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 Werkwaarden: hoe ontstaan ze en welke invloed hebben ze op het  
 gedrag van werknemers?

Inleiding
In dit promotieonderzoek staan de kenmerken die werknemers belangrijk 
vinden in een baan centraal. Sommige werknemers zien hun baan vooral 
als bron van inkomsten. Zij hechten in een baan belang aan het hebben 
van een goed inkomen. Voor andere werknemers is werk meer dan alleen 
een inkomen. Zij zullen een baan pas beoordelen als goed als het werk 
hen bijvoorbeeld in de gelegenheid stelt interessante taken uit te voeren of 
wanneer het hen de mogelijkheid biedt om expert in hun vakgebied te zijn. 
De aspecten van een baan waarvan mensen aangeven deze belangrijk te 
vinden worden ook wel werkwaarden genoemd. In moderne samenlevingen 
is het belangrijk om werk te hebben. Werkwaarden spelen daardoor een 
steeds prominentere rol in de waarden die mensen aanhangen. Met dit 
onderzoek willen wij het volgende achterhalen: hoe ontstaan werkwaarden 
en welke invloed hebben werkwaarden op arbeidsmarktgedrag?
 Werkwaarden staan volop in de belangstelling van onderzoekers. Het 
groeiende aantal studies dat zich richt op werkwaarden is onder te verdelen 
in drie groepen (Sagie, Elizur en Koslowsky 1996; vgl. Hitlin en Piliavin 
2004). Een eerste groep studies houdt zich bezig met het ordenen van 
de verschillende aspecten die werknemers belangrijk vinden in hun baan. 
Door werkwaarden te ordenen ontstaat een beeld van de werkmotivatie 
van werknemers. Een veel gebruikte indeling van werkwaarden is een 
onderscheid in extrinsieke en intrinsieke baankenmerken (Herzberg, 
Mausner en Snyderman 1959). Mensen die het belangrijk vinden dat hun 
werk hen een goed salaris en baanzekerheid biedt, hebben een extrinsieke 
werkmotivatie. Deze werknemers vinden dus vooral de werkomstandigheden 
belangrijk. Mensen daarentegen die hun baan beoordelen op de aard van 
de werkzaamheden hebben een intrinsieke werkmotivatie. Zij beoordelen 
hun werk op de ‘inhoud’. De onderzoeken die behoren tot de tweede groep 
studies naar werkwaarden bekijken hoe deze tot stand komen. Of met 
andere woorden, deze studies onderzoeken welke factoren van invloed zijn 
op het belang dat aan verschillende baankenmerken wordt gehecht. Uit de 
onderzoeken die onder de tweede groep studies vallen, blijkt dat individuele 
kenmerken, zoals het genoten onderwijs, geslacht en leeftijd, van invloed 
zijn op wat mensen belangrijk vinden in een baan (Kohn 1977; Kalleberg en 
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Loscocco 1983; Johnson en Elder 2002; Marini, Fan, Finley en Beutel 1996). 
De derde en laatste groep studies die werkwaarden als onderwerp heeft, richt 
zich op de samenhang tussen werkwaarden en individueel gedrag. In deze 
onderzoeken wordt bijvoorbeeld nagegaan of werkwaarden de loyaliteit van 
werknemers aan hun organisatie beïnvloeden of dat hun prestaties bepaald 
worden door wat zij belangrijk vinden in een baan (zie England en Lee 
1974; Frieze, Olson, Murrell en Selvan 2006; Putti, Aryee en Liang 1989). 
In hoeverre werkwaarden samenhangen met individueel gedrag is nog een 
betrekkelijk onontgonnen onderzoeksterrein. Het aantal onderzoeken dat 
deze relatie bestudeert, is beperkt. 
 In dit promotieonderzoek richten wij ons daarom vooral op het 
inzichtelijk maken hoe werkwaarden het gedrag van werknemers op de 
arbeidsmarkt beïnvloeden. Wij kunnen dat echter niet doen zonder aandacht 
te besteden aan de bevindingen die voort zijn gekomen uit de andere 
twee clusters van studies naar werkwaarden. Zo hebben we inzicht in de 
werkmotivatie van werknemers nodig om te kunnen achterhalen welke 
invloed werkwaarden op het arbeidsmarktgedrag hebben. We gaan daarom 
uit van de bevindingen die in het eerste cluster van studies naar werkwaarden 
zijn opgedaan en maken een onderscheid in extrinsieke en intrinsieke 
baankenmerken. Daarnaast is het, om de relatie tussen werkwaarden 
en arbeidsmarktgedrag te kunnen bepalen, van belang te weten hoe 
werkwaarden tot stand zijn gekomen; het onderwerp van de tweede groep 
van studies naar werkwaarden. Verschillende onderzoeken uit dit cluster 
laten zien dat individuele kenmerken, zoals geslacht, leeftijd, opleiding 
en beroepsstatus daar hun stempel op drukken. Of de vormgeving van de 
arbeidsmarkt in een land ook bepalend is voor het belang dat werknemers 
hechten aan baankenmerken is nog nauwelijks onderzocht. Om een 
antwoord te geven op het eerste deel van onze hoofdvraag zullen wij daarom 
het volgende onderzoeken: (1a) in hoeverre beïnvloeden de eigenschappen 
van de arbeidsmarkt in een land de werkwaarden die werknemers 
aanhangen? In aanvulling hierop zullen wij ook aandacht besteden aan de 
volgende vraag: (1b) in hoeverre is de invloed van de kenmerken van de 
arbeidsmarkt anders voor de werkwaarden die werknemers in kwalitatief 
slechte banen aanhangen dan voor de werkwaarden die werknemers in 
kwalitatief goede banen aanhangen? 
