
Kwaliteitsveroudering van  

werknemers als onderwerp  

van onderzoek 

1 

Obsoletie 



Waarom deze workshop?? 

● Eenduidige begripsvorming 

● Economisch belang 

● Samenhang tussen verzuim, functioneren en duurzame 

inzetbaarheid aantonen 

● Richting geven aan beleidsmakers 

● Omdat het een leuk onderwerp is!! 



Macro-economische gevolgen 

● Futurists predict that technological advances, increased 

and expanded competition, and shortened product life 

cycles will significantly impact the U.S. economy in the late 

twentieth and early twenty‐first centuries. This impact will 

be at least as dramatic as the industrial revolution's effect 

on the nineteenth‐century economy.  

● Peter Drucker states that in the next twenty years, 

manufacturing employment will drop from 21 percent of the 

work force to 10 percent, eliminating 10 to 15 million jobs. 

At least an equal number of service positions will become 

obsolete as banking, insurance, transportation, health 

care, communications, and other industries continue to 

utilize more advanced technologies. 



En verder ….. 

● Obsolete employees were having higher tendency of 

Counterproductive Work Behavior in comparison to non-

obsolete employees. 

 

● Obsolescence becomes a problem for the individual as 

well as the organization when it results in ineffectiveness. 



De logica achter obsoletie 



Technische obsoletie 

● Technische obsoletie betreft aanvankelijk aanwezige 

arbeidstechnische mogelijkheden (fysieke en geestelijke 

vermogens) die niet op peil zijn gebleven. 

● Gebruiksgerelateerd. 

- gebrek aan oefening 

- overbelasting 

- slijtage.  



Relevante factoren bij slijtage  

● Fysiek en psychisch belastende arbeidsomstandigheden  

● Autonomie  

● Verblijfsduur functie  

● Leeftijd  

● Langdurige ziekte, gezondheidsklachten  

 



Gevolgen 

- Belastende 

arbeidsomstandigheden 

- Autonomie 

- Leeftijd 

- Ziekte/gezond-

heidsproblemen 

- Productiviteitsverlies 

- Verlies van werk 

- Baanonzekerheid 

- Verminderde kwaliteit 

van arbeid 

- Slechtere gezondheid 

- Minder perspectief, 

doorgroeimogelijkheden 

- Minder salaris 

- Baanontevredenheid 

 

Slijtage 



Relevante factoren bij atrofie 

● Loopbaanonderbreking(en)/ werkloosheid  

● Eenvoudig (weinig complex) werk / laaggekwalificeerd werk  

● Specialisatie / lange verblijfsduur in huidige functie  

● Langdurige ziekte  

 



Gevolgen 

- Loopbaanonderbreking 

- Eenvoudig werk 

- Specialisatie 

- Verblijfsduur functie 

- Langdurige ziekte 

- Productiviteitsverlies 

- Verlies van werk 

- Baanonzekerheid 

- Verminderde kwaliteit 

van arbeid 

- Slechtere gezondheid 

- Minder perspectief, 

doorgroeimogelijkheden 

- Minder salaris 

- Baanontevredenheid 

 

Atrofie 



Economische obsoletie 

● Economische obsoletie betreft kwaliteiten die 

arbeidseconomisch gezien van minder betekenis zijn 

geworden, of zelfs van geen betekenis meer.  

● Werkgelegenheidsinvloeden:  

- functies verdwijnen,  

- bedrijfsspecifieke vaardigheden niet meer nodig 

-  geen vraag meer als een organisatie ophoudt te 

bestaan, terwijl er ook hele bedrijfstakken zijn waarvan 

de werkgelegenheid is verdwenen.  



