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cruciale rol van inzetbaarheid bij het vinden van
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In dit artikel bespreken we hoe inzetbaarheid (employability) kan bijdragen aan het
vinden van passend werk: werk dat optimaal aansluit bij iemands persoonlijkheid,
interesses en kwaliteiten. Hierbij wordt gekeken welke rol de verschillende factoren
die bijdragen aan inzetbaarheid (aanpassingsvaardigheid, menselijk kapitaal,
sociaal kapitaal en loopbaanidentiteit) spelen in het re-integratieproces. Meer spe‐
cifiek veronderstellen we dat inzetbaarheid bijdraagt aan het vinden van werk
wanneer alleen hard zoeken niet volstaat. Daarnaast verwachten we dat met name
de inzetbaarheidsfactor aanpassingsvaardigheid bijdraagt aan het vinden van pas‐
send werk. Ten slotte veronderstellen we dat verplichte re-integratietrajecten
onder bepaalde voorwaarden de inzetbaarheid kunnen vergroten. We bespreken
drie deelonderzoeken waarin deze verwachtingen werden getoetst. Tezamen leve‐
ren de onderzoeken overtuigend bewijs dat inzetbaarheid een bijdrage kan leveren
aan succesvolle re-integratie. Inzetbaarheid is de bron van waaruit mensen in tij‐
den van werkloosheid hun zoektocht naar werk kunnen volhouden, kunnen verbe‐
teren, en kunnen afsluiten met werk dat bij hen past.
1

Inleiding

Het re-integratieproces kan een vervelend, frustrerend en soms ontmoedigend
proces zijn. Weken- of zelfs jarenlang besteden werklozen veel tijd aan het zoeken
naar geschikte vacatures en het schrijven van sollicitatiebrieven. De realiteit is
echter dat hard zoeken en veel solliciteren lang niet altijd tot succesvolle reintegratie leiden. Het is dan ook geen verrassing dat werklozen, naarmate zij lan‐
ger werkloos blijven, gedemotiveerd raken en minder hard zoeken (Wanberg, Bas‐
bug, Van Hooft & Samtani, 2012).
Naarmate mensen langer werkloos zijn, nemen de problemen waarmee zij te kam‐
pen hebben toe. Naast een verlies van motivatie, inkomen, professionele identi‐
teit en sociale contacten kan hun aanhoudende werkloosheid resulteren in licha‐
melijke en psychische klachten (zie ook Paul & Moser, 2009; Wanberg, 2012).
Langdurige werkloosheid brengt bovendien hoge kosten voor de maatschappij
met zich mee: denk aan verminderde economische productiviteit, meer werkloos‐
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heidsuitkeringen en kostbare trajecten die worden ingezet om het re-integratie‐
proces te bevorderen. Het is daarom zowel van maatschappelijk belang als in het
belang van werklozen zelf om zo snel mogelijk werk te vinden.
Het moge duidelijk zijn dat – wanneer mensen streven naar het vinden van
(nieuw) werk – het nodig is om tijd en moeite te steken in het zoeken naar werk.
Uit onderzoek naar re-integratie blijkt inderdaad dat de intensiteit waarmee men
zoekt, de belangrijkste voorspeller is van het vinden van werk (bijv. Kanfer, Wan‐
berg & Kantrowitz, 2001; Wanberg, Hough & Song, 2002). Maar wat als dat harde
zoeken geen werk oplevert, bijvoorbeeld omdat de economie in zwaar weer ver‐
keert en er weinig passende vacatures zijn? Wat als er belemmerende omstandig‐
heden zijn, of iemand worstelt met het negatieve beeld over (langdurig) werk‐
lozen? En wat als het doel is om passend werk te vinden, in plaats van het vinden
van werk op zich?
Onderzoek naar re-integratie heeft tot nu toe laten zien dat intensief zoeken de
belangrijkste voorspeller is van het vinden van werk, maar dat deze zoekintensi‐
teit zeker geen sterke voorspeller is. Volgens een meta-analyse van Kanfer en col‐
lega’s (2001) is de gemiddelde correlatie tussen het zoeken naar en vinden van
werk zwak (r = .18). Hard zoeken biedt dus geen garantie voor het vinden van
werk, laat staan voor het vinden van werk dat past bij iemands capaciteiten en
voorkeuren. Zo is gebleken dat de samenhang tussen zoekintensiteit en het vin‐
den van passend werk nagenoeg nihil is (Wanberg, 2012). Het vinden van passend
werk is echter wel belangrijk, omdat een passende baan eerder zal leiden tot duur‐
zame re-integratie dan zomaar een baan. Een slecht passende baan leidt namelijk
tot minder baantevredenheid, geringere productiviteit en een grotere kans op
burn-out en vertrek uit de organisatie (Kristof, 1996; Van Vianen, 2005). Ook is
aangetoond dat mensen die onder hun denk- of opleidingsniveau werken, meer
fysieke en psychologische spanningen rapporteren en minder tevreden zijn met
hun leven (McKee-Ryan & Harvey, 2011). Slecht passend werk kan er dus voor
zorgen dat iemand binnen de kortste keren weer terug is bij af: werkloos. Om die
reden is het vinden van passend werk belangrijker dan het vinden van werk op
zich; alleen dan kunnen we daadwerkelijk spreken van succesvolle re-integratie.
In dit artikel richten we ons daarom op factoren die het vinden van passend werk
kunnen bevorderen. Dat doen we door de focus te verleggen van intensief zoeken
naar de vaardigheden, kennis en attitudes die nodig zijn voor het zoeken naar en
het vinden en behouden van werk. Deze factoren tezamen worden in de literatuur
doorgaans aangeduid als employability (cf. Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004), ofte‐
wel inzetbaarheid.
Dit artikel bespreekt drie deelonderzoeken die deel uitmaakten van een promotie‐
onderzoek naar re-integratie van (langdurig) werklozen (Koen, 2013). Deze deel‐
onderzoeken laten zien dat inzetbaarheid een cruciale rol speelt in een succesvol
re-integratieproces. Allereerst zullen we met deelonderzoek 1 laten zien hoe de
verschillende factoren die bijdragen aan iemands inzetbaarheid, ook van belang
zijn voor het zoeken naar en vinden van werk. Deelonderzoek 2 betreft de vraag
of deze inzetbaarheidsfactoren de kans op het vinden van passend werk kunnen
vergroten. Dit deelonderzoek laat zien dat aanpassingsvaardigheid mensen kan
helpen om betere zoekstrategieën te gebruiken tijdens hun zoektocht en om een
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betere baan te vinden. In deelonderzoek 3 bekijken we of en hoe verplichte reintegratietrajecten kunnen bijdragen aan de werkmotivatie en inzetbaarheid van
werklozen. De resultaten laten zien dat deze verplichte trajecten werkmotivatie
en inzetbaarheid kunnen bevorderen mits de deelnemers hun re-integratietraject
als nuttig ervaren voor het vinden van werk. Tot slot zullen we in de discussie van
dit artikel ingaan op de betekenis van onze resultaten voor de praktijk van reintegratie. We bieden daarbij enkele handvatten om succesvolle re-integratie
– ook in lastige omstandigheden – te bevorderen.
2