 De beantwoording van het tweede deel van onze hoofdvraag  welke 
invloed hebben werkwaarden op arbeidsmarktgedrag  valt uiteen in drie 
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deelvragen. Het arbeidsmarktgedrag waar wij in dit proefschrift met name 
in geïnteresseerd zijn is het veranderen van baan. De eerste van de drie 
deelvragen luidt dan ook als volgt: (2) in hoeverre zijn beslissingen van 
werknemers om vrijwillig van baan te veranderen ingegeven door wat zij 
belangrijke aspecten in een baan vinden? Wij verwachten dat werkwaarden 
vooral een rol spelen in de baanwisselingen die werknemers vrijwillig 
maken. Om te onderzoeken of deze veronderstelling juist is, gaan wij na of 
werkwaarden inderdaad geen invloed hebben op gedwongen beëindiging 
van arbeidsrelaties. Wij maken daarbij een onderscheid in mannen die 
gedwongen worden hun banen te beëindigen en vrouwen die ontslagen 
worden. De tweede van de drie deelvragen, die de relatie tussen werkwaarden 
en arbeidsmarktgedrag onderzoeken, is dan als volgt geformuleerd: (3) in 
hoeverre beïnvloeden de kenmerken die werknemers belangrijk vinden in een 
baan de gedwongen baanbeëindigingen van mannen en vrouwen? Tot slot 
bestuderen we de invloed van de baanwisselingen die ‘anderen’ maken op de 
vrijwillige arbeidsmobiliteit van individuele werknemers. Wij doen dat omdat 
mensen zich in hun handelen laten leiden door ‘anderen’. Als het ‘eigen’ 
gedrag niet in overeenstemming is met dat van ‘anderen’, zijn individuen 
geneigd hun gedrag aan te passen zelfs als dat tegen hun eigen waarden in 
gaat (Bardi en Schwartz 2003). Om te onderzoeken of werkwaarden hun 
(verwachte) invloed op vrijwillige arbeidsmobiliteit behouden controleren 
wij in de laatste deelvraag voor het gedrag van de ‘anderen’ die individuen 
als hun ‘gelijken’ zien. Dat levert de volgende deelvraag op: (4) in hoeverre 
beïnvloeden de baanwisselingen die ‘anderen’ maken de beslissing van 
werknemers om vrijwillig van baan te veranderen?

 Hoofdstuk 2

De relatie tussen de inrichting van de arbeidsmarkt en werkwaarden
In zijn waardenstudies zet Inglehart (1977) uiteen dat de instituties in een 
land bepalend zijn voor de waarden die de inwoners aanhangen. Empirische 
onderzoek naar de relatie tussen de inrichting van de arbeidsmarkt in 
een land en de baanaspecten waar de werknemers in dat land waarde aan 
hechten is er echter nauwelijks. Het beperkte aantal onderzoeken waarin 
deze relatie bestudeerd wordt, levert overigens wel bewijs voor Ingleharts 
(1977) theoretische veronderstelling: de inrichting van de arbeidsmarkt 
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is van invloed op de baanaspecten waar werknemers waarde aan hechten 
(Gallie 2007; Gesthuizen en Verbakel 2011). De gedachte die schuil gaat 
achter de relatie is dat de voorkeur van werknemers voor specifieke aspecten 
van een baan een weergave is van hun sociaaleconomische positie, dus 
met andere woorden, mensen hechten waarde aan wat schaars is. Wat de 
empirische studies getoetst hebben, is echter vooral de ‘sociaaleconomische 
positie van een land’. De veronderstelling in beide studies is immers dat de 
eigenschappen van de arbeidsmarkt een vergelijkbaar effect hebben voor alle 
werknemers, ongeacht hun sociaaleconomische positie. 
 In dit hoofdstuk gaan wij er vanuit dat de invloed van de arbeidsmarkt 
op werkwaarden wel verschilt voor werknemers met verschillende 
sociaaleconomische posities. We verwachten dat de eigenschappen van de 
arbeidsmarkt een grotere invloed hebben op de werkwaarden van werknemers 
in kwalitatief slechte banen – laag geschoold en laag betaald werk  dan op de 
werkwaarden van werknemers in kwalitatief goede banen – hoger geschoold 
en goed betaald werk. Om onze verwachtingen te kunnen toetsen maken we 
gebruik van een cross-nationaal onderzoeksdesign en multi-level analyses. 
Met behulp van data van de ‘European Value Study’ (EVS) onderzoeken 
we hoe de specifieke kenmerken die werknemers belangrijk vinden in een 
baan samenhangen met de volgende kenmerken van de arbeidsmarkt: 
(1) de generositeit van de werkloosheidsuitkeringen, (2) de mate van 
ontslagbescherming, (3) de mate waarin de hoogte van de lonen gecoördineerd 
worden vastgesteld, (4) de inkomensverdeling en (5) de groei van het 
werkloosheidsniveau. 
