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Managementsamenvatting 

Uit het onderzoek blijkt dat er een grote bereidheid is bij het personeel van de Vlaamse overheid 

om van job te veranderen. Mobiliteit is mogelijk, maar niet iedereen schat de kans even hoog in.  

 
 

Eén op de drie personeelsleden is bereid om een horizontale loopbaanstap te ondernemen maar 

acht de kans klein dat dit effectief zal gebeuren in de komende vijf jaar. Vooral deze groep kan 

ondersteund worden door het beleid zodat zij werkelijk horizontaal mobiel kunnen worden. 

Het beleid kan op verschillende manieren ingrijpen.  

 Door competentieontwikkeling in het loopbanenbeleid verder uit te bouwen, maar hierbij ook 

ook te hebben voor competenties die buiten de entiteit van nut kunnen zijn. Zo kan het 

bewegingskapitaal van medewerkers verhoogd worden.  

 Ook zijn de mogelijkheden om lateraal te bewegen nog onvoldoende gekend bij zowel 

personeelsleden, HR-managers, en leidinggevenden. Deze mogelijkheden zouden beter in kaart 

moeten worden gebracht.  

 Ten derde is er een specifieke focus nodig op het A1 niveau. Vooral A1 voelt zich niet op zijn 

plaats in de job, wil bewegen, maar kan het niet. 

 Specifieke aandacht kan gaan naar degenen die reeds kandideerden voor een interne vacature, 

maar de job niet kregen. Deze groep van niet geslaagde kandidaten blijken nog steeds 

veranderingsbereid, maar schatten de kans zeer laag in.  

 Beweegredenen achter de zogenaamde “schijnvacatures” opsporen en grondig in vraag stellen 

teneinde dergelijke praktijken tot een minimum te beperken. 

 Momenteel dienen de personeelsleden binnen de Vlaamse overheid zelf proactief op zoek te 

gaan naar vacatures binnen de Vlaamse overheid. Een meer interactief te raadplegen 

overzicht van vacatures binnen de Vlaamse overheid zou nuttig zijn. 

 Slechts 37,5% van de respondenten bespreekt jaarlijks met een leidinggevende zijn of haar 

loopbaanverwachtingen. Daarenboven krijgt slechts 23,4% loopbaanadvies wanneer men dit 
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nodig acht. Loopbaanperspectieven aan bod laten komen tijdens een gesprek met de 

leidinggevende (en HR-medewerkers) samen met meer interne loopbaanbegeleiding  

 Zorg ervor dat personeelsmobiliteit voor leidinggevenden van ontvangende en uitsturende 

entiteit een win-win situatie is. Zorg bijvoorbeeld voor een overheidsbrede coordinatie van 

besparingsinspanningen op personeel (en geen kaasschaaf). Ontvangende entiteiten kunnen 

hierbij lagere besparingstargets krijgen dan uitsturende entiteiten.  

 Organiseer focusgroepen om zicht te krijgen op het �“niet kunnen�” bewegen.  
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1. Inleiding 

Een van de zeven doorbraken in het lange termijn project ‘Vlaanderen in Actie’ (ViA) van de vorige 

legislatuur is de ViA-doorbaak �‘Slagkrachtige overheid�’. Werken aan een meer slagkrachtige 

overheid die beter, klantvriendelijker en meer probleemoplossend werkt wordt als een van de 

pijlers beschouwd om Vlaanderen tegen 2020 naar de top 5 van de Europese regio�’s te leiden. De 

huidige economische context dwingt de overheid om effectiever en efficiënter haar diensten te 

organiseren. Een effectieve en efficiënte overheid wordt daarbij als een voorwaarde beschouwd om 

het welvaarts- en welzijnsniveau op peil te houden en als een instrument in de concurrentiestrijd in 

de context van globalisering (De Vlaamse Regering & CAG, 2011).  

Voor de Vlaamse overheid wordt een meerjarenprogramma Slagkrachtige overheid uitgewerkt dat 

invulling geeft aan hoe men als overheid beter, klantvriendelijker en meer probleemoplossend kan 

werken. Vier strategische doelstellingen werden in dit kader uitgewerkt die op hun beurt vertaald 

werden in een 12-tal sleutelprojecten. Een van deze strategische doelstelling heeft betrekking op 

het efficiëntievraagstuk en luidt als volgt: �“De Vlaamse overheid verhoogt haar 

aanpassingsvermogen om meer te doen met minder en om zodoende meer beleidsruimte te creëren 

voor nieuwe activiteiten en diensten” (Vlaamse Regering & College van Ambtenaren-Generaal, 

2011: 17). Onder die strategische doelstelling staat een sleutelproject verankerd dat de uitbouw van 

een modern HR-beleid binnen de Vlaamse overheid als objectief heeft. Op vlak van HRM staat de 

Vlaamse overheid voor grote uitdagingen als gevolg van de vergrijzing, ontgroening, een 

toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de uitdagende economische context. Een strategische 

inzet van haar menselijk kapitaal is noodzakelijk om deze uitdagingen het hoofd te bieden.  

Vanuit een gemeenschappelijke visie op een modern en strategisch HR-beleid voor de Vlaamse 

overheid, kreeg het sleutelproject vorm met vijf strategische doelstellingen. Het onderwerp van 

deze studie, met name de personeelsmobiliteit binnen de Vlaamse overheid, heeft rechtstreeks 

betrekking op twee van de vijf doelstellingen. Vooreerst wil de Vlaamse overheid een 

kostenbewuste personeelsinzet bewerkstelligen door op een kwalitatieve en solidaire manier om 

te gaan met personeelsbewegingen. Daarnaast wil men een grotere inzetbaarheid van alle 

medewerkers bekomen door onder meer in te zetten op een voortdurende ontwikkeling van 

medewerkers met een toegevoegde waarde voor de organisatie. Om beide doelstellingen te 

behalen, zal het bevorderen van de mobiliteit van werknemers een belangrijke rol spelen.  

In de beleidsnota (2009-2014) van de minister (Bourgeois, 2009) wordt voor een vernieuwend P&O 

beleid aandacht besteedt aan meer flexibiliteit en inzetbaarheid van de ambtenaren waarbij 

voldoende mogelijkheden worden gecreëerd voor mobiliteit en doorstromingsmogelijkheden. 