Inzetbaarheid

Inzetbaarheid wordt door Fugate en collega’s (2004) omschreven als een verzame‐
ling van vaardigheden, kennis, gedrag en attitudes die het mogelijk maakt om
werk te kunnen vinden en behouden. De term inzetbaarheid, of employability,
wordt binnen verschillende onderzoekstromingen op een vergelijkbare manier
gedefinieerd. Zo beschouwt Van Vuuren (2012) employability – naast vitaliteit en
werkvermogen – als onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Zij definieert
employability als ‘het vermogen om nu en in de toekomst verschillende werk‐
zaamheden en functies adequaat te blijven vervullen, zowel in het eigen bedrijf als
in een ander bedrijf of sector’ (p. 402). Forrier en Sels (2003) zien employability
als de kans op het vinden en behouden van werk. Van der Heijde en Van der Heij‐
den (2006) definiëren employability op hun beurt als het vervullen, verwerven of
creëren van werk door optimaal gebruik te maken van competenties.
Het model van inzetbaarheid van Fugate en collega’s (2004) gaat dieper in op
deze competenties en veronderstelt dat mensen de factoren die bijdragen aan hun
inzetbaarheid, kunnen ontwikkelen om zo hun kans op het vinden en behouden
van werk te vergroten. De factoren die bijdragen aan iemands inzetbaarheid zijn:
aanpassingsvaardigheid, sociaal kapitaal, menselijk kapitaal en loopbaanidentiteit
(zie figuur 1). In dit artikel zullen we de factoren die bijdragen aan iemands inzet‐
baarheid, kortweg aanduiden als ‘inzetbaarheidsfactoren’.
De eerste inzetbaarheidsfactor, aanpassingsvaardigheid (adaptability), helpt men‐
sen om zich effectief aan te passen aan veranderende (loopbaan)omstandigheden.
Sommige onderzoekers beschouwen aanpassingsvaardigheid als een min of meer
stabiele persoonlijkheidseigenschap, terwijl andere aanpassingsvaardigheid meer
zien als een capaciteit die kan worden ontwikkeld (vgl. Van Dam, 2013; Van Via‐
nen, 2013). Wanneer we het hebben over de mate waarin mensen in staat zijn
zich aan te passen binnen hun loopbaan, kan aanpassingsvaardigheid het beste
worden omschreven als de wil en de mogelijkheid om proactief loopbaanmogelijk‐
heden te onderzoeken (Savickas, 2005). Iemands aanpassingsvaardigheid bestaat
volgens Savickas uit vier vaardigheden: voorbereiding (concern), verkenning van
loopbaanmogelijkheden (curiosity), nemen van verantwoordelijkheid in de loop‐
baan (control), en vertrouwen hebben in het kunnen omgaan met moeilijke loop‐
baansituaties (confidence), zoals een periode van werkloosheid (Savickas, 2005).
Onderzoek heeft aangetoond dat voorbereiding en verkenning een belangrijke rol
spelen in het re-integratieproces. Niet alleen vergroten ze de kans op het vinden
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Figuur 1

De factoren die bijdragen aan inzetbaarheid (gebaseerd op Fugate
et al., 2004)

van een baan, maar ook op het vinden van een passende baan (Saks & Ashforth,
2002; Zikic & Klehe, 2006).
De tweede inzetbaarheidsfactor, sociaal kapitaal, heeft betrekking op de mate
waarin mensen sociale vaardigheden bezitten en kunnen putten uit hun sociale
netwerk. Deze sociale vaardigheden en iemands sociale netwerk kunnen het vin‐
den van werk vergemakkelijken (McKee-Ryan, Song, Wanberg & Kinicki, 2005).
De derde inzetbaarheidsfactor, menselijk kapitaal, omvat de kennis, vaardi‐
gheden, training en werkervaring die iemand bezit. Deze persoonlijke factoren
kunnen bijdragen aan het vinden van werk (DeFillippi & Arthur, 1994). De inzet‐
baarheidsfactor loopbaanidentiteit, ten slotte, refereert aan het belang dat men‐
sen hechten aan werken. Dit komt bij werkzoekenden tot uitdrukking in hun
werkmotivatie (McArdle, Waters, Briscoe & Hall, 2007). Een sterke loopbaaniden‐
titeit kan mensen houvast en richting bieden tijdens het re-integratieproces.
Fugate en collega’s (2004) menen dat inzetbaarheid mensen in staat stelt om
proactief hun loopbaanmogelijkheden te identificeren en realiseren, waardoor zij
gemakkelijker (nieuw) werk kunnen vinden. Daarnaast zouden inzetbare mensen
beter kunnen omgaan met perioden van werkloosheid, eerder geneigd zijn om op
zoek te gaan naar werk, en een grotere kans maken op het vinden van passend
werk. Dat laatste is met name van belang voor succesvolle re-integratie. Immers,
bij succesvolle re-integratie gaat het niet alleen om het vinden van werk, maar
ook om het vinden van passend werk.
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3

Inzetbaarheid en het zoeken naar en vinden van werk (deelonderzoek 1)