 Uit onze analyses blijkt allereerst dat individuele kenmerken belangrijk 
zijn voor de waarde die specifieke baankenmerken gehecht wordt. Het 
opleidingsniveau en de beroepsstatus van werknemers beïnvloeden met 
name of zij waarden hechten aan extrinsieke of intrinsieke baankenmerken. 
Hoger opgeleide werknemers vinden extrinsieke baanaspecten minder 
belangrijk en intrinsieke baankenmerken belangrijker dan werknemers met 
een lage(re) opleiding. Werknemers met een hogere beroepsstatus dan die 
van laag- en ongeschoolde arbeiders hechten minder waarde aan extrinsieke 
baankenmerken en meer waarde aan intrinsieke baanaspecten dan de laag- en 
ongeschoolde arbeiders. 
 Uit onze analyses blijkt verder dat de eigenschappen van de 
arbeidsmarkt ook hun stempel drukken op de aspecten die werknemers 
aangeven belangrijk te vinden in hun baan. Door het geringe aantal 
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landen dat wij in onze analyses hebben kunnen meenemen, moeten onze 
bevindingen echter wel met de nodige zorgvuldigheid geïnterpreteerd 
worden. In landen met genereuze werkloosheidsuitkeringen hechten 
werknemers minder waarde aan extrinsieke baankenmerken dan werknemers 
in landen waar de werkloosheidsuitkeringen minder genereus zijn. Hoe 
ongelijker de verdeling van inkomens in een land is hoe meer belang er 
gehecht wordt aan extrinsieke baanaspecten. Ook een stijging van het 
werkloosheidsniveau zorgt er voor dat werknemers meer geïnteresseerd zijn 
in extrinsieke baankenmerken. Werknemers daarentegen die zich verzekerd 
weten van een goede bescherming tegen (de gevolgen van) ontslag hechten 
meer belang aan intrinsieke baankenmerken dan werknemers in landen waar 
deze bescherming (grotendeels) ontbreekt. Ook wanneer de loonvorming 
in een land gecoördineerd plaats vindt, hebben werknemers een grotere 
voorkeur voor de intrinsieke kenmerken van een baan. Wanneer we bekijken 
of de invloed van de eigenschappen van de arbeidsmarkt op de werkwaarden 
van werknemers verschilt voor de sociaaleconomische positie van werknemers 
zien we dat dit inderdaad zo is. Onze bevindingen stemmen echter niet 
overeen met onze verwachtingen. We gingen er van uit dat de kenmerken 
van de arbeidsmarkt vooral de baanvoorkeuren van werknemers met een lage 
sociaaleconomische positie beïnvloeden. De arbeidsmarktkenmerken hebben 
evenwel een grotere invloed op de werkwaarden van werknemers met een 
hoge sociaaleconomische positie. Hoger opgeleide werknemers zijn dankzij 
genereuze werkloosheidsuitkeringen en een gelijk(er)e inkomensverdeling 
in staat om meer waarde (dan lager opgeleide werknemers) te hechten aan 
intrinsieke baankenmerken. 

 Hoofdstuk 3

Werkwaarden en hun invloed op vrijwillige baanveranderingen van werknemers
In de huidige tijd, waarin persoonlijke beslissingen en verantwoordelijkheid 
een steeds duidelijkere stempel drukken op de trajecten die mensen op de 
arbeidsmarkt afleggen (Heinz 2003), is de gedachte dat individuele (werk)
waarden een belangrijk(ere) rol zullen spelen in de beslissingen die mensen 
op de arbeidsmarkt maken niet verwonderlijk. Tot nu toe is echter slechts in 
enkele studies onderzocht welke rol werkwaarden innemen in het gedrag van 
werknemers op de arbeidsmarkt (zie bijvoorbeeld Frieze et al. 2006; Kanchier 
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en Unruh 1989; Nitsche en Mayer 2011; Swenson en Herche 1994). Om te 
achterhalen in hoeverre werkwaarden van invloed zijn op de verschillende 
motieven die werknemers hebben om van baan te veranderen maken wij 
in ons onderzoek gebruik van longitudinale data van de Organisatie voor 
Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) en passen we ‘event-history 
analysis’ toe. 