Hoewel de personeelsleden over het algemeen tevreden zijn (ruim 86%), blijkt immers uit de 

personeelspeiling van 2010 dat de personeelsleden het minst tevreden zijn over hun 

loopbaanmogelijkheden. Een aanzienlijk deel van de personeelsleden ervaart een tekort aan 
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promotiekansen (minimum 37%) en aan kansen om van functie te veranderen (minimum 30%)1. Ook 

uit de personeelspeilingen van 2006 en 2008 komt eenzelfde conclusie naar voren.  

In dit rapport bestuderen we de doorstromingsproblematiek binnen de Vlaamse overheid. Meer 

specifiek focussen we ons op de horizontale mobiliteit en haar determinanten. Een eerste deel 

van dit rapport bespreekt de definitie van horizontale mobiliteit en het employability procesmodel 

dat als raamwerk fungeert om de verschillende factoren in kaart te brengen die mogelijk een 

invloed hebben op horizontale loopbaantransities binnen de Vlaamse overheid. De onderzoeksvragen 

worden in een derde deel voorgelegd. Vervolgens, deel vier, duiden we het methodologische luik 

van het onderzoek. In het empirisch luik van dit onderzoek (delen vijf, zes en zeven) bespreken we 

de resultaten van de survey en de interviews. In een laatste hoofdstuk formuleren we op basis van 

de onderzoeksresultaten uit het empirisch luik en de literatuurstudie een aantal aanbevelingen.  

 

2. Kernconcepten en conceptueel model 

2.1. Personeelsmobiliteit, what’s in a name? 

 
De focus van dit onderzoek ligt op de personeelsmobiliteit binnen de Vlaamse overheid. De Vlaamse 

overheid wordt bestudeerd als een interne arbeidsmarkt. Zoals gedefinieerd in het Vlaams 

personeelsstatuut verwijst de term �‘horizontale mobiliteit�’ naar �“de overplaatsing van een 

ambtenaar vanuit een entiteit, raad of instelling naar een andere betrekking van dezelfde graad 

bij een entiteit, raad of instelling�” en naar �“de overplaatsing van een contractueel personeelslid 

vanuit een entiteit, raad of instelling naar een andere betrekking met dezelfde benaming en 

salarisschaal of geldelijke loopbaan bij een entiteit, raad of instelling2�”. De procedure van 

horizontale mobiliteit kan zowel van toepassing zijn voor interne verschuivingen binnen de entiteit 

als tussen entiteiten van de Vlaamse overheid. Voorliggend onderzoek bestudeert de mobiliteit 

binnen de Vlaamse overheid in haar geheel3. 

2.2. Determinanten van (horizontale) loopbaantransities 

2.2.1. Employability procesmodel 

In een onderzoek naar de employability van werknemers, werken Forrier & Sels (2003) een 

conceptueel model uit waarin de employability wordt voorgesteld als een dynamisch proces. Het 

‘employability procesmodel’ fungeert als een potentieel kader of raamwerk voor toekomstig 

onderzoek naar (onder meer) loopbaantransities van individuen. Forrier & Sels (2003: 106) 

definieert employability als �“an individual’s chance of a job in the internal and/or external labour 

market”. Omdat we in dit onderzoek de determinanten wensen te bestuderen van horizontale 

loopbaantransities binnen de Vlaamse overheid, doen we beroep op dit model. Ze identificeert in 

het bijzonder de voornaamste factoren die mogelijk een directe of indirecte invloed uitoefenen op 

                                                 
1 Hiervoor verwijzen we naar de resultaten van de personeelspeiling van 2010 in een mededeling aan de Vlaamse Regering 

(VR 2011 2904 MED. 0206).  
2 Art. VI 18 Vlaams personeelsstatuut 
3 Vormen van externe personeelsmobiliteit tussen de bestuurslagen komen hier dus niet aan bod.  
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loopbaantransities van individuen. Zo kunnen we op een gestructureerde wijze bespreken waarom 

bepaalde factoren als mogelijke voorspellers van horizontale mobiliteit worden opgenomen in ons 

onderzoeksmodel en waarom zij van belang zijn. Dit overzicht bespreekt een aantal factoren die 

regelmatig voorkomen in onderzoek naar vrijwillig personeelsverloop. Het samenspel tussen 

individuele, organisationele en contextuele factoren die de inzetbaarheid van het individu kunnen 

beïnvloeden wordt door het employability procesmodel uiteen gezet (zie figuur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 – Het employability procesmodel (Forrier & Sels, 2003) 

 
In het model neemt het bewegingskapitaal van een individu een sleutelpositie in. Het 

bewegingskapitaal staat voor de individuele kenmerken en competenties die de kans van de 

werknemer bepalen om een gepaste job te vinden of te behouden.  Het bewegingskapitaal van het 

individu is met andere woorden bepalend voor zijn of haar bewegingsalternatieven op de 

arbeidsmarkt die op hun beurt kunnen leiden tot een effectieve transitie. De 

bewegingsalternatieven van een medewerker worden daarnaast ook beïnvloed door de 

organisationele en maatschappelijke context waarin het individu zich bevindt. Elke nieuwe transitie 

leidt bovendien tot een verandering in de oorspronkelijke arbeidsmarktpositie van het individu 

waardoor een nieuwe cyclus wordt geïntroduceerd. In wat volgt bespreken we achtereenvolgens de 

factoren die we zullen opnemen in het onderzoeksmodel. Er zal steeds een terugkoppeling zijn naar 

het employability procesmodel dat tegelijkertijd verder wordt toegelicht. 
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2.2.2. Bereidheid en gepercipieerde kans  

In een onderzoek naar de arbeidsmobiliteit van wetenschappelijk personeel werken ook Timmerhuis 

& Vermeulen een eenvoudig mobiliteitsmodel uit (1991). Het model toont in eerste instantie aan 

dat er een belangrijke discrepantie bestaat tussen de intentie om van job of organisatie te 

veranderen en de feitelijke mobiliteit van individuen. De premisse van het model luidt dat de 

feitelijke mobiliteit wordt bepaald door de mobiliteitsintentie, maar dat vooral de interne en 

externe alternatieve loopbaanmogelijkheden van het individu in laatste instantie bepalend zijn voor 

het feitelijk mobiliteitsgedrag (Timmerhuis & Vermeulen, 1991). In het employability procesmodel 

zien we eenzelfde denkspoor terugkeren. Niet enkel de bereidheid van het individu om effectief 

een bepaalde loopbaantransitie te maken, maar ook de objectieve en gepercipieerde 

loopbaanalternatieven van het individu op de arbeidsmarkt bepalen in belangrijke mate of hij of zij 

daadwerkelijk overgaat tot een transitie. Een persoon die vermoed dat hij of zij weinig kans maakt 

op een bepaalde transitie zal eerder geneigd zijn om minder te investeren in de vereiste kennis en 

competenties die nodig zijn voor die transitie. Indien de perceptie het gedrag beïnvloedt, zal de 

persoon effectief minder kans maken.  