Inzetbaarheid zou dus de kans op het vinden van werk moeten vergroten, zowel
voor werkenden als voor werklozen. McArdle en collega’s (2007) lieten inderdaad
zien dat de factoren die bijdragen aan inzetbaarheid, positief gerelateerd waren
aan zowel het zoeken naar werk als het vinden van werk. Volgens deze onderzoe‐
kers bezitten inzetbare werkzoekenden meer hulpbronnen om hun zoektocht tot
een succes te maken. Sociaal kapitaal zorgt bijvoorbeeld voor toegang tot moge‐
lijke werkgevers, en loopbaanidentiteit kan richting geven aan de zoektocht. Vol‐
gens Wanberg (2012) kan inzetbaarheid er bovendien voor zorgen dat mensen in
hun zoektocht kunnen volharden. Inzetbare personen beschikken immers over de
competenties om proactief op zoek te gaan naar nieuwe of andere loopbaanmoge‐
lijkheden waarmee zij hun kans op het vinden van werk vergroten. Daarmee lijken
de factoren die van belang zijn voor inzetbaarheid, ook cruciaal te zijn voor een
succesvol re-integratieproces. De vraag is echter of deze inzetbaarheidsfactoren
ook bijdragen aan de re-integratie van risicogroepen zoals langdurig werklozen.
Langdurig werklozen kampen immers met allerlei problemen waardoor het zoe‐
ken naar en het vinden van werk worden bemoeilijkt.
3.1 Methoden deelonderzoek 1
Om te onderzoeken of inzetbaarheid ook voor langdurig werklozen van belang is,
hebben we twee keer een vragenlijst afgenomen bij een groep werklozen met een
jaar tussen beide meetmomenten (zie Koen, Klehe & Van Vianen, 2013). Op het
eerste meetmoment (T1) vulden 2541 langdurig werklozen (M = 81.2 maanden
werkloos) met een bijstandsuitkering een vragenlijst in waarmee hun inzetbaar‐
heid en zoekintensiteit werd gemeten. Omdat langdurig werklozen vaak te kam‐
pen hebben met allerlei problemen die het zoeken naar en het vinden van werk
bemoeilijken, werd in de eerste vragenlijst eveneens gevraagd naar belemmerin‐
gen zoals gebrek aan zelfredzaamheid, psychische, fysieke en verslavingsproble‐
men, en werkgerelateerde belemmeringen zoals zorgverantwoordelijkheden of
een gebrek aan vervoer. Een jaar later (T2) vulden 897 van hen (35.3%) opnieuw
een vragenlijst in waarmee hun inzetbaarheid, zoekintensiteit en re-integratie‐
succes werd gemeten. Een aantal deelnemers (12.4%) had inmiddels werk gevon‐
den.
3.2 Resultaten deelonderzoek 1
De resultaten bevestigden onze verwachting dat de inzetbaarheidsfactoren het
zoeken naar en het vinden van werk bevorderen. Zo liet een lineaire regressieana‐
lyse zien dat verschillende inzetbaarheidsfactoren significant (p < .05) samenhin‐
gen met zoekgedrag op T2 (aanpassingsvaardigheid: β = .37 voor verkenning en
β = .11 voor voorbereiding; loopbaanidentiteit: β = .11). Een logistische regressie‐
analyse liet daarnaast zien dat verschillende inzetbaarheidsfactoren significant
samenhingen met het vinden van werk (sociaal kapitaal: Exp(B) = 1.51; menselijk
kapitaal: Exp(B) = 1.38; loopbaanidentiteit: Exp(B) = 1.29). Met andere woorden,
inzetbare werklozen staken meer tijd en moeite in het zoeken naar werk en maak‐
ten meer kans op het vinden van werk. Ook lieten de resultaten zien dat intensief
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zoekgedrag de kans op het vinden van werk slechts mondjesmaat vergrootte
(Exp(B) = 1.02, p < .05). Deze bevinding bevestigt het idee dat sommige inzet‐
baarheidsfactoren belangrijker zijn voor het vinden van werk dan de intensiteit
van het zoeken. Zelfs als rekening werd gehouden met de invloed van de hier‐
boven genoemde belemmeringen bleven sociaal kapitaal, menselijk kapitaal en
loopbaanidentiteit belangrijk voor het vinden van werk. Opvallend was dat iedere
inzetbaarheidsfactor een aparte rol speelde in het re-integratieproces. Aanpas‐
singsvaardigheid (verkenning en voorbereiding) was met name van belang voor
het zoeken naar werk, terwijl sociaal en menselijk kapitaal met name van belang
waren voor het daadwerkelijk verkrijgen van een baan. De loopbaanidentiteit van
langdurig werklozen bleek zowel voor het zoeken naar als het vinden van werk
van belang te zijn.
3.3 Conclusie met betrekking tot inzetbaarheid en het zoeken naar en vinden van werk
Inzetbare werklozen zoeken harder én maken meer kans om aangenomen te wor‐
den. De inzetbaarheidsfactoren sociaal kapitaal, menselijk kapitaal en loopbaan‐
identiteit zijn voor langdurig werklozen zelfs belangrijker voor het vinden van
werk dan hoe hard zij zoeken, ongeacht de belemmeringen waarmee zij vaak te
maken hebben. De verschillende inzetbaarheidsfactoren spelen daarbij echter elk
een andere rol in het re-integratieproces. Werklozen die bereid zijn om hun loop‐
baanmogelijkheden voor te bereiden en te verkennen (twee componenten van
aanpassingsvaardigheid), zijn beter in staat hun zoektocht naar werk op peil te
houden. Werklozen die kunnen putten uit hun sociale netwerk, die sociale vaar‐
digheden bezitten en die voldoende kennis, competenties en werkervaring heb‐
ben (sociaal en menselijk kapitaal), maken meer kans op het vinden van werk.
Werklozen die belang hechten aan werken (loopbaanidentiteit), houden niet
alleen hun zoektocht beter vol, maar maken ook meer kans op het vinden van
werk. Kortom, de inzetbaarheidsfactoren dragen elk op eigen wijze bij aan het
zoeken naar en vinden van werk, en spelen daarmee een cruciale rol in een succes‐
vol re-integratieproces.
4

Het vinden van passend werk (deelonderzoek 2a en 2b)

De inzetbaarheidsfactoren dragen niet alleen bij aan het zoeken naar en vinden
van werk, maar kunnen eveneens bijdragen aan het vinden van passend werk. Uit
deelonderzoek 1 (zie ook Koen et al., 2013) bleek al dat de inzetbaarheidsfactor
aanpassingsvaardigheid vooral van belang was voor de zoektocht tijdens het reintegratieproces. Ondanks het feit dat aanpassingsvaardigheid in deelonder‐
zoek 1 niet direct gerelateerd was aan het vinden van werk, zou het wel kunnen
bijdragen aan het vinden van passend werk. Zo stelden Morrison en Hall (2002)
al dat de verschillende aanpassingsvaardigheden van belang kunnen zijn voor het
vinden van passend werk. Inderdaad laat eerder onderzoek zien dat het voorbe‐
reiden en verkennen van loopbaanmogelijkheden de kans op het vinden van pas‐
send werk vergroot (Zikic & Klehe, 2006). Bovendien blijken net afgestudeerde
werkzoekenden beter te kunnen omgaan met de overgang naar het werkende
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leven (Creed, Muller & Patton, 2003) en minder lang werkloos te zijn (Fouad,
2007) naarmate zij over meer aanpassingsvaardigheden beschikken.
Het was tot nu toe echter onduidelijk waarom deze aanpassingsvaardigheden een
positieve bijdrage kunnen leveren aan het vinden van een kwalitatief goede baan
(d.i. een beter passende baan). Het is te verwachten dat de aanpassingsvaardig‐
heden vooral invloed hebben op de strategieën die mensen gebruiken tijdens dat
zoekproces. Mensen die bijvoorbeeld niet bereid of in staat zijn om hun loopbaan‐
wensen en -mogelijkheden te verkennen, zullen wellicht andere zoekstrategieën
gebruiken dan mensen die hun wensen en mogelijkheden wel verkennen. Zoek‐
strategieën worden in de literatuur onderverdeeld in verkennende, gerichte en
lukrake strategieën (zie Crossley & Highhouse, 2005). Mensen die een verken‐
nende strategie gebruiken, zijn gemotiveerd om al hun mogelijkheden te bekijken
en staan open voor nieuwe kansen. Mensen die een gerichte strategie gebruiken,
hebben een duidelijke voorkeur in hun zoektocht en solliciteren alleen naar banen
die precies passen bij hun vaardigheden en interesses. Mensen die een lukrake
strategie gebruiken, hebben geen duidelijke voorkeur en gaan lukraak te werk in
hun zoektocht. Deze strategie kan het beste worden omschreven als een ‘niet
geschoten is altijd mis’-strategie. De eerste twee strategieën leveren doorgaans
meer baanaanbiedingen en een kwalitatief betere baan op dan lukrake strate‐
gieën. We veronderstelden daarom dat aanpassingsvaardigheid niet alleen samen‐
hangt met de zoekstrategieën, maar ook met de kwaliteit van de gevonden baan.
4.1 Methoden deelonderzoek 2a
Om deze veronderstellingen te toetsen hebben we de vier aanpassingsvaardig‐
heden en de zoekstrategieën van 248 werkzoekenden gemeten (zie Koen, Klehe,
Van Vianen, Zikic & Nauta, 2010). Alle werkzoekenden stonden ingeschreven bij
een re-integratiebureau en de helft van hen was minder dan twaalf maanden
werkloos. Acht maanden na de eerste vragenlijst vulden 113 (45.6%) van de eer‐
dere deelnemers een tweede vragenlijst in. In deze vragenlijst rapporteerden zij
het aantal baanaanbiedingen dat ze in die periode hadden gekregen (M = 2.30, SD
= 5.60), of ze een baan hadden gevonden (n = 73, 64.6%) en – als dat laatste het
geval was – de kwaliteit van de gevonden baan (persoon-organisatie fit, baan‐
tevredenheid en vertrekintenties).
4.2 Resultaten deelonderzoek 2a
De resultaten van een pad-analyse (zie figuur 2) toonden aan dat gerichte en ver‐
kennende zoekstrategieën meer baanaanbiedingen hadden opgeleverd dan luk‐
rake strategieën. Het gebruik van een verkennende strategie hing echter ook
samen met een lagere baankwaliteit. Dit resultaat is mogelijk het gevolg van de
specifieke context van het onderzoek, waarbij werkzoekenden min of meer ver‐
plicht waren een baanaanbod te accepteren. Mensen die een verkennende strate‐
gie gebruiken, solliciteren soms ook op banen die minder goed aansluiten bij hun
behoeften. In dat geval is het denkbaar dat zij een minder gewenst baanaanbod
hebben moeten accepteren, wat kan uitmonden in minder tevredenheid met de
gevonden baan.
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Samenhang van aanpassingsvaardigheden, zoekstrategieën en reintegratiesucces. Normale lijnen verwijzen naar positieve relaties,
stippellijnen verwijzen naar negatieve relaties. De paden tussen
aanpassingsvaardigheden en zoekstrategieën zijn gebaseerd op alle
deelnemers op T1 (N = 248), de paden tussen de voorspellers en de
uitkomsten (baankwaliteit en baanaanbiedingen) zijn gebaseerd op
deelnemers die op T2 een baan hadden gevonden (n = 73) (Koen et al.,
2010)