 Onze gegevens leren ons allereerst dat meer dan veertig procent 
van de waarnemingen in de periode 1992 en 2004 een baanwisseling 
betrof en dat vrijwillige arbeidsmobiliteit in deze periode vaker voor 
komt dan gedwongen arbeidsmobiliteit. Baanwisselingen waartoe 
werknemers zelf het initiatief nemen komen twee keer vaker voor dan 
baanwisselingen waartoe werknemers gedwongen worden. Verder vinden 
we dat Nederlandse werknemers die veel waarde hechten aan een specifiek 
baankenmerk, bijvoorbeeld het hebben van een goed inkomen of het 
hebben van interessante taken, vaker vrijwillig van baan veranderen, zelfs 
als we controleren voor de gebruikelijke determinanten van vrijwillige 
arbeidsmobiliteit. De gedachte achter deze bevinding is dat werknemers die 
veel waarde hechten aan een specifiek baankenmerk dat waarschijnlijk niet of 
onvoldoende vervuld weten in hun huidige baan (Kalleberg 1977). Als gevolg 
van deze ontevredenheid (met hun huidige baan) gaan werknemers op zoek 
naar een nieuwe baan en zeggen hun oude baan op als zij een nieuwe baan 
hebben gevonden die beter bij hun voorkeuren past. Doordat onze analyses 
gebaseerd zijn op longitudinale data kunnen wij de gevonden verbanden 
tussen werkwaarden en een vrijwillige verandering van baan uit eerdere 
studies bevestigen en zelfs aantonen dat huidige werkwaarden van invloed 
zijn op toekomstige baanwisselingen. 
 Als we bekijken wat de motieven voor een verandering van baan zijn, 
dan valt op dat de voorkeuren voor specifiek baankenmerken het motief 
van de baanwisseling bepalen. We onderscheiden twee motieven waardoor 
vrijwillige arbeidsmobiliteit ingegeven kan zijn: (1) werknemers veranderen 
van baan omdat zij de extrinsieke aspecten van hun baan willen verbeteren 
of (2) werknemers veranderen van baan omdat zij op zoek zijn naar een 
baan die hen een verbetering van de intrinsieke kenmerken biedt. Wij 
verwachten dat de baanwisselingen die de extrinsieke aspecten van een baan 
moeten verbeteren vooral ingegeven zijn door een voorkeur voor extrinsieke 
werkwaarden. Evenzo veronderstellen wij dat een voorkeur voor intrinsieke 
werkwaarden een motief vormt om een baanwisseling te maken waarbij een 
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verbetering van de intrinsieke baankenmerken wordt gerealiseerd. Onze 
analyses laten zien dat onze hypothesen kloppen. De extrinsieke werkwaarde 
‘het hebben van een goed inkomen’ heeft een positieve invloed op 
baanwisselingen met een ‘extrinsiek motief ’. We vinden zelfs dat intrinsieke 
werkwaarden een negatief effect hebben op de baanwisselingen die ingegeven 
worden door de wens de extrinsieke kenmerken van een baan te verbeteren. 
Zo zullen werknemers die het belangrijk vinden om een ‘expert in het eigen 
vakgebied’ te zijn of werknemers die waarde hechten aan het hebben van 
een ‘baan waarmee een bijdrage aan de samenleving geleverd kan worden’ 
niet snel van baan veranderen om de extrinsieke kenmerken van hun baan 
te verbeteren. Voor de baanwisselingen die de intrinsieke baankenmerken 
moeten verbeteren, geldt dat werknemers die het belangrijk vinden om 
‘interessante werktaken’ te hebben vooral tot baanwisselingen overgaan die 
de intrinsieke baankenmerken verbeteren. Werknemers daarentegen die 
baanzekerheid – een extrinsiek baankenmerk  belangrijk vinden zijn minder 
geneigd op zoek te gaan naar een nieuwe baan die de intrinsieke kenmerken 
van hun werk zal verbeteren. 
Wat het onderzoek in dit hoofdstuk laat zien is dat werkwaarden er toe doen 
als werknemers besluiten van baan te veranderen en ook dat werkwaarden 
het type baanwisseling dat werknemers maken beïnvloeden. 

 Hoofdstuk 4

Gedwongen en vrijwillige beëindiging van banen van mannen en vrouwen en de 
invloed hierop van werkwaarden 
In het vorige hoofdstuk hebben we laten zien dat werkwaarden hun stempel 
drukken op de beslissing van werknemers om van baan te veranderen. Het 
achterliggende idee van dit resultaat is dat werknemers die een baankenmerk 
erg belangrijk vinden dit kenmerk niet in hun huidige baan vervuld zien 
(Kalleberg 1977). De ontevredenheid met hun huidige baan (vanwege het 
niet vervullen van een baankenmerk waar veel waarde aan wordt gehecht) 
is een reden om zelf op zoek te gaan naar een andere baan die beter past 
bij de baanaspecten waar veel waarde aan wordt gehecht. De impliciete 
veronderstelling die aan dit idee is gekoppeld is dat werkwaarden op 
baanveranderingen waartoe werknemers gedwongen worden geen invloed 
hebben. Er is echter nog niet getoetst of deze impliciete hypothese klopt. 
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Wij doen dat in dit hoofdstuk. Wanneer werknemers niet vrijwillig hun 
baan beëindigen en in aansluiting op hun huidige aflopende contract geen 
nieuwe arbeidsrelatie weten aan te gaan, komen zij in aanmerking voor een 
werkloosheidsuitkering. Voor sommige werknemers, met name vrouwen, 
is deze ‘arbeidsmarktroute’ een ‘aantrekkelijk’ alternatief. Zo kunnen zij 
‘betaald’ de zorg voor het huishouden op zich nemen. Om de hypothese te 
toetsen dat werkwaarden geen invloed hebben op de gedwongen beëindiging 
van een baan is het daarom van belang een onderscheid te maken in 
baanbeëindigingen onder mannelijke werknemers en onder vrouwelijke 
arbeidskrachten. In dit hoofdstuk maken wij, net als in het vorige hoofdstuk, 
gebruik van data van de OSA en passen ‘event-history analysis’ toe. 