De desirability to move of bereidheid tot transitie en de Ease of movement of de (gepercipieerde) 

beschikbare bewegingsalternatieven worden in onderzoek naar het vrijwillig verloop van 

personeelsleden vaak bestudeerd als een variabele. In dit onderzoek wordt de desirability to move 

geoperationaliseerd door een rechtstreekse bevraging naar de bereidheid van de respondenten om 

binnen de Vlaamse overheid een horizontale loopbaantransitie te maken. Daarnaast peilen we ook 

naar de perceptie van de personeelsleden over hun beschikbare alternatieven op de interne 

arbeidsmarkt �“de Vlaamse overheid�”. In navolging van March & Simon (1958) en Van der Heijden 

(1999) operationaliseren we de gepercipieerde beschikbare bewegingsalternatieven van een individu 

door te vragen naar de gepercipieerde kans van het personeelslid om een horizontale transitie te 

maken in de komende 5 jaar binnen de Vlaamse overheid. Op die manier proberen we eveneens 

zicht te krijgen op de mobiliteitsintentie van de respondenten.  

Om de mobiliteitskansen van een personeelslid in kaart te kunnen brengen, is het zinvol om ook te 

kijken naar zijn of haar huidige arbeidsmarktpositie en het bewegingskapitaal. In een volgende 

paragraaf halen we enkele socio-demografische en werkgerelateerde kenmerken aan die mogelijk 

van invloed zijn op een horizontale loopbaantransitie.  

2.2.3. Socio-demografische en werkgerelateerde kenmerken 

Het bewegingskapitaal van een individu omvat twee dimensies die op hun beurt zijn gebaseerd op 

de drie competenties die volgens DeFillipi & Arthur (1994) belangrijk zijn voor het op peil houden 

van de eigen inzetbaarheid. In de eerste plaats verwijst het bewegingskapitaal naar het vermogen 

van een individu (knowing how). Op basis van de individuele vaardigheden, kennis en expertise, 

verwerft men de nodige arbeidsmarktkennis over de transitiemogelijkheden, beschikbare jobs, de 

wegen naar die jobs, mobiliteitsbevorderende activiteiten, etc. Het sociaal kapitaal (knowing 

whom) is hierbij een belangrijke factor voor de ontwikkeling van de arbeidsmarktkennis. In tweede 

instantie verwijst het bewegingskapitaal naar de loopbaanverwachtingen van een individu (knowing 
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why). De mate waarin een personeelslid voor zichzelf kan duidelijk maken welke loopbaandoelen 

die men voorop wil stellen en welke motivaties en waarden daaraan zijn verbonden, bepaalt de 

richting die zij geven aan hun loopbaan. Het vereist een bepaald zelfinzicht in de eigen 

(loopbaan)identiteit en interesses om uiteindelijk loopbaankeuzes te kunnen maken. 

Loopbaanverwachtingen verwijzen in die zin veeleer naar de initiële globale loopbaanvoorkeur dan 

naar een specifieke mobiliteitswens op een gegeven moment.  

Hoewel het vermogen van een individu (knowing how) steeds als een belangrijke component wordt 

beschouwd van employability, laat het zich moeilijk meten. De competenties die het 

bewegingskapitaal bepalen zijn moeilijk te identificeren en nauwkeurig te meten. Vandaar dat 

enkele onderzoekers eerder signalen tracht te meten die dan als een indicator van het individuele 

vermogen fungeren. Deze signalen zijn individuele kenmerken of activiteiten die informatie 

verlenen over de competenties van hun individu (Spence, 1973). In onderzoek naar de employability 

worden biografische kenmerken, het loopbaanverleden en opleiding vaak als dergelijke signalen 

gehanteerd.  

Voor wat betreft de individuele kenmerken, nemen we de kenmerken �‘leeftijd�’ en �‘geslacht�’ op in 

dit onderzoek. Enerzijds zullen deze kenmerken als controlevariabelen fungeren, anderzijds 

trachten we te onderzoeken in welke mate de bereidheid tot een horizontale transitie en de 

perceptie van de beschikbare en horizontale bewegingsalternatieven afhankelijk zijn van de leeftijd 

en het geslacht van de respondenten. We verwachten dat de leeftijd een negatieve relatie zal 

vertonen met de bereidheid om een horizontale loopbaantransitie te ondergaan (SER, 2011; Coppin 

& Vandenbrande, 2007). Die relatie kan onder meer verklaard worden doordat de voordelen van een 

verandering van job of organisatie, meestal voor jongere werknemers groter zijn dan voor oudere 

werknemers (Groot & Verberne, 1997). Vooral in het begin van het arbeidsleven zoeken mensen 

naar een job en werkomgeving die bij hen past en aan hun verwachtingen voldoen. Wanneer men 

dan later een goede �“fit�” heeft gevonden met de huidige job en/of organisatie, zullen bepaalde 

psychologische kosten verbonden zijn aan een eventuele jobwisseling.  