Zoals verwacht vonden we dat de aanpassingsvaardigheden samenhingen met de
gebruikte zoekstrategieën en de kwaliteit van de gevonden baan. Mensen die
hoger scoorden op de aanpassingsvaardigheden vertrouwen en verkenning, waren
meer geneigd om een verkennende strategie te gebruiken. Mensen die daar‐
entegen lager scoorden op verkenning maar hoger op voorbereiding, waren
geneigd om een gerichte strategie te gebruiken. Mensen die laag scoorden op
zowel voorbereiding als verantwoordelijkheid, waren geneigd om een lukrake
strategie te gebruiken. Twee aanpassingsvaardigheden, namelijk verantwoorde‐
lijkheid en vertrouwen, hingen bovendien direct positief samen met de kwaliteit
van de gevonden baan. Uit deze resultaten kan worden geconcludeerd dat aanpas‐
singsvaardigheid een belangrijke rol speelt bij het zoeken naar en vinden van pas‐
send werk.
4.3 Methoden deelonderzoek 2b
In een volgende studie hebben we eveneens onderzocht of aanpassingsvaardig‐
heid voorspellend is voor de kwaliteit van de baan die mensen vinden. Ditmaal
hebben we getracht om de aanpassingsvaardigheid van recentelijk afgestudeerde
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academici te verbeteren middels een training. Met behulp van een quasiexperimenteel design hebben we onderzocht wat het effect van de training was op
de kwaliteit van de latere baan (Koen, Klehe & Van Vianen, 2012). De aanpas‐
singsvaardigheden werden op drie meetmomenten (voor de training, na de trai‐
ning en zes maanden later) gemeten bij een groep die de training volgde (n = 32)
en bij een controlegroep die geen training volgde (n = 24). In de laatste meting
werd nagegaan of de deelnemers aan het onderzoek een baan hadden gevonden:
56.2% (n = 18) van de trainingsgroep en 45.8% (n = 11) van de controlegroep
bleek een baan te hebben gevonden. Daarbij werd baankwaliteit gemeten aan de
hand van baantevredenheid, vertrekintenties, persoon-organisatie fit en loop‐
baansucces.
De inhoud van de training was gebaseerd op de aanbeveling van Savickas (2005)
om elk van de aanpassingsvaardigheden met specifieke oefeningen te stimuleren.
Deze oefeningen waren gericht op de competenties die bij de vier aanpassings‐
vaardigheden horen. De structuur van de training was gebaseerd op aanbeve‐
lingen van Brown en Ryan-Krane (2000) om de effectiviteit van een training te
verhogen, zoals het gebruik van schriftelijke rapportages en het mondeling uit‐
wisselen van ervaringen tijdens de oefeningen.
4.4 Resultaten deelonderzoek 2b
De resultaten lieten zien dat de aanpassingsvaardigheden van de trainingsgroep
toenamen, terwijl die van de controlegroep hetzelfde bleven of zelfs verslechter‐
den, met uitzondering van de aanpassingsvaardigheid vertrouwen. Het aantal
deelnemers dat ten tijde van de laatste meting een baan had gevonden, verschilde
niet tussen de trainingsgroep en de controlegroep (χ 2 (1, 56) = .60, p = .44). Wel
bleek dat de deelnemers die de training hadden gevolgd, een betere baan hadden
gevonden dan de deelnemers die geen training hadden gevolgd: de trainingsgroep
scoorde gemiddeld hoger op baantevredenheid, persoon-organisatie fit en loop‐
baansucces, en lager op vertrekintenties (zie figuur 3). Deze resultaten tonen niet
alleen aan dat aanpassingsvaardigheden vrij gemakkelijk te verhogen zijn, maar
bevestigen wederom dat aanpassingsvaardigheden essentieel zijn voor het vinden
van passend werk.
4.5 Conclusie met betrekking tot het vinden van passend werk
Werkzoekenden die over meer aanpassingsvaardigheden beschikken, maken een
grotere kans op het vinden van passend werk. Aanpassingsvaardigheden helpen
mensen om betere zoekstrategieën te gebruiken en door te zetten bij tegenslag.
Zo zijn mensen met meer aanpassingsvaardigheden eerder geneigd om verken‐
nende of gerichte zoekstrategieën te gebruiken. Hierdoor vinden zij eerder werk
dat ook echt goed bij hen past. Andersom gebruiken mensen met minder aanpas‐
singsvaardigheden eerder ‘niet-geschoten-is-altijd-mis’-strategieën, waardoor ze
solliciteren op banen die niet goed passen bij hun wensen en capaciteiten. Aan‐
passingsvaardigheden, in het bijzonder verantwoordelijkheid en vertrouwen, ver‐
groten de kans op het vinden van passend werk. Aanpassingsvaardigheden blijken
bovendien goed trainbaar. Een dergelijke training aan het begin van de zoektocht
naar werk kan er zelfs voor zorgen dat mensen vervolgens een beter passende
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Het effect van de aanpassingsvaardigheidstraining op de gemiddelde
scores per indicator van baankwaliteit (Koen et al., 2012). De
weergegeven gemiddelden verschillen significant van elkaar
(effectgroottes: .19 < η 2 < .25)

baan vinden. Het is dan ook de moeite waard om de aanpassingsvaardigheden van
werkzoekenden aan het begin van hun zoektocht te trainen.
5