 Onze data laten zien dat in de periode 1992-2004 zowel voor mannen 
als vrouwen meer dan 50 procent van de observaties een beëindiging van 
de arbeidsrelatie betreft. Van het aantal arbeidsrelaties dat mannen aangaan 
en waaraan in de periode 1994-2004 een einde komt, is 40 procent het 
resultaat van het ontslag waartoe de mannelijk werknemer zelf besloten 
heeft en is 32 procent het gevolg van een ontslag waartoe de mannelijke 
werknemer gedwongen is. Vrouwelijke werknemers nemen ook vaker het 
initiatief om hun baan te beëindigen (meer dan 40 procent van de banen die 
in de periode 1992-2004 eindigen, stoppen op initiatief van de vrouwelijke 
werknemer) dan dat zij daartoe gedwongen worden (26 procent van de 
baanbeëindigingen onder vrouwen is op initiatief van de werkgever). Deze 
aantallen ondersteunen een recente bevinding van Duitse onderzoekers. Zij 
stellen dat een arbeidsmarkt die gekenmerkt wordt door een toename van 
het aantal baanwisselingen niet automatisch gezien moet worden als een 
arbeidsmarkt waar de baanonzekerheid is toegenomen. Uit de analyses van 
de Duitse onderzoekers volgt namelijk dat jonge werknemers in Duitsland 
aangeven dat zij juist (graag) van baan willen veranderen (Mayer, Grunow en 
Nitsche 2010). 
 Voor de arbeidsmobiliteit op de Nederlandse arbeidsmarkt geldt dat 
werkwaarden nauwelijks effect hebben op de gedwongen baanbeëindigingen 
van mannen en vrouwen. Een gedwongen baanbeëindiging kan resulteren 
in een nieuwe baan in aansluiting op het gedwongen aflopende huidige 
arbeidscontract, maar het kan ook tot werkloosheid leiden. Wat mannen 
belangrijk vinden in hun baan is niet bepalend voor het risico werkloos te 
worden nadat zij ontslagen zijn. Mannen echter die veel belang hechten 
aan ‘een baan waarmee zij een bijdrage aan de samenleving kunnen leveren’ 
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vinden bij gedwongen ontslag minder vaak direct een nieuwe baan in 
aansluiting op hun gedwongen aflopende contract. Voor vrouwen geldt dat 
na gedwongen ontslag het vinden van een nieuwe baan in aansluiting op 
het aflopende huidige contract niet beïnvloed wordt door wat zij belangrijk 
vinden in een baan. Vrouwen daarentegen die veel waarde hechten aan 
‘baanzekerheid’ zullen na hun gedwongen ontslag minder snel werkloos 
worden. We vinden daarom dat wij onze hypothese – werkwaarden doen 
er niet toe bij gedwongen beëindiging van de arbeidsrelatie – kunnen 
aannemen. Werknemers die veel belang hechten aan een specifiek 
baankenmerk en dit kenmerk niet in hun huidige baan vervuld zien wachten 
uit ontevredenheid met hun huidige baan niet af tot hun werkgever hen 
dwingt hun arbeidscontract te beëindigen, maar nemen daartoe zelf het 
initiatief (nadat zij met succes een baan hebben gevonden die beter op 
hun wensen aansluit). Onze analyse van de factoren die van invloed zijn 
op de vrijwillige baanbeëindigingen waartoe vrouwen overgaan bevestigen 
deze gedachtegang. Voor vrouwen vormt het willen ‘hebben van een 
goed inkomen’ een motief om de huidige baan vrijwillig te beëindigen. 
Voor mannen is het effect van werkwaarden op het op eigen initiatief 
beëindigen van de arbeidsrelatie ingewikkelder. Mannen die baanzekerheid 
belangrijk vinden zijn niet zo snel geneigd om hun arbeidsrelatie vrijwillig 
te beëindigen. Dat is geen heel verrassende bevinding. Werknemers die een 
voorkeur voor baanzekerheid hebben, zijn werknemers die risico’s mijden. 
Het op eigen initiatief beëindigen van de arbeidsrelatie brengt risico’s met 
zich mee; risico’s die risico-averse werknemers willen vermijden. Zij zullen 
daarom niet snel geneigd zijn vrijwillig de arbeidsrelatie te beëindigen. 
Vreemder is het resultaat dat mannen die het belangrijk vinden ‘een baan 
waarmee een bijdrage aan de samenleving geleverd kan worden’ te hebben 
ook minder snel geneigd zijn vrijwillig van baan te veranderen. 