De arbeidsmarktpositie waarin iemand zich bevindt kan verscheidene vormen aannemen zoals 

werken, werkloosheid, student, pensionering, etc. Aangezien de focus in dit onderzoek ligt op de 

personeelsleden binnen de Vlaamse overheid, vertrekken we voor ieder personeelslid met een 

status van werken. Tussen de personeelsleden kunnen we een aantal andere kenmerken 

onderscheiden waardoor arbeidsmarktposities van elkaar differentiëren. Werkgerelateerde 

kenmerken van de arbeidsmarktpositie die worden opgenomen in dit onderzoek zijn het statuut en 

niveau van tewerkstelling. In tegenstelling tot contractanten, hebben statutaire personeelsleden 

kansen om een promotie te maken. Het statuut waaronder men is tewerkgesteld heeft in die zin een 

rechtstreekse invloed op de beschikbare bewegingsalternatieven van het personeelslid. Onderzoek 

van Vansteenkiste & Verbruggen (2011) toonde aan dat hoger opgeleiden meer bereid zijn om van 

soort werk te veranderen. We vermoeden dat personeelsleden van een hoger functieniveau meer 

bereid zijn en beschikbare horizontale loopbaanalternatieven percipiëren dan personeelsleden van 

een lager niveau.  
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Tot slot wensen we nog een laatste werkgerelateerde variabele toe te voegen aan het 

onderzoeksmodel, namelijk de “vroegere kandidaatstelling”. Daarmee wordt gepeild naar de mate 

waarin het personeelslid zich in de voorbij vijf jaar kandidaat heeft gesteld voor een nieuwe job 

binnen de Vlaamse overheid, en of hij of zij van job is veranderd. De  Theory of planned behavior  

van Ajzen (1991), die voortbouwt op de Theory of Reasoned action (Ajzen & Fishbein, 1975), stelt 

dat het gedrag van het individu in belangrijke mate wordt bepaald door de intentie om dat gedrag 

te vertonen maar ook door de gepercipieerde gedragscontrole. Dat laatste verwijst naar de mate 

waarin een individu zelf kan inschatten dat men het gedrag in kwestie al dan niet succesvol zal 

kunnen uitvoeren.  Peilen naar de mate waarin men zich in de voorbij vijf jaar heeft kandidaat 

gesteld en daarbij al dan niet van job is veranderd zou in die zin mogelijk een effect uitoefenen op 

de gepercipieerde kans op een bepaalde transitie. Personen die zich kandidaat hebben gesteld voor 

een nieuwe job maar, bijvoorbeeld, niet door de selectierondes zijn geraakt omdat men niet over 

de vereiste competenties beschikte, schatten eventueel in dat een tweede sollicitatie misschien 

niet veel beter zal verlopen. We onderzoeken in welke mate de vroegere kandidaatstelling een 

effect heeft op de bereidheid tot en de gepercipieerde kans op een horizontale loopbaantransitie.  

Voor dit onderzoek gaan we na in welke mate bovenstaande besproken socio-demografische en 

werkgerelateerde kenmerken een effect hebben op de bereidheid en de geschatte kans tot 

horizontale loopbaantransities. Bovendien kunnen we aan de hand van deze gerelateerde 

kenmerken het profiel van groepen beschrijven die bereid zijn om een horizontale loopbaantransitie 

te ondernemen en/of de kans hoog schatten dat een dergelijke transitie in de komende 5 jaar zal 

plaatsvinden.  

2.2.4. Organisational en individual career management  

Het bewegingskapitaal kan op peil gehouden of verruimd worden door deel te nemen aan specifieke 

activiteiten. Investeren in het bewegingskapitaal wordt door sommige auteurs gezien als een 

gedeelde verantwoordelijkheid van de werknemer en de organisatie (Orpen, 1994). Van individuen 

wordt verwacht dat zij voldoende zelfinitiatief nemen en de loopbaan in eigen handen nemen. Van 

werkgevers wordt verwacht dat zij voldoende kansen en HR-activiteiten creëren voor de 

werknemers die het bewegingskapitaal kunnen vergroten en hen stimuleren tot zelfinitiatief 

(Bollérot, 2001; Forrier & Sels, 2003).  

In de literatuur verwijst men met de term individual career management (ICM) naar het geheel 

van de persoonsgebonden inspanningen die het bewegingskapitaal op peil houden en verruimen. 

Immers, of men effectief zal deelnemen aan activiteiten ter behoud of verruiming van het 

bewegingskapitaal zal deels afhankelijk zijn van het initiatief dat men daar zelf toe neemt. ICM 

staat voor de mate van zelfsturing in de eigen loopbaanontwikkeling, bijvoorbeeld door de uitbouw 

van het sociale netwerk, door het opvolgen van interessante jobvacatures of door loopbaanadvies te 

vragen. In dit onderzoek gaan we na of de mate waarin personeelsleden de loopbaan in eigen 

handen nemen een invloed uitoefent op enerzijds de bereidheid om een horizontale loopbaanstap 

te nemen en anderzijds de gepercipieerde kans om een dergelijke transitie te maken. 
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De mate waarin individuen deelnemen aan activiteiten ter behoud of verruiming van het 

bewegingskapitaal is niet enkel afhankelijk van het initiatief dat men daar zelf toe neemt, maar ook 

van de opportuniteiten die men hiervoor krijgt. Zijn er binnen de organisaties voldoende kansen 

aanwezig voor werknemers voor opleiding, feedback en loopbaanontwikkeling? In de literatuur 

verwijst men hier naar de term organisational career management (OCM). In dit onderzoek gaan 

we na of de activiteiten die men percipieert op de werkvloer ter ondersteuning van het 

bewegingskapitaal een invloed hebben op de bereidheid en de geschatte kans om een horizontale 

transitie te maken.  

2.2.5. Person-environment fit  

Naast de socio-demografische en werkgerelateerde factoren, ICM en OCM, is de zogenaamde 

person-environment fit (PE-fit) een bijkomende factor die bestudeerd wordt in verband met de 

bereidheid tot een horizontale loopbaantransitie. In de moderne literatuur van de 

personeelspsychologie stelt men dat verschillende organisaties verschillende personen aantrekken, 

selecteren en behouden. Deze interactionistische benadering stelt dat het de interactie is tussen de 

kenmerken van de organisatie en die van een individu die bepaalt of zij al dan niet voor elkaar 

kiezen. Die interactie en aantrekkingskracht tussen organisatie en werknemer staat centraal in de 

zogenaamde person-environment fit (PE-fit) of persoon-omgeving fit. Een goede overeenstemming 

tussen een persoon en de kenmerken van de omgeving zijn noodzakelijk voordat het personeelslid 

zich goed voelt op de werkvloer (Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 2005). Een fit zal dan 

plaatsgrijpen wanneer er een goede match is tussen de kenmerken van de werkcontext en de 

persoonskenmerken. Onderzoek heeft uitgewezen dat een dergelijke fit positieve effecten heeft op 

onder meer de geleverde prestaties en de arbeidstevredenheid van werknemers. In de literatuur 

worden vaak vier vormen van een overeenstemming met de werkcontext onderscheiden: de person-

job fit, person-organization fit, person-group fit en de person-supervisor fit (Kristof-Brown, 