De effectiviteit van re-integratietrajecten (deelonderzoek 3a en 3b)

Deelonderzoeken 1 en 2 onderstrepen dat verschillende inzetbaarheidsfactoren
van belang zijn in het re-integratieproces. Het is echter de vraag of de re-integra‐
tietrajecten waaraan werklozen moeten deelnemen, ook bijdragen aan hun inzet‐
baarheid. Uit het onderzoek naar de inzetbaarheid van langdurig werklozen van
Koen en collega’s (2013; zie ook deelonderzoek 1) bleek dat deze re-integratietra‐
jecten inderdaad de ontwikkeling van de meeste inzetbaarheidsfactoren kunnen
bevorderden, maar dat de effecten relatief klein waren (.07 < β < .09). Deze bevin‐
dingen komen overeen met eerdere onderzoeken die uitwezen dat (verplichte) reintegratietrajecten relatief weinig bijdragen aan het vinden van werk (bijv. Ander‐
sen, 2011; Van den Berg & Van der Klaauw, 2006). Daarnaast bleek dat sommige
werklozen wel profiteren van een traject terwijl andere dat niet of nauwelijks
doen (Van den Broeck, Vansteenkiste, Lens & De Witte, 2010).
Een verklaring voor deze geringe en uiteenlopende effecten ligt mogelijk in de
redenen die deelnemers hebben om werk te willen vinden. Sommige deelnemers
willen graag werk vinden vanwege hun innerlijke drive om te werken, terwijl
andere deelnemers vooral (maatschappelijke) dwang ervaren om werk te zoeken.
Mensen die vanuit zichzelf gemotiveerd zijn om te werken, zullen wellicht meer
baat hebben bij een re-integratietraject dan mensen die dat niet zijn.
De Zelf-Determinatie Theorie (Deci & Ryan, 2000) maakt onderscheid tussen
autonome motivatie (‘ik vind het leuk of belangrijk om te werken’) en gecontro‐
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leerde motivatie (‘ik voel me verplicht om te werken’). De autonome motivatie
leidt doorgaans tot betere resultaten dan de gecontroleerde motivatie: werkenden
met een sterke autonome motivatie presteren beter en houden hun taken langer
vol dan werkenden met een gecontroleerde motivatie (Gagné & Deci, 2005). Ook
is gebleken dat werklozen met een autonome motivatie intensiever zoeken naar
werk en minder lijden onder hun werkloosheid dan werklozen met een gecontro‐
leerde motivatie (Vansteenkiste, Lens, DeWitte, De Witte & Deci, 2004). Op basis
van deze eerdere bevindingen verwachtten we dat mensen met een meer auto‐
nome werkmotivatie meer baat hebben bij een re-integratietraject dan mensen
met een meer gecontroleerde motivatie: autonoom gemotiveerde mensen zullen
een sterkere toename laten zien in inzetbaarheid en zoekgedrag.
5.1 Methoden deelonderzoek 3a
We hebben deze verwachting getoetst door 643 langdurig werklozen (M = 75.3
maanden werkloos) die deelnamen aan een re-integratietraject voor en na het tra‐
ject een vragenlijst in te laten vullen met betrekking tot hun werkmotivatie,
inzetbaarheid en zoekgedrag. We hebben de deelnemers bovendien gevraagd naar
hun beleving van het re-integratietraject, zoals de mate waarin ze het traject als
een verplichting zagen en de mate waarin ze het traject nuttig vonden voor het
vinden van werk. Op basis van eerder onderzoek veronderstelden we dat ervaren
dwang en ervaren nut van invloed zijn op de motivatie van deelnemers (Deci,
Egharri, Patrick & Leone, 1994; Jang, 2008), wat vervolgens weer van invloed zou
moeten zijn op de uitkomsten van het re-integratietraject: inzetbaarheid en zoek‐
gedrag.
5.2 Resultaten deelonderzoek 3a
Een serie hiërarchische regressieanalyses liet zien dat autonoom gemotiveerde
deelnemers inderdaad meer baat hadden bij het traject: zij lieten een duidelijke
toename zien in de inzetbaarheidsfactoren (.11 < β < .25, p < .01) en zoekgedrag
(β = .25, p < .01) tijdens het re-integratietraject. Gevoelens van verplichting hin‐
gen niet samen met de werkmotivatie of de uitkomsten van het traject, terwijl de
mate waarin het traject als nuttig werd ervaren, wel samenhing met werkmotiva‐
tie (β = .25, p < .01) en de uitkomsten van het traject (inzetbaarheidsfactoren: .14
< β < .26, p < .01; zoekgedrag: β = .19, p < .01). De combinatie van verplichting en
nut van het traject hing eveneens samen met werkmotivatie (β = .14, p < .01; zie
figuur 4).
Als mensen het gevoel hadden dat hun deelname aan het traject vrijwillig was en
als ze het traject bovendien nuttig vonden, waren ze meer autonoom gemotiveerd
om te werken en ging hun inzetbaarheid en zoekgedrag vooruit. Mensen die vrij‐
willig deelnamen aan het traject maar dit niet nuttig vonden, rapporteerden daar‐
entegen een meer gecontroleerde werkmotivatie, minder inzetbaarheid en minder
zoekgedrag. Simple slope analyses voor werkmotivatie lieten zien dat de slope van
laag ervaren nut significant was (β = -.12, p < .05) en dat de slope van hoog erva‐
ren nut marginaal significant was (β = .10, p = .09). Deze resultaten suggereren
dat verplichting van ondergeschikt belang is, zolang het ervaren nut hoog is.
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De invloed van de combinatie van gevoelde verplichting en ervaren
nut van het re-integratietraject op de werkmotivatie en inzetbaarheid
van deelnemers (Koen et al., te verschijnen)

Bovendien bleek werkmotivatie deels een mediërende rol te spelen tussen het
ervaren nut en de uitkomsten van het traject. Het ervaren nut van het re-integra‐
tietraject is dus van essentieel belang voor de werkmotivatie van deelnemers en
daarmee voor de effectiviteit van het traject (Koen, Klehe & Van Vianen, te ver‐
schijnen).
5.3 Methoden deelonderzoek 3b
In een volgende studie hebben we nader onderzoek gedaan naar de loopbaaniden‐
titeit van de jongeren (het belang dat zij hechten aan werken). Loopbaanidentiteit
is belangrijk voor een succesvol re-integratieproces: het biedt houvast en het geeft
richting aan iemands loopbaankeuzes en -ontwikkeling (Fugate et al., 2004). Deze
studie betrof een kwalitatief onderzoek waarin 30 jongeren werden geïnterviewd
een maand na de start van het re-integratieproject ‘Jamie Oliver’s Fifteen’ (zie
Koen, 2013, p. 85-122). In dit − één jaar durende − re-integratieproject worden
jongeren met een problematisch school- en werkverleden opgeleid tot horecapro‐
fessional (in de keuken of in de bediening). Deze opleiding moet resulteren in
duurzame re-integratie.
5.4 Resultaten deelonderzoek 3b
In de interviews is onder andere gekeken naar de redenen die jongeren hadden
om deel te nemen aan het re-integratieproject bij Fifteen en het belang dat zij
hechtten aan werken (hun loopbaanidentiteit). De redenen van jongeren om deel
te nemen aan het re-integratieproject lagen verrassend vaak in een toevallige
samenloop van omstandigheden. Bovendien hadden de meeste jongeren aan het
begin van het project een tamelijk zwakke loopbaanidentiteit, die zich gaandeweg