 Hoofdstuk 5

De invloed van de baanwisselingen van ‘anderen’ op de beslissing van de 
individuele werknemer om van baan te veranderen 
Tot slot bestuderen wij in dit laatste empirische hoofdstuk de invloed van 
baanwisselingen die ‘anderen’ maken op de vrijwillige arbeidsmobiliteit 
van individuele werknemers. Bestudering van deze relatie is relevant, 
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omdat wat de ‘anderen’ met wie een individu zich vereenzelvigt doen het 
gedrag van het individu beïnvloedt (Wiener 1982). Als het gedrag van het 
individu niet in overeenstemming is met wat de ‘anderen’ doen, dan zal 
het individu geneigd zijn zijn gedrag aan te passen zelfs als hij daarmee 
tegen zijn eigen waarden in gaat (Bardi en Schwartz 2003). In dat laatste 
opzicht is het voor dit promotieonderzoek extra relevant te onderzoeken of 
het gedrag van ‘anderen’ van invloed is op het gedrag van het individu. De 
invloed van de arbeidsmobiliteit van ‘anderen’ zou namelijk de invloed van 
werkwaarden op individuele arbeidsmobiliteit teniet kunnen doen. Studies 
die bekijken of de baanveranderingen van ‘anderen’ van invloed zijn op 
individuele arbeidsmobiliteit zijn er echter nauwelijks. Een uitzondering 
vormt het onderzoek van Higgins (2000a en 2000b). In haar studie (2000b) 
naar carrièrekeuze vindt zij dat ‘anderen’ inderdaad bepalend zijn voor de 
werkgever waarbij het individu verkiest te werken. Ze maakt daarin echter 
gebruik van cross-sectionele data en bekijkt de relatie tussen de carrièrekeuze 
van het individu en de carrièrekeuze van ‘anderen’ voor een heel specifieke 
beroepsgroep, namelijk jonge werknemers die recentelijk hun MBA-
opleiding hebben afgerond. In dit hoofdstuk beperken wij ons niet tot een 
specifieke beroepsgroep maar stellen ons voor alle werknemers, ongeacht hun 
beroep, de volgende vraag: in hoeverre beïnvloeden ‘anderen’ de beslissing 
van werknemers om vrijwillig van baan te veranderen? Om deze vraag te 
beantwoorden maken we (net als in de vorige twee hoofdstukken) gebruik 
van de longitudinale data van het arbeidsaanbodpanel van de OSA en passen 
‘event history analysis’ toe. Om de invloed van ‘anderen’ op de beslissing van 
de individuele werknemer van baan te veranderen te bestuderen is het van 
belang te definiëren wie de ‘anderen’ zijn. Wij volgen daarin de benadering 
van Akerlof en Kranton (2005). Zij stellen dat mensen zichzelf indelen in 
sociale categorieën. In onze studie komt dat er op neer dat wij de ‘anderen’ 
zien als die mensen in onze dataset die in dezelfde tijdsperiode geboren zijn, 
hetzelfde opleidingsniveau hebben genoten en hetzelfde geslacht hebben 
als een individuele respondent. Wij verwachten dat vooral de individuele 
werknemers die in hun gedrag (erg) afwijken van wat ‘anderen’ doen tot een 
aanpassing van hun gedrag over zullen gaan. 
 Uit onze analyses volgt dat ‘anderen’, of wel de sociale groep, van belang 
is voor de beslissing van werknemers van baan te veranderen. Na te hebben 
gecontroleerd voor de gebruikelijk determinanten van arbeidsmobiliteit 
vinden wij dat Nederlandse werknemers die minder vaak van baan zijn 
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veranderd dan hun sociale groep eerder tot een baanwisseling over zullen 
gaan dan werknemers die een vergelijkbaar aantal baanwisselingen hebben 
gemaakt als hun sociale groep. Echter werknemers die meer baanwisselingen 
hebben gemaakt dan hun sociale groep zijn niet geneigd hun gedrag in 
overeenstemming te brengen met dat van hun sociale groep. Het lijkt er op 
dat voor deze groep ‘veelvuldige baanwisselaars’ de individuele voordelen 
van het maken van een baanwisseling voldoende opwegen tegen de nadelen 
van het afwijken van de sociale groep. Zij zijn de ‘pioniers’ van de rest van de 
groep. Zowel voor de ‘pioniers’ als de ‘volgers’ op de arbeidsmarkt geldt dat 
werkwaarden een belangrijke rol blijven spelen in hun overweging van baan 
te veranderen. 

 Conclusies en discussie

Wat heeft deze studie ons geleerd? 
Dit promotieonderzoek draagt in een aantal opzichten bij aan de kennis uit 
al bestaande studies. Een eerste bijdrage ligt in het opvullen van een leemte 
in zowel onderzoek naar werkwaarden als onderzoek naar arbeidsmobiliteit. 
Voor zover ons bekend is, hebben alleen Kanchier en Unruh (1989) 
onderzocht of er een relatie bestaat tussen wat mensen belangrijk vinden in 
een baan en hun beslissing van baan te veranderen. Studies naar wat mensen 
belangrijk vinden in hun baan concentreren zich over het algemeen niet op 
de invloed die deze individuele werkwaarden op individueel gedrag zouden 
kunnen hebben. Ook onderzoek naar arbeidsmobiliteit negeert (grotendeels) 
de rol die werkwaarden in de beslissing van baan te veranderen zouden 
kunnen hebben. 