Zimmerman & Johnson, 2005). De persoon-job fit is de meest gebruikte vorm van de persoon-

omgeving fit en wordt volgens Edwards (1991) gedefinieerd als de mate waarin een goede 

overeenstemming plaatsvindt tussen de eigen en de vereiste vaardigheden en competenties voor het 

uitoefenen van de job of tussen de behoeften en wensen van een persoon en de mate waarin de job 

daar een invulling aan geeft. Volgens de meta-analyse van Kristof-Brown en zijn collega�’s toont de 

persoon-job fit het sterkste verband met vrijwillig verloop van personeel. De persoon-organisatie fit 

staat voor de mate waarin een goede match plaatsvindt tussen de waarden van het individu en de 

organisatie en de organisatiecultuur. Onderzoek toont immers aan dat een misfit met de organisatie 

het vrijwillig verloop van personeelsleden stimuleert (Wheeler, Buckley, Halbsleben, Brouer & 

Ferris, 2005). De persoon-collega�’s fit verwijst naar de overeenstemming tussen het individu en de 

collega�’s van de werkgroep. Tot slot kijken we naar de mate waarin een goede verstandhouding 

plaatsvindt met de directe leidinggevenden. 

Een negatieve relatie tussen de vier vormen van persoon-omgeving fit met de bereidheid om een 

horizontale loopbaanstap te ondernemen wordt hier verwacht. Mogelijk kan een misfit op slechts 

één van de vier domeinen (job, organisatie, collega�’s en chef) in het onderzoeksmodel 
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doorslaggevend zijn voor een hogere bereidheid tot een horizontale loopbaantransitie. Immers, de 

verschillende vormen van de persoon-omgeving fit kunnen op elkaar inspelen (Kristof-Brown et al., 

2005). Zo kan de mate waarin de persoon een goede fit ervaart met de directe leidinggevende een 

(indirecte) impact hebben op de overeenstemming die ervaren wordt met de huidige job.  

2.3. Conclusie 

In het voorgaande is inzicht geschept in het concept employability zoals dat gedefinieerd wordt 

door Forrier & Sels (2003). Daarbij is het theoretisch kader geschetst en zijn de factoren die we in 

het onderzoeksmodel zullen opnemen verantwoord. Als afhankelijke variabelen nemen we de 

bereidheid tot een horizontale loopbaantransitie en de gepercipieerde kans van werknemers om 

binnen de vijf jaar effectief een horizontale loopbaanstap te ondernemen. Daarnaast worden als 

onafhankelijke variabelen socio-demografische (geslacht en leeftijd) en werkgerelateerde 

kenmerken (anciënniteit, statuut, niveau van tewerkstelling en de vroegere kandidaatstelling) 

gehanteerd. Ook het effect van de ICM, OCM en persoon-omgeving fit wordt bestudeerd. 

 

3. Onderzoeksvragen  

In dit onderzoek wensen we de determinanten van horizontale loopbaantransities binnen de 

Vlaamse overheid te onderzoeken. De centrale onderzoeksvragen van dit onderzoek: 

Welke socio-demografische en werkgerelateerde factoren zijn van invloed op de bereidheid en de 

gepercipieerde kans om een horizontale loopbaantransitie te ondernemen in de komende vijf jaar? 

In hoeverre bepalen de OCM-activiteiten, de ICM-initiatieven en de persoon-omgeving fit de mate 

waarin de personeelsleden bereid zijn om een horizontale loopbaantransitie te ondernemen en de 

kans inschatten tot een dergelijke transitie? 

Bijkomen trachten we ook een antwoord te formuleren op de volgende bijkomende 

onderzoeksvragen: 

- Welke zijn de gewenste en verwachte loopbaantransities van de personeelsleden? 

- Welke initiatieven nemen de personeelsleden om hun loopbaan te sturen (ICM)? 

- Welke loopbaanondersteunende praktijken zijn aanwezig op de werkvloer (OCM)? 
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4. Dataverzameling en methoden  

4.1. Survey  

4.1.1. Procedure en vragenlijst  

Om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden, werd in dit exploratief onderzoek geopteerd 

voor een kwantitatieve onderzoekstechniek. Op basis van een literatuurstudie werd een 

gestandaardiseerde vragenlijst (zie bijlage 1) uitgewerkt die hoofdzakelijk via een elektronische 

maar ook via een papieren versie verspreid werd binnen enkele entiteiten van de Vlaamse overheid. 

Enkel personeelsleden van rang A1, en de niveaus B, C en D werden uitgenodigd voor deelname.  

Van de 13 beleidsdomeinen binnen de Vlaamse overheid werden 65 entiteiten gecontacteerd4. In 

totaal hebben 52 leidend ambtenaren hun goedkeuring verleend aan de verspreiding van de 

vragenlijst binnen hun eigen entiteit (zie bijlage 2). Er werd steeds benadrukt dat het invullen van 

de vragenlijst vrijblijvend was voor de personeelsleden. Hierna vond een contactmoment plaats 

tussen de onderzoeker en de personeelsverantwoordelijke van de entiteit om het aantal potentiële 

kandidaten in kaart te brengen. Vervolgens ontving de personeelsverantwoordelijke5 een e-mail die 

rechtstreeks naar de respondenten kon doorgestuurd worden. Deze e-mail bevatte een link die de 

respondenten rechtstreeks naar de vragenlijst leidde. Een voorlopige versie van de vragenlijst werd 

aan enkele potentiële respondenten voorgelegd om na te gaan of de vragenlijst in lijn lag met de 

dagelijkse realiteit6. De vragenlijst werd indien nodig aangepast aan de feedback van de 

respondenten. Vanaf 18 mei 2011 werd de survey gelanceerd. Een week nadat de personeelsleden 

werden uitgenodigd, werd een herinneringsmail gestuurd. Uit onderzoek is immers gebleken dat het 

gebruik van herinneringsmails vaak de responsgraad aanzienlijk verhoogt (Fan & Yan, 2010: 135). 

Drie weken na de eerste herinneringsmail werd een tweede verstuurd.  