Relevante factoren bij economische 
kwalificatieveroudering  

● Technologische vernieuwingen (plotseling),  

high tech industrie  

● Organisatorische veranderingen (plotseling),  

reorganisatie, fusie, bedrijfssluiting  

● Complexiteit van het werk  

● Veranderingen in marktvraag, -investering  

● Internationalisering van de markt  

(openheid economie/ conjunctuurgevoeligheid)  

● Opleidingsniveau (kenniswerkers)  

● Verblijfsduren  

● Organisatiegrootte  

● Autonomie  



Gevolgen 

- Technologische 

vernieuwingen 

- Organisatorische 

veranderingen 

- Complexiteit werk 

- Internationalisering/ 

conjunctuur/marktvraag 

- Opleidingsniveau 

- Verblijfsduur functie 

- Organisatieomvang 

- Autonomie 

- Productiviteitsverlies 

- Verlies van werk 

- Baanonzekerheid 

- Verminderde kwaliteit 

van arbeid 

- Slechtere gezondheid 

- Minder perspectief, 

doorgroeimogelijkheden 

- Minder salaris 

- Baanontevredenheid 

 

Economische 

kwalificatie 

veroudering 



Perspectivistische obsoletie 

● Perspectivische obsoletie betreft kwaliteiten die te maken 

hebben met opvattingen  

● Visie op hedendaagse arbeids- of beroepsontwikkeling is 

achterhaald  



Perspectivische kwalificatieveroudering 

● Verstarring en versmalling van netwerken  

● Verblijfsduur in de huidige functie  

● Functiewisseling  

● Bijscholing  

● Leeftijd  

 



Gevolgen 

- Verstarring van 

netwerken 

- Verblijfsduur 

- Functiewisseling 

- Bijscholing (eerder) 

- Leeftijd 

- Productiviteitsverlies 

- Verlies van werk 

- Baanonzekerheid 

- Verminderde kwaliteit 

van arbeid 

- Slechtere gezondheid 

- Minder perspectief, 

doorgroeimogelijkheden 

- Minder salaris 

- Baanontevredenheid 

 

Perspectivische 

kwalificatie 

veroudering 



In een schema …….. 

Aard van kwalificatieveroudering Waardevermindering menselijk 

kapitaal door: 

Technische kwalificatieveroudering 

Slijtage Natuurlijk proces van ouder worden, 

gevolg van letsel of ziekte 

Atrofie Niet gebruik of ondermatig gebruik  

van competenties 

Economische kwalificatieveroudering 

Functie-inhoudelijk Veranderingen in de functie vragen  

om nieuwe competenties 

Marktontwikkelingen Verminderde vraag naar competenties, 

verlies van specifiek menselijk kapitaal 

Bedrijfsspecifiek Verandering van werkgever  

(externe mobiliteit) 



Gevolgen van kwalificatieveroudering 

● Productiviteitsverlies  

● Verlies van werk  

● Baanonzekerheid  

● Verminderde kwaliteit van arbeid  

● Slechtere gezondheid  

● Minder carrièreperspectief, doorgroeimogelijkheden  

● Minder salaris  

● Baanontevredenheid.  

 



Kwalificaties en ervaringen 

● Onderkwalificatie 

● Juiste fit 

● Onderbenutting 



Fit tussen kennis en vaardigheden en  
het huidige werk  

● 62% ervaart fit, 33% onderbenut en 5% overvraagd.  

● Minste fit bij <35 jarigen,  
beste fit 35 plus (vooral 45-49 jarigen).  

● Vooral hoogopgeleiden ervaren fit, MBO minder.  

● Beste fit in bouw, onderwijs (leerkracht), financiële diensten 
en zorg.  

● Beroepsgroepen vakspecialisten, zorg/hulpverlening, 
leerkrachten en ‘leidinggevenden’ ervaren beste fit.  

● Minste fit bij werknemers in horeca en vervoer en opslag in 
transport en commerciële beroepen.  

● Beste fit met vast contract.  

● Werknemers met flexibel contract ervaren onderbenutting  



Wat kunt u met deze kennis? 

● Onderkennen waar de problemen van een bedrijf zitten 

● Het onderwerp bespreekbaar maken 

● Verder kijken dan naar verzuimcijfers 

● Uw collega’s/opdrachtgevers/managers verrassen met 

nieuwe inzichten!! 