342

Gedrag en Organisatie 2014 (27) 3

De sleutel tot succesvolle re-integratie: over de cruciale rol van inzetbaarheid bij het vinden van (passend) werk

het project leek te ontwikkelen. Die ontwikkeling voltrok zich op verschillende
manieren en leek los te staan van de redenen die jongeren hadden om deel te
nemen aan het re-integratieproject. Sommige jongeren ontdekten tijdens het Fif‐
teen-project wat zij in hun mars hadden en raakten daardoor gemotiveerd om te
werken. Anderen namen bewust afstand van hun oude gestigmatiseerde identiteit
als kansarme jongere en ontwikkelden op die manier meer interesse in werk.
Een jaar na afloop van het re-integratieproject hadden 12 van de 30 jongeren
werk gevonden en waren 5 jongeren nog werkloos. Van de overige jongeren was
niet bekend of zij werk hadden gevonden of niet. De jongeren die werk hadden
gevonden, hadden tijdens de interviews net zo vaak aangegeven dat zij ‘toevallig’
bij Fifteen terecht waren gekomen als de jongeren die nog werkloos waren. Dit
patroon suggereert dat de redenen om aan het project deel te nemen geen invloed
hebben gehad op de uitkomst ervan. Wel bleek dat de jongeren die tijdens de
interviews géén blijk hadden gegeven van het ontwikkelen van een loopbaaniden‐
titeit, werkloos waren gebleven. Deze resultaten suggereren dat het ontwikkelen
van loopbaanidentiteit een noodzakelijke voorwaarde is voor een succesvol reintegratieproces. Deze assumptie zou echter nog empirisch getoetst moeten wor‐
den in kwantitatief onderzoek.
5.5 Conclusie met betrekking tot de effectiviteit van re-integratietrajecten
Re-integratietrajecten zijn effectiever naarmate deelnemers meer autonoom
gemotiveerd zijn. De factoren die bijdragen aan inzetbaarheid en zoekgedrag,
nemen meer toe bij deelnemers die willen werken omdat ze het leuk of belangrijk
vinden (autonome werkmotivatie) dan bij deelnemers die zich verplicht voelen
om te werken (gecontroleerde werkmotivatie). Het ervaren nut van het traject
draagt bij aan deze autonome werkmotivatie, en daarmee aan de effectiviteit van
het traject. De redenen die ten grondslag liggen aan de deelname aan het re-inte‐
gratietraject, lijken geen invloed te hebben op het re-integratieproces en de uit‐
komsten van het traject. Zowel een verplichte deelname als een ‘toevallige’ deel‐
name blijkt geen obstakels te vormen voor een succesvol re-integratieproces.
Hoewel vrijwillige deelname aan een nuttig traject de beste uitkomsten oplevert,
blijkt dat verplichte deelname van ondergeschikt belang is zolang het voor deelne‐
mers duidelijk is waarom het traject nuttig kan zijn voor het vinden van
werk. Ook deelnemers die bij toeval in een traject terecht zijn gekomen, zoals een
groot deel van de jongeren bij ‘Fifteen’, kunnen succesvol re-integreren mits zij
hun loopbaanidentiteit tijdens het traject ontwikkelen of versterken.
6