Hoewel bijna alle entiteiten opteerden voor de elektronische verspreiding, maakten enkele 

entiteiten gebruik van een papieren versie van de vragenlijst. Binnen sommige entiteiten waren er 

immers heel wat potentiële respondenten die niet over een eigen computer beschikten op het werk. 

Om ook hen een eerlijke kans te kunnen bieden voor een deelname aan de survey, werden papieren 

versies naar hun persoonlijke thuisadres verstuurd.  

De vragenlijst bestaat uit zeven delen. Het eerste deel bevraagt de voormalige en huidige 

werksituatie van de respondenten. Daarna wordt in een tweede deel gepeild naar hun 

arbeidsbeleving. Hier wordt onder meer gepeild naar hoe goed het personeelslid past in de huidige 

job, organisatie en werkgroep. In een derde deel komen loopbaan-ondersteunende praktijken aan 

bod, waarna we in een vierde deel peilen naar de thuissituatie van de respondenten. In een vijfde 

deel komen loopbaanverwachtingen en �–wensen aan bod van de personeelsleden. Vervolgens wordt 

                                                 
4 De strategische adviesraden en de privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen werden hier 

buiten beschouwing gelaten.  
5 De personeelsverantwoordelijke kon ook zelf een contactpersoon opgeven.  
6 Aan deze vragenlijst ging geen pilootstudie vooraf. Ze is gebaseerd op andere al gevalideerde schalen.  
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in een zesde deel een aantal vragen gesteld over de gepercipieerde loopbaankansen en �–beslissingen 

binnen de Vlaamse overheid. Tot slot hebben we enkele controlevariabelen opgenomen (bv. het 

geslacht). De vragenlijst bestaat hoofdzakelijk uit gesloten vragen.  

4.1.2. Responsgraad en non-respons  

Voor het berekenen van de responsgraad werd aan elke personeelsverantwoordelijke van de 

entiteit gevraagd naar het aantal personeelsleden waarnaar de gestandaardiseerde e-mail met 

bijhorende link werd verstuurd. De gestandaardiseerde e-mail werd verzonden naar 14.982 

personeelsleden in totaal. Ongeveer 8313 personeelsleden hebben deelgenomen aan de enquête, 

wat neerkomt op een brutoresponsgraad van circa 55,5%. Zowel voor de beschrijvende analyses als 

voor de verklarende analyses bleek dat enkele respondenten de vragenlijst onvoldoende hadden 

ingevuld. Ontbrekende antwoorden werden als missing values ingegeven en niet meegenomen in de 

analyse omdat we werken met listwise exclusion7. Om zo weinig mogelijk relevante informatie te 

verliezen, werken we met twee datasets. Voor de beschrijvende analyses (infra hoofdstuk 5) 

werken we met een dataset van 5757 respondenten (respondentengroep 1). De nettoresponsgraad 

bedraagt hier ongeveer 38,4%. Voor de verklarende analyses (infra hoofdstuk 6) werken we met een 

dataset van 4685 respondenten (respondentengroep 2). De nettoresponsgraad bedraagt hier om en 

bij de 31,3%.  

In totaal werden 1068 papieren versies verzonden naar personeelsleden van drie entiteiten8. 

Hiervan zijn 210 versies teruggestuurd waarvan na controle slechts 200 versies bruikbaar waren en 

konden worden verwerkt. Dit levert voor de papieren versie van de vragenlijst een 

nettoresponsgraad op van 18,7%. De redelijke lage responsgraad voor de papieren versie kent 

meerdere verklaringen. In eerste instantie ontvingen deze potentiële respondenten geen 

herinneringsbrieven. In tweede instantie werd de papieren versie van de vragenlijst hoofdzakelijk 

naar personeelsleden verzonden van niveau D. In onderzoek met een survey zijn lager geschoolde 

personeelsleden wel vaker ondervertegenwoordigd (o.a. Lievens, 2009). 

Omdat het belangrijk is om na te gaan of de respondentengroep een goede afspiegeling is van de 

populatie, wordt de verdeling binnen de twee datasets naar vier kenmerken vergeleken met deze 

van de populatie. Deze kenmerken zijn geslacht, statuut, leeftijd en niveau. Tabel 1 toont de 

relatieve frequenties naar deze vier kenmerken voor beide respondentengroepen en de populatie9.  

 

                                                 
7 Met deze techniek weren we een respondent uit de analyse indien de persoon bij één van de betrokken vragen in de 

analyses geen antwoord heeft gegeven.  
8 Deze waren het Agentschap voor Facilitair Management, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap voor de 

Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie.  
9 De personeelsaantallen hebben enkel betrekking tot de 52 entiteiten die hebben deelgenomen aan de survey. De 

personeelsaantallen zijn gebaseerd op alle personeelsleden in dienst op 31/12/2010. �‘In dienst zijn�’ staat voor een 
juridisch tewerkstellingsverband tussen de entiteit en het betrokken personeelslid. Er bestaat een kleine kans op 
eventuele dubbeltellingen van personeelsleden, in het bijzonder voor personeelsleden die twee 
tewerkstellingsverbanden hebben bij twee entiteiten op eenzelfde tijdstip. De relatieve frequenties werden bekomen 
via het Departement Bestuurszaken.  
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  Populatie R1 R2 

Geslacht  N = 20.505 N = 5757 N = 4685 
Man 42,3% 40,4% 40,0% 
Vrouw 57,7% 59,6% 60,0% 

Statuut  N = 20.505 N = 5757 N = 4685 
Contractant 37,7% 30,1% 30,7% 
Statutair 62,3% 69,9% 69,3% 

Leeftijd  N = 20.371 N = 5757 N = 4685 
 34 26,8% 30,3% 31,3% 

35 - 44 26,6% 29,3% 30,3% 
45 - 54 29,2% 27,5% 26,9% 
 55 17,4% 12,8% 11,5% 

Niveau  N = 19.577 N = 5757 N = 4685 
A1 25,6% 34,1% 35,1% 
B 25,3% 27,4% 27,7% 
C 24,6% 25,1% 24,5% 

D 24,5% 13,4% 12,7% 

Tabel 1 –Verdeling naar geslacht, statuut, leeftijd en niveau in de populatie en in 
respondentengroepen 1 (R1) en 2 (R2) (%) 