 De tweede aanvulling die ons onderzoek biedt op de studies naar 
werkwaarden en arbeidsmobiliteit schuilt in de gebruikte data en 
onderzoekstechniek. Bestaande empirische studies maken voornamelijk 
gebruik van cross-sectionele data om de invloed van werkwaarden op 
arbeidsmarktgedrag te meten (Elizur 1996; England en Lee 1974; Frieze et 
al. 2006; Kanchier en Unruh 1989; Putti, Aryee en Liang 1989; Swenson en 
Herche 1994). Door gebruik te maken van longitudinale gegevens (in plaats 
van cross-sectionele data) en ‘event history analysis’ toe te passen zijn we in 
staat statistische en methodologische verantwoorde inzichten te bieden in de 
gevolgen die werkwaarden hebben voor arbeidsmarktgedrag. 
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 De derde bijdrage van deze studie is gelegen in de bevindingen. Met 
ons onderzoek hebben we bewijs geleverd voor de stelling dat werkwaarden 
van invloed zijn op de beslissing van werknemers van baan te veranderen. 
Werkwaarden dienen dus als motief om te handelen. Het mechanisme dat 
schuil gaat achter de relatie tussen werkwaarden en individuele vrijwillige 
arbeidsmobiliteit is de ontevredenheid van werknemers met hun huidige 
baan. Werknemers die veel waarde hechten aan een specifiek baankenmerk 
en dit kenmerk niet vervuld weten in hun huidige baan zijn ontevreden met 
hun huidige baan. Zij zullen daarom op zoek gaan naar ander werk dat beter 
aansluit bij hun wensen. Op gedwongen baanwisselingen of gedwongen 
beëindiging van arbeidsrelaties die uitmonden in werkloosheid hebben 
werkwaarden dan ook nauwelijks invloed. In tegenstelling tot wat Bardi en 
Schwartz (2003) beweren – sociale normen zorgen er voor dat het individu 
zijn gedrag aangepast; een aanpassing die mogelijk tegen de eigen waarden 
in gaat –,vinden wij dat het gedrag van ‘anderen’ – gemeten als de afwijking 
van de eigen arbeidsmobiliteit ten opzichte van de arbeidsmobiliteit van 
de sociale groep – er niet voor zorgt dat de invloed van werkwaarden op de 
beslissing van baan te veranderen afneemt. Het gedrag van ‘anderen’ doet er 
toe (met name als het individu minder baanwisselingen heeft gemaakt dan 
zijn sociale groep), maar ook individuele werkwaarden blijven een motief 
voor de beslissing van baan te veranderen. Deze bevindingen billijken dat in 
onderzoek naar de carrières van individuen de rol van subjectieve individuele 
kenmerken, evenals de rol van het gedrag van de sociale groep van het 
individu, niet langer genegeerd mogen worden. Uit ons onderzoek blijkt 
verder dat werkwaarden niet gegeven zijn, maar gevormd worden. Met name 
opleidingsniveau, beroepstatus en leeftijd beïnvloeden wat mensen belangrijk 
vinden in hun baan. Ook de kenmerken van de arbeidsmarkt drukken 
hun stempel op het belang dat werknemers aan specifieke baankenmerken 
hechten. De arbeidsmarkt helpt werknemers de extrinsieke aspecten van een 
baan veilig te stellen en de intrinsieke aspecten van een baan te verbeteren. 
Het zijn echter met name de hoger opgeleiden die profiteren van de 
mogelijkheden die de inrichting van de arbeidsmarkt hen biedt. 
 Tot slot laten de data ons zien dat het lopende debat over de 
onzekerheid van werkgelegenheid en individualisering (Blossfeld, Mills 
en Bernardi 2006) genuanceerd dient te worden. Een significant deel 
van de arbeidsmobiliteit in Nederland wordt namelijk ingegeven door 
individuele motieven. De toename van het aantal arbeidscarrières dat door 
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baanwisselingen gekenmerkt wordt, is daarmee niet alleen het resultaat van 
een toegenomen flexibilisering en onzekerheid op de arbeidsmarkt, maar is 
ook ingegeven door wat werknemers belangrijk vinden in een baan. 

Welke lessen zijn er nog te leren?
De relatie tussen individuele werkwaarden en arbeidsmarktkenmerken 
hebben wij in ons onderzoek bestudeerd aan de hand van de kenmerken van 
de arbeidsmarkt op macroniveau. Uit onze analyses blijkt dat de invloed van 
de arbeidsmarkt ook loopt via de beroepsstatus: waar werknemers werken 
en welk beroep ze uitoefenen is van belang voor hun baanvoorkeuren. Naast 
variabelen op macroniveau  de kenmerken van de nationale arbeidsmarkt 
is het waarschijnlijk dat ook variabelen op mesoniveau  de bedrijfstak, 
de sector of het segment waarin mensen werken  de werkwaarden van 
werknemers beïnvloeden. Als indicator voor arbeidsmarktsegmentatie zou 
de bedrijfsgrootte kunnen dienen. Helaas ontbreken in de EVS data voor 
de door ons geselecteerde landen teveel waarnemingen voor bedrijfsgrootte 
om daarmee zinnige analyses uit te voeren. Vanwege de beperkingen van 
de data hebben wij geen onderscheid kunnen maken in de invloed die 
arbeidsmarktkenmerken op macro- en mesoniveau hebben op de aspecten 
die mensen belangrijk vinden in een baan. Om een gedetailleerder beeld te 
geven van de effecten van de arbeidsmarktkenmerken op baanvoorkeuren zou 
in toekomstig onderzoek dit onderscheid wel gemaakt moeten worden. 
