneigd dit te doen, 

terwijl hun baantevredenheid wel sterk wordt beïnvloed door contractbreuk. Aangezien baantevredenheid tot 

slechtere werkprestaties kan leiden, is het belangrijk om contractbreuk zo veel mogelijk te voorkomen, ook 

onder ouderen. 

Tenslotte is het voor organisaties die hun werknemers langer in dienst willen houden en gemotiveerd aan 

het werk willen houden goed om zich te richten op het bewerkstellingen van een lange termijnrelatie met hun 



oudere werknemers. Door zich te richten op een relatie met de oudere werknemer die gekenmerkt wordt 

door vertrouwen, een hoge mate van sociale uitwisseling en steun aan de werknemer, zal de oudere 

werknemer langer en gemotiveerd aan het werk kunnen blijven. 

 