 
Voor het kenmerk geslacht zien we in tabel 1 dat de verhoudingen erg gelijklopend zijn. In 

vergelijking met de werkelijke verhouding in de populatie, zijn er iets meer vrouwen in de survey 

bevraagd. Daarnaast hebben statutaire personeelsleden in verhouding tot de populatie vaker 

deelgenomen aan de survey. Voor wat de leeftijd van de respondenten betreft, zijn jongere 

leeftijdscategorieën (tot en met 44 jaar) in de respondentengroepen oververtegenwoordigd terwijl 

de oudere leeftijdscategorieën (45 jaar en ouder) eerder ondervertegenwoordigd zijn. Voornamelijk 

de personeelsleden van 55 jaar zijn of ouder zijn ondervertegenwoordigd. De verdeling naar niveau 

(of rang A1) kent de grootste afwijking in verhouding tot de populatie. Voornamelijk niveau D is 

sterk ondervertegenwoordigd, terwijl personeelsleden van rang A1 sterk oververtegenwoordigd zijn.  

Met een Chi²-test kan men voor ieder kenmerk nagegaan of de verhouding in de steekproef 

significant afwijkt van die van de populatie (Wijnen, Janssens, De Pelsmacker & Van Kenhove, 2002: 

57). De Chi²-toets is echter afhankelijk van de grootte van de steekproef. Omdat we werken met 

een grote respondentengroep zou een minimaal verschil tussen de verhoudingen al statistisch 

significant zijn. Om die reden gebruiken we de Chi²-test niet. In bovenstaande tabel kunnen we 

concluderen dat voornamelijk het kenmerk niveau in de respondentengroep geen goede afspiegeling 

is van de populatie. Om die reden wordt respondentengroep 1 voor de beschrijvende analyses 

bijgestuurd aan de hand van een weegprocedure om een zo goed mogelijke representativiteit na te 

streven voor het kenmerk �“niveau�” (zie bijlage 3)10.  

                                                 
10 Omdat een simultane verdeling van de kenmerken leeftijd, niveau en statuut voor de deelnemende entiteiten niet 

beschikbaar was, werd geopteerd om enkel weegcoëfficiënten te bereken volgens het kenmerk niveau.  
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4.1.3. Operationalisering: afhankelijke variabelen  

Omdat we willen nagaan welke de determinanten zijn van een horizontale loopbaantransitie, 

diende we het concept “horizontale loopbaantransitie” te operationaliseren. Als voorbeeld nemen 

we een verandering van job waarbij de jobinhoud in zekere mate verschilt met die van de huidige 

job. De centrale afhankelijke variabelen in dit onderzoek zijn samengesteld op basis van twee 

vragen uit de vragenlijst. Een eerste vraag peilt naar de bereidheid van de personeelsleden om 

binnen de Vlaamse overheid een job met een andere arbeidsinhoud uit te oefenen (op een 

gelijkaardig functieniveau)11. Een tweede vraag vraagt de respondenten een inschatting te maken 

van de waarschijnlijkheid (�“de gepercipieerde kans�”) dat ze effectief in de komende vijf jaar 

binnen de Vlaamse overheid een job met een andere arbeidsinhoud zouden uitoefenen. Beide 

vragen werden gemeten aan de hand van een vijfpuntenschaal van �“1 = helemaal niet/heel klein�” 

tot �“5= heel zeker/heel groot�”. Vervolgens werden beide items gehercodeerd tot een variabele met 

twee categorieën (met waarden 0 en 1). Zo ontstaat een dichotomie voor de bereidheid om een job 

met een andere arbeidsinhoud uit te oefenen: �“niet bereid�” (optelsom van de categorieën 

�“helemaal niet�”, �“eerder niet�” en �“tussenin�”) of �“bereid�” (optelsom van de categorieën �“eerder 

wel�” tot �“heel zeker�”). Voor de gepercipieerde kans ontstaat er op eenzelfde wijze de dichotomie 

�“geen kans�” en �“kans�”12. Nadat beide items gehercodeerd zijn, ontstaan vier groepen van 

personeelsleden (zie figuur 2) door middel van een kruistabel met op de x-as de bereidheid en op de 

y-as de gepercipieerde kans. 

 

Bereidheid laag, kans hoog  

(“onvrijwillig”) 

 

 

Bereidheid hoog, kans hoog 

(“willen en kunnen”) 

 

 

Bereidheid laag, kans laag  

(“geen interesse”) 

 

 

Bereidheid hoog, kans laag 

(“willen maar niet kunnen”) 

 

Figuur 2 – Kruistabel op basis van de bereidheid en de gepercipieerde kans voor een laterale 
verandering van job  

 

De centrale afhankelijke variabelen in dit onderzoek zijn gebaseerd op bovenstaande kruistabel en 

zijn vier dummy variabelen. Een eerste dummy-variabele kent een codering waarvoor score 1 zal 

                                                 
11 Specifiek luidde de vraag: �“Stel dat de volgende jobverandering u wordt aangeboden, bent u dan bereid om binnen de 

Vlaamse overheid een job met een andere arbeidsinhoud uit te oefenen?�”. 
12 Het samenvoegen van de categorieën tot een dichotomie brengt informatieverlies met zich mee. Lineaire regressieanalyses 

werden uitgevoerd op de bereidheid en de gepercipieerde kans apart, maar leverden weinig zinvolle interpretaties op. 
Daarom werd er in dit onderzoek geopteerd om de logistische regressietechniek te hanteren. Die keuze bepaalde dat 
beide items hiervoor werden gedichotomiseerd. Omdat we vooral willen verklaren waarom personeelsleden zich in de 
uiterste categorieën bevinden van beide items, hebben we geopteerd om de middencategorie �“tussenin�” telkens met de 
eerste twee categorieën te bundelen.  
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staan voor �“groep 1�” en 0 voor �“de anderen�”. Zo zal voor de tweede dummy-variabele de waarde 1 

verwijzen naar �“groep 2�” en 0 naar �“de anderen�”, en voor de derde dummy variabele de waarde 1 

verwijzen naar �“groep 3�” en 0 naar �“de anderen�”. Een vierde dummy variabele kent een andere 

codering waarvoor score 1 zal staan voor �“groep 3�” en score 0 zal staan voor �“groep 2�”. De 

multivariate logistische regressie die bijvoorbeeld met de eerste dummy variabele geschat wordt, 

modelleert de probabiliteit van de onafhankelijke variabelen om tot groep 1 te horen. Met de 

vierde dummy-variabele trachten we voor personeelsleden die bereid zijn om horizontaal te 

bewegen, de factoren in kaart te brengen die de gepercipieerde kans om een loopbaanstap te 

ondernemen voorspellen. Vervolgens zullen er vier logistische regressies geschat worden.  