Discussie

Zowel in wetenschappelijk onderzoek als in de praktijk luidt het devies dat hard
zoeken de beste manier is om zo snel mogelijk werk te vinden. Helaas leidt hard
zoeken niet altijd tot het vinden van werk, laat staan tot het vinden van werk dat
optimaal aansluit bij iemands persoonlijkheid, capaciteiten en interesses (Kanfer
et al., 2001; Wanberg et al., 2002). De deelonderzoeken die we in dit artikel heb‐
ben besproken, leveren consistent bewijs dat verschillende aspecten van inzet‐
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baarheid een unieke bijdrage leveren aan succesvolle re-integratie. Of we nu kij‐
ken naar doorsnee werkzoekenden, langdurig werklozen, starters of jongeren met
een afstand tot de arbeidsmarkt, de inzetbaarheidsfactoren spelen op verschil‐
lende manieren een rol bij het vinden van passend (nieuw) werk.
Het besproken onderzoek liet zien dat langdurig werklozen harder zoeken én dat
zij meer kans maken om werk te vinden wanneer zij inzetbaarder zijn. Daarbij lie‐
ten de inzetbaarheidsfactoren verschillende relaties zien met het zoeken naar en
het vinden van werk. Vooral loopbaanidentiteit bleek een centrale rol in te nemen
in het re-integratieproces: het hing zowel samen met het zoeken naar werk als
met het vinden van werk. Wellicht dat loopbaanidentiteit mensen helpt om hun
zoektocht in de goede richting te sturen en hun kans om aangenomen te worden
daarmee eveneens verhoogt. Het was opvallend dat de gemiddelde loopbaaniden‐
titeit van langdurig werklozen relatief hoog was (zie ook Koen et al., 2013): werk
was belangrijk in hun leven. Het hebben van een loopbaanidentiteit is dus niet
exclusief gebonden aan het hebben van werk. Helaas bleek uit de onderzoeken dat
de loopbaanidentiteit gemiddeld gezien wel afneemt naarmate de duur van de
werkloosheid toeneemt, wat overeenkomt met eerdere bevindingen in het onder‐
zoek naar re-integratie (Paul & Moser, 2009; Wanberg, 2012). Desondanks is het
mogelijk om de loopbaanidentiteit weer op te bouwen. Als mensen via een reintegratietraject de kans krijgen om hun identiteit als werkloze achter zich te
laten, kunnen zij hun loopbaanidentiteit versterken en hun kansen op succesvolle
re-integratie vergroten.
De deelonderzoeken lieten eveneens zien dat de inzetbaarheidsfactor aanpas‐
singsvaardigheid mensen vooral hielp om te volharden in hun zoektocht en om
betere zoekmethoden te gebruiken. In die zin kan aanpassingsvaardigheid gezien
worden als een essentiële vaardigheid voor re-integratie. Mensen met beter ont‐
wikkelde aanpassingsvaardigheden zijn zich namelijk beter bewust van hun voor‐
keuren en mogelijkheden en gebruiken betere zoekstrategieën, waardoor zij eer‐
der werk vinden dat bij hen past (Koen et al., 2010: Zikic & Klehe, 2006). De
resultaten lieten echter ook zien dat een verkennende zoekstrategie het beste
vermeden kan worden wanneer mensen verplicht zijn om ieder baanaanbod te
accepteren. Een meer gerichte zoekstrategie lijkt effectiever voor succesvolle reintegratie. Naast de zoekstrategie die werkzoekenden hanteren, bleek ook hun
aanpassingsvaardigheid direct invloed te hebben op het vinden van passend werk.
Aangezien het mogelijk bleek om de aanpassingsvaardigheden van werkzoeken‐
den middels een training te vergroten (Koen et al., 2012), is het raadzaam om in
het re-integratieproces nadrukkelijk aandacht te besteden aan het versterken van
iemands aanpassingsvaardigheid. Daarmee wordt de kans op het vinden van pas‐
send werk zo groot mogelijk.
Ten slotte hebben de deelonderzoeken inzicht gegeven in de effectiviteit van reintegratietrajecten. De resultaten toonden aan dat re-integratietrajecten kunnen
bijdragen aan de inzetbaarheid en het zoekgedrag van werkloze deelnemers, mits
zij het traject als nuttig ervaren voor het vinden van werk (Koen et al., te verschij‐
nen). Trajecten die als nuttig worden ervaren, stimuleren de autonome motivatie
van deelnemers, waardoor zij meer baat hebben bij het traject: ze ontwikkelen
meer inzetbaarheid en zoeken harder. Deelnemers die een traject als nutteloos
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ervaren, hebben een meer gecontroleerde motivatie. Hierdoor hebben ze minder
baat bij het traject – ze ontwikkelen minder inzetbaarheid en zoeken minder
hard.
Het onderscheid tussen autonome en gecontroleerde motivatie blijkt dus een zeer
bruikbaar onderscheid te zijn om de uiteenlopende uitkomsten van re-integratie‐
trajecten te verklaren. De deelonderzoeken hebben eveneens inzicht gegeven in
de voorwaarden voor een dergelijke autonome motivatie. Ondanks eerdere ver‐
wachtingen bleken die voorwaarden niet zozeer te liggen in vrijwillige of ver‐
plichte deelname, maar eerder in het nut van het traject. Verplichting leidt name‐
lijk alleen tot een gecontroleerde motivatie wanneer het traject als nutteloos
wordt ervaren. Wordt het traject als nuttig ervaren, dan heeft verplichting een
minder sterk negatief effect. Vrijwillige deelname aan een nuttig traject leidt ech‐
ter tot de beste uitkomsten. Op die manier hebben deelnemers een meer auto‐
nome motivatie en ontwikkelen ze meer inzetbaarheid en zoekgedrag gedurende
het traject.
6.1 Toekomstig onderzoek
Tezamen laten de besproken deelonderzoeken zien dat de inzetbaarheidsfactoren
een belangrijke basis vormen om de zoektocht naar werk te kunnen verbeteren en
te kunnen afsluiten met een passende baan. Tegelijkertijd roepen de onderzoeks‐
bevindingen vragen op die interessant zijn om in toekomstig onderzoek aan de
orde te stellen. Zo is het de moeite waard om de validiteit van het gebruikte
model van inzetbaarheid nader te onderzoeken. Het besproken onderzoek was
een van de eerste studies die Fugate et al.’s (2004) model van inzetbaarheid op
het re-integratieproces toepasten. Onze resultaten lieten zien dat de inzetbaar‐
heidsfactoren elk een verschillende rol vervulden in het re-integratieproces, maar
het is wenselijk om de rol, ontwikkeling en mogelijke verandering van elke inzet‐
baarheidsfactor in andere populaties verder te exploreren.
Ook de effectiviteit van re-integratietrajecten en hun invloed op inzetbaarheid
verdienen meer aandacht. De besproken onderzoeksbevindingen suggereren dat
bestaande re-integratietrajecten bijdragen aan het ontwikkelen van inzetbaar‐
heid. Nader empirisch onderzoek is nodig om vast te stellen of trajecten specifiek
gericht op het verhogen van de vier factoren die bijdragen aan iemands inzetbaar‐
heid, uiteindelijk ook zullen leiden tot het vinden van passend werk. Een veldex‐
periment waarin deelnemers random worden toegewezen aan verschillende tra‐
jecten, zou daartoe ideaal zijn. Met een dergelijk onderzoeksdesign kunnen
robuustere conclusies worden getrokken over de effectiviteit van re-integratietra‐
jecten.
Ten slotte is het re-integratieproces in de praktijk vaak een extern gereguleerd
proces: werklozen dienen de regels en richtlijnen binnen re-integratietrajecten te
volgen. Het verdient de aandacht om te bekijken hoe een autonome motivatie
gestimuleerd kan worden in een dergelijk extern gereguleerd proces. Het huidige
onderzoek heeft op basis van correlationele analyses aangetoond dat het ervaren
nut van het traject de autonome motivatie kan stimuleren, maar de richting van
de causaliteit is daarbij lastig te bepalen. Met (veld)experimenten kunnen de
voorspellers van een autonome motivatie worden geïsoleerd en gemanipuleerd.
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Op die manier krijgen we beter inzicht in de factoren die ervoor zorgen dat werk‐
zoekenden optimaal kunnen profiteren van re-integratietrajecten.
6.2 Implicaties voor re-integratiebeleid en re-integratiepraktijk
De resultaten die we in dit artikel hebben besproken, hebben belangrijke implica‐
ties voor het re-integratiebeleid en de begeleiding van het re-integratieproces in
de praktijk.
• Een focus op inzetbaarheid
We hebben laten zien dat bepaalde inzetbaarheidsfactoren meer van belang zijn
voor het vinden van werk dan hard zoeken. Dat is met name van belang als veel
solliciteren geen garantie is voor het vinden van werk, zoals ten tijde van econo‐
mische crisis of bij langdurige werkloosheid. Inzetbaarheid speelt bovendien een
rol bij het vinden van passend werk. Het beleid en de praktijk van re-integratie
zijn doorgaans echter voornamelijk gericht op het stimuleren van het aantal solli‐
citaties. Ons onderzoek toont aan dat een focus op de ontwikkeling van factoren
die bijdragen aan de inzetbaarheid van werklozen, een bruikbare aanvulling is om
het re-integratieproces te optimaliseren.
De onderzoeksresultaten geven daarnaast inzicht in de specifieke rol die elke
inzetbaarheidsfactor speelt tijdens het re-integratieproces. Met dit inzicht kan de
begeleiding tijdens het re-integratieproces gerichter en dus efficiënter worden
ingezet. Zo is de inzetbaarheidsfactor aanpassingsvaardigheid met name van
belang voor het zoeken naar werk, zijn sociaal en menselijk kapitaal met name
van belang voor het vinden van werk, en is loopbaanidentiteit voor beide van
belang. De inzetbaarheidsfactoren kunnen echter van persoon tot persoon ver‐
schillen. Iemand die over weinig menselijk kapitaal beschikt, zal vooral geholpen
moeten worden om zijn of haar vaardigheden te ontwikkelen, terwijl iemand die
over weinig sociaal kapitaal beschikt, vooral baat zal hebben bij het aanleren van
sociale vaardigheden en het uitbreiden van zijn of haar netwerk. Mensen die wei‐
nig kennis hebben van hun loopbaanmogelijkheden en -voorkeuren, of het moei‐
lijk vinden om deze te verkennen, kunnen trajecten volgen die specifiek daarop
zijn gericht. Een training om aanpassingsvaardigheden te vergroten kan daadwer‐
kelijk bijdragen aan het vinden van passend werk.
Ons onderzoek laat zien dat werkzoekenden niet per se een sterke loopbaaniden‐
titeit nodig hebben aan het begin van het re-integratieproces. Het is goed moge‐
lijk dat zij hun loopbaanidentiteit juist tijdens re-integratietrajecten ontwikkelen,
bijvoorbeeld door hun oude identiteit bewust los te laten of door nieuwe compe‐
tenties bij zichzelf te ontdekken. Iemand met een zwakke loopbaanidentiteit zou
dus een traject kunnen volgen waarbij hij of zij de mogelijkheid heeft om de loop‐
baanidentiteit te versterken, zoals een leer-werktraject.
• Passend werk vinden
Uit de resultaten kwam eveneens naar voren dat de vier aanpassingsvaardigheden
voor alle werkzoekenden essentieel zijn om passend werk te vinden. Deze aanpas‐
singsvaardigheden zijn te beschouwen als het ‘gereedschap’ waarmee mensen ver‐
volgens betere zoekstrategieën kunnen gebruiken en waarmee zij hun kans op het
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vinden van passend werk verhogen. Door deze aanpassingsvaardigheden kunnen
mensen beter omgaan met allerlei veranderingen in hun loopbaan, zoals van
school naar werk, van werk naar werk, van werkloosheid naar werk, of andersom.
Zowel moeilijke economische omstandigheden als de toenemende flexibilisering
van de arbeidsmarkt benadrukken het belang van aanpassingsvaardigheid.
• De effectiviteit van verplichte re-integratietrajecten
De besproken onderzoeksresultaten leveren enkele aanknopingspunten om de
effectiviteit van re-integratietrajecten te verbeteren. Naast een meer persoonsge‐
richte aanpak waarbij trajecten vooral gericht zijn op het stimuleren van inzet‐
baarheid, zouden trajecten ook de autonome werkmotivatie van deelnemers moe‐
ten waarborgen. Immers, de resultaten hebben laten zien dat mensen met een
sterkere autonome werkmotivatie – mensen die willen werken omdat het leuk of
belangrijk is – meer baat hebben bij een traject: zij zijn inzetbaarder en zoeken
harder na het traject. Zowel in de praktijk als binnen het wetenschappelijk onder‐
zoek wordt vrijwillige deelname vaak gezien als een belangrijke voorwaarde voor
autonome motivatie (zie Deci & Ryan, 2000). Ons onderzoek laat iets anders zien:
verplichte deelname is niet nadelig voor de werkmotivatie van deelnemers of voor
de effectiviteit van het traject, mits de deelnemers het traject als nuttig ervaren.
Het is daarom van essentieel belang voor de effectiviteit van een verplicht re-inte‐
gratietraject om deelnemers duidelijk te maken hoe en waarom het traject kan bij‐
dragen aan het vinden van passend werk.
6.3 Eindconclusie
Werkloosheid brengt hoge kosten met zich mee voor de werkloze zelf alsook voor
de maatschappij. Werkzoekenden dienen daarom zo snel mogelijk werk te vinden.
De huidige focus op hard zoeken en zo veel mogelijk solliciteren – zowel in weten‐
schappelijk onderzoek als in de praktijk – is echter lang niet altijd doeltreffend. In
dit artikel hebben we laten zien dat er andere en betere manieren zijn om aan pas‐
send werk te komen. Deze manieren zijn te vinden in de factoren die bijdragen
aan de inzetbaarheid van werkzoekenden. Ons onderzoek toont aan dat het mes
van inzetbaarheid aan twee kanten snijdt: sommige inzetbaarheidsfactoren ver‐
groten de kans op het vinden van (passend) werk, terwijl andere inzetbaarheids‐
factoren helpen om harder en beter te zoeken. Inzetbaarheid is niet alleen belang‐
rijk voor één bepaalde groep of situatie: de resultaten gelden voor verschillende
groepen werkzoekenden. Een focus op het vergroten van inzetbaarheid biedt
daarom een robuuste en complete aanpak voor het vinden van werk, maar ook
voor het vinden van passend werk. In tijden van werkloosheid is inzetbaarheid
daarom de sleutel tot succesvolle re-integratie.
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Praktijkbox
Wat betekenen de resultaten voor de praktijk?
– Tijdens het re-integratieproces dient uitdrukkelijk aandacht te worden
besteed aan de verschillende factoren die bijdragen aan iemands inzet‐
baarheid, omdat iedere inzetbaarheidsfactor op eigen wijze bijdraagt
aan het zoeken naar en vinden van (passend) werk. Aanpassingsvaar‐
digheid zorgt dat mensen harder en beter zoeken, sociaal en menselijk
kapitaal vergroten de kans om werk te vinden, en loopbaanidentiteit is
de motor voor zowel het zoeken naar als vinden van werk. Re-inte‐
gratietrajecten zullen daarom effectiever zijn naarmate ze gericht zijn
op de diverse factoren die bijdragen aan iemands inzetbaarheid.
– De aanpassingsvaardigheden voorbereiding, verkenning, verantwoor‐
delijkheid en vertrouwen kunnen worden getraind. Het trainen van
deze vaardigheden blijkt nuttig voor het vinden van passend werk.
– Verplichte deelname aan re-integratietrajecten is vooral effectief wan‐
neer het voor deelnemers duidelijk is hoe het traject kan bijdragen aan
het vinden van werk. In verplichte re-integratietrajecten moet expli‐
ciet aandacht worden besteed aan het nut van de interventie.
– Het ontwikkelen van een sterkere loopbaanidentiteit is belangrijk voor
een succesvol re-integratieproces. Door leer-werktrajecten kunnen
kansarme jongeren hun loopbaanidentiteit ontwikkelen. Bij selectie
voor dergelijke trajecten kan minder aandacht worden besteed aan de
initiële motivatie van deze jongeren. In het traject moet het ontwikke‐
len van de loopbaanidentiteit prioriteit hebben.

