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Tekst Isolde van Roekel - Kolkhuis Tanke

Competent blijven werken in 
latere loopbaanfasen

Mensen zullen weer tot op hogere leef-
tijd moeten doorwerken. Dit roept de 
vraag op: Wat bevordert dat ouderen 
dit op competente wijze blijven doen, 
zodanig dat hun bijdrage als een aan-
winst wordt ervaren? 

Centrale onderzoeks-

vraagstelling en gekozen 

methodologie

Het promotieonderzoek beoogt inzicht 
te ontwikkelen in hoe ‘competent blij-
ven’ vorm krijgt in concrete organisa-
tiecontexten. 
De centrale onderzoeksvraagstelling 
luidt:
‘Wat draagt in concrete organisatiecon-
texten daadwerkelijk bij tot het compe-
tent blijven werken van medewerkers in 
latere loopbaanfasen en welke condi-
ties en belemmerende of bevorderende 
dynamieken in de (sociale) context zijn 

daarbij van invloed?’
Drie methodologische pijlers vormen 
de basis van de onderzoeksmethodo-
logie: 
- Fourth Generation Evaluation: sa-

men met betrokkenen steeds diep-
gaander inzicht ontwikkelen in wat 
de kern van het onderzoeksthema in 
hun context blijkt te zijn;

- Appreciative Inquiry: de aandacht 
richten op ‘waarderen wat er is en 
kan zijn’; 

- Narratieve methode: gebruikmaken 
van persoonlijke verhalen van be-
trokkenen. 

Meerdere fasen van analyse en verdie-
ping van de – middels individuele en 
groepsgesprekken verkregen - onder-
zoeksdata wisselen elkaar af. Zo is het 
onderzoeksproces tegelijkertijd een 
leerproces voor de deelnemers.
De praktijkonderzoeken zijn uitge-
voerd in twee professionele organisa-
ties: een Stichting van Basisscholen en 
een Consultancybureau.

Onderzoeksbevindingen 

De onderzoeksbevindingen maken 
zichtbaar dat sommige oudere mede-
werkers op termijn tenderen naar ver-
smalling (vasthouden aan datgene waar 
ze al goed in zijn), terwijl anderen juist 
lerend bezig blijven tot in latere loop-
baanfasen. De oudere die steeds meer 
tendeert naar versmalling binnen het 
bekende repertoire, loopt op den duur 
het risico vast te lopen. Duidelijk komt 
naar voren dat vooral de keuze voor 
een hogere mate van uitdaging in het 
(dagelijks) werk leidt tot ‘blijven leren’. 
Een ‘grensverleggende’ uitdaging doet 
een beroep op aanwezige kwaliteiten, 
maar in hoge mate ook op het omgaan 
met volledig nieuwe elementen en on-
zekere factoren. Het succesvol over-
winnen ervan geeft zelfvertrouwen in 
het kunnen omgaan met veranderende 
situaties. 
De keuze voor een zekere mate van uit-
daging blijkt niet alleen een individu-
ele keuze te zijn. In het handelen en de 
interacties van en tussen betrokkenen, 
waarin zij – individuele en gedeelde 
– opvattingen hanteren, ontstaat een 
contextspecifi eke dynamiek. Deze dy-

namiek geeft richting aan de keuzes 
en het handelen van betrokkenen ten 
opzichte van elkaar; ook aan de – dage-
lijkse – keuzes die individuen maken 
voor een bepaalde mate van uitdaging. 

Werkomgeving als 

leeromgeving

Veel maatregelen die in ‘leeftijdsbe-
wust personeelsbeleid’ worden voor-
gesteld laten deze interacties tussen 
betrokken actoren, en de contextspeci-
fi eke dynamiek die daardoor ontstaat, 
nagenoeg buiten beschouwing. Terwijl 
de onderzoeksbevindingen juist be-
nadrukken hoe deze van invloed zijn 
op de keuzes die oudere medewerkers 
maken met betrekking tot ‘uitdaging 
en blijven leren’. De aandacht zal zich 
daarom veel meer moeten richten op 
de vraag hoe de werkomgeving dage-
lijks een leeromgeving blijft; een om-
geving die medewerkers ‘prikkelt’ om 
de eigen grenzen te blijven verleggen, 
in plaats van te versmallen tot datgene 
waar ze al goed in zijn. Een ‘werkom-
geving als leeromgeving’ is een in ge-
zamenlijke verantwoordelijkheid ge-
creëerde omgeving. Hoe de condities 
voor een leeromgeving in de betreffen-
de organisatie tot uitdrukking komen, 
blijkt sterk contextgebonden te zijn. 
Vooral de genoemde sociale dynamiek 
is hierop van invloed. Het creëren van 
de condities voor een leeromgeving 
vergt daarom het ‘actorschap’ van alle 
betrokkenen, teneinde onderliggende 
interactiepatronen en (gedeelde) op-
vattingen bespreekbaar te maken. 
Middels het promotieonderzoek is een 
methodiek ontwikkeld waarmee – sa-
men met betrokkenen – inzichtelijk 
wordt hoe hun werkomgeving meer 
een leeromgeving kan worden, die 
eraan bijdraagt dat medewerkers com-
petent blijven werken in latere loop-
baanfasen.
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