 In onze analyses van de relatie tussen werkwaarden en 
arbeidsmarktgedrag zijn wij er vanuit gegaan dat waar werknemers 
waarde aan hechten niet verandert gedurende hun arbeidscarrière. Er is 
echter discussie over de geldigheid van deze veronderstelling. Sommige 
onderzoekers laten zien dat daar waar waarde aan wordt gehecht in een 
baan verandert door de werkervaringen die worden opgedaan ( Johnson 
2002; Tolbert en Moen 1998). Doordat in de OSA dataset in de periode 
1992-2004 slechts een keer gevraagd is aan welke aspecten in een 
baan respondenten waarde hechten zijn wij van stabiele werkwaarden 
over de levensloop uitgegaan. Dit is overigens geen onwaarschijnlijke 
veronderstelling. In zijn veel geciteerde definitie van waarden stelt Rokeach 
(1973) dat waarden vaststaande overtuigingen zijn over een specifieke manier 
van gedragen of zijn. De effecten die wij in deze studie gevonden hebben 
voor ‘eerdere’ werkwaarden op toekomstige arbeidsmobiliteit laten zien dat 
werkwaarden van belang zijn, zelfs voor de daarop volgende baanwisselingen. 
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Het is echter relevant te achterhalen, voor een grondigere bestudering van 
de invloed van werkwaarden op vrijwillige arbeidsmobiliteit, wat de effecten 
zijn van individuele werkwaarden die op diverse momenten in de loopbaan 
gemeten worden voor de baanwisselingen die werknemers tijdens hun 
arbeidscarrière maken. 
 De invloed van de sociale groep op individuele arbeidsmobiliteit is 
in de analyses in deze studie de invloed van de groep werknemers die 
dezelfde karakteristieken hebben als het individu; het zijn de ‘gelijken’ van 
het individu. Het gaat daardoor wel om een heel specifieke groep ‘anderen’ 
die invloed hebben op individueel gedrag. Mensen gaan ook interacties 
aan met ‘anderen’ die niet ‘precies’ op hen lijken. Voor het gedrag van het 
individu zouden ook diegenen op wie het individu willen lijken relevant 
kunnen zijn (vgl. Merton 1968). Om het effect van de sociale groep op 
vrijwillige arbeidsmobiliteit uitvoeriger te bestuderen zou het beter zijn 
aan respondenten te vragen met wie zij zich vergelijken (of met wie zij 
zich zouden willen vergelijken). Gezien de relevantie van ‘anderen’ voor 
individueel arbeidsmarktgedrag (zoals ook blijkt uit onze analyses) is het 
belangrijk dat in vragenlijsten waarmee datasets verzameld worden om 
individueel gedrag te verklaren vragen op te nemen die duidelijk maken wie 
tot de referentiegroepen van de ondervraagde individuen behoren. 
 Uit de theoretische en empirische literatuur naar vrijwillige 
arbeidsmobiliteit komt naar voren dat leeftijd een belangrijke indicator is voor 
de beslissing van baan te veranderen. Naarmate werknemers ouder worden 
besluiten ze vaak niet meer van baan te veranderen (zie bijvoorbeeld Topel en 
Ward, 1992; Groot en Verberne, 1997). Bovendien maken jongere werknemers 
een ander soort baanverandering dan oudere werknemers (Neal 1999). Gegeven 
het duidelijke effect van leeftijd op vrijwillige arbeidsmobiliteit zou het relevant 
zijn te onderzoeken of de invloed van werkwaarden op de beslissing van baan 
te veranderen anders uitwerkt voor jongere werknemers dan voor oudere 
werknemers. Specifieker geformuleerd houdt dat in dat het interessant zou 
zijn om te achterhalen (1) of het belang dat aan de verschillende werkwaarden 
wordt gehecht verschilt voor werknemers die geboren zijn in verschillende 
tijdsperioden, (2) of verschillende werkwaarden het arbeidsmarktgedrag van 
verschillende cohorten beïnvloedt, en (3) of de invloed van werkwaarden op 
individueel arbeidsmarktgedrag verandert over de verschillende cohorten. 
 Wij hebben de relatie tussen werkwaarden en de beslissing van 
baan te veranderen bekeken voor Nederlandse werknemers. Om de 
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reikwijdte van de invloed van werkwaarden op arbeidsmarktgedrag te 
onderzoeken is het nodig het perspectief te verbreden van het nationale 
naar internationale niveau. De situatie van de Nederlandse arbeidsmarkt 
verschilt van die in andere Europese en niet-Europese landen. In het 
eerste deel van dit promotieonderzoek hebben we laten zien dat specifieke 
arbeidsmarktinstituties invloed hebben op waar werknemers in een baan 
waarde aan hechten. Nader onderzoek is nodig om een licht te werpen op 
hoe de verschillen in de arbeidsmarktcontext doorwerken op de invloed die 
werkwaarden hebben op de individuele beslissing van werknemers van baan 
te veranderen. 
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