Noten
1. Het onderzoek van Jessie Koen dat in dit artikel besproken wordt, is mogelijk
gemaakt door een subsidie van de Dienst Werk en Inkomen Amsterdam.
2. Onze dank gaat uit naar de Dienst Werk en Inkomen Amsterdam, Pantar
Amsterdam, Randstad Nederland BV en Fifteen Amsterdam voor hun hulp en
medewerking.
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Employability and the pursuit of reemployment success
Jessie Koen, Annelies van Vianen & Ute-Christine Klehe, Gedrag & Organisatie,
volume 27, September 2014, nr. 3, pp. 331-351.
Searching for a job often does not suffice when searching for suitable first time
employment and reemployment. This paper discusses how employability and its
underlying factors (adaptability, human capital, social capital and career identity)
can contribute to an individual’s reemployment success. More specifically, we
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found that people’s employability contributes to finding reemployment over and
above how hard they search. We also showed that adaptability in particular influ‐
ences people’s job search strategies and their subsequent reemployment poten‐
tial. Moreover, we expect that compulsory reemployment interventions can
– under certain conditions – improve unemployed people’s employability and job
search behavior. In this paper, we discuss three sub-studies that tested these
expectations. Together these studies provide compelling evidence that employabi‐
lity offers a robust and comprehensive basis for an approach to genuine reem‐
ployment success. Employability factors provide people with the resources to
engage in and persist with effective job search methods and to find suitable re‐
employment.
Key words: employability, job search, reemployment, job quality, selfdetermination theory
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