4.1.4. Operationalisering: onafhankelijke variabelen  

In wat volgt geven we een overzicht van de onafhankelijke variabelen. Naast enkele 

persoonsgebonden en werkgerelateerde kenmerken, onderzoeken we of ook de persoon-omgeving 

fit (PE fit), organisational career management (OCM) en individual career management (ICM) 

factoren zijn die kunnen voorspellen in welke mate een personeelslid meer kans heeft om tot een 

van de 3 groepen te behoren.  

Het geslacht en de leeftijd van de respondenten zijn socio-demografische kenmerken die ook als 

controlevariabelen worden opgenomen in de regressiemodellen. De werkgerelateerde kenmerken 

omvatten de variabelen �“anciënniteit�”, �“statuut�” (contractant of statutair), �“niveau van 

tewerkstelling�” (D, C, B of rang A1) en de �“vroegere kandidaatstelling�”. Deze laatste variabele staat 

voor de mate waarin men zich in de laatste vijf jaar heeft kandidaat gesteld voor een openstaande 

vacature voor een nieuwe job binnen de Vlaamse overheid. De antwoordcategorieën waren �“nee�”, 

�“ja, maar ik ben niet van job veranderd�” en �“ja, en ik ben van job veranderd�”. De categorale 

variabelen �“niveau van tewerkstelling�” en �“vroegere kandidaatstelling�” werden gedummificeerd om 

ze alsnog in de regressieanalyses te kunnen opnemen. 
Naast socio-demografische en werkgerelateerde kenmerken, zal de mate waarin een goede 

overeenstemming plaatsvindt tussen de persoon en de huidige werkcontext mogelijk een effect 

hebben op horizontaal bewegen. In soortgelijk onderzoek wordt de PE-fit in verschillende delen 

onderzocht (o.a. Vansteenkiste & Verbruggen, 2011). Voor dit rapport gebruiken we vier vormen van 

overeenstemming met de werkomgeving. De eerste drie vormen werden gemeten aan de hand van 

enkele stellingen met een vijfpuntenschaal van �“1= helemaal niet akkoord�” tot �“5= helemaal 

akkoord�”. Deze drie vormen zijn de persoon-job fit (Resick, Baltes & Shantz, 2007), de persoon-

organisatie fit (Ng & Feldman, 2009) en de persoon-collega�’s fit (Seashore, 1954). Aan de hand van 

een exploratieve factoranalyse met varimaxrotatie13 bekomen we hier, op basis van de 

gestandaardiseerde factorscores, 3 bruikbare factoren14. Tot slot werd er met 1 item gepeild naar 

de relatie met de directe leidinggevende.  

                                                 
13 De gehanteerde schattingsmethode is hier principal axis factoring met varimaxrotatie. 
14 De interne consistentie tussen de items wordt getest met een Cronbach�’s Alfa voor elke schaal. De waarde van de 

Cronbachs alfa moet daarbij 0.70 of groter zijn (Mortelmans & Dehertogh, 2008: 118). De persoon-job fit omvat vier 
items waarvan de Cronbachs alfa 0.839 bedraagt. De persoon-organisatie fit bevat drie items waarvan de Cronbachs alfa 
0.875 bedraagt. De persoon-collega�’s fit bevat vier items waarvan de Cronbachs alfa 0.853 bedraagt. 
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Met schalen van Sturges, Guest en Mackenzie Davey (2000) worden OCM en ICM gemeten. Een 

Nederlandstalige versie van deze meetschalen werd ontwikkeld door Verbruggen et al. (2005). Beide 

werden gemeten aan de hand van een vijfpuntenschaal van �“1 = helemaal niet akkoord�” tot �“5 = 

helemaal akkoord. De schaal voor OCM bevat 10 stellingen en die voor ICM 15.  

Een exploratieve factoranalyse met varimaxrotatie15 toont de onderliggende dimensies van OCM en 

ICM. Voor OCM werden de items �“ik heb een persoonlijk ontwikkelingsplan gekregen�” en �“ik krijg 

loopbaanadvies als ik dat nodig heb�” uit de analyse geweerd omdat ze niet voldoende sterk laadden 

op een factor. De factoranalyse voor OCM schuift een twee-factor structuur naar voren. In navolging 

van Verbruggen et al. (2005) duiden we deze twee factoren aan met de termen 

competentiegerichte ondersteuning en �‘sociaal netwerk’-ondersteuning16. Voor ICM werden de 

stellingen �“Ik weiger een nieuwe taak op mij te nemen als het me niet helpt om nieuwe 

vaardigheden te ontwikkelen�”, �“ik lees in mijn vrije tijd werkgerelateerde tijdschriften en boeken�” 

en �“ik zoek naar werkgerelateerde opleidingen of kwalificaties�” werden weggelaten uit de analyse 

omwille van crossladingen. Ook voor ICM toont de factoranalyse twee onderliggende factoren: 

�“intern gerichte initiatieven�” en de �“extern gerichte initiatieven�”17. Initieel vonden Sturges en haar 

collega�’s (2000) vier factoren waarvan twee intern gericht zijn (�“netwerking�” en �“aandacht 

trekken�”) en twee extern gericht zijn (�“praktische zaken�” en �“mobiliteit georiënteerd gedrag�”). In 

voorliggend onderzoek worden de twee hoofddimensies als factoren weerhouden. OCM en ICM 

worden geoperationaliseerd door middel van gestandaardiseerde factorscores waarmee verdere 

bewerkingen kunnen worden uitgevoerd. Een Cronbach�’s alfa toont aan dat de betrouwbaarheid van 

de gebruikte schalen voor iedere factor voldoende hoog is (zie ook bijlage 4). Onderstaande tabel 

toont een overzicht van alle onafhankelijke variabelen.  

  

                                                 
15 De gehanteerde schattingsmethode is hier principal axis factoring. 
16 De factor �“competentiegerichte ondersteuning�” bevat vijf items waarvan de cronbach�’s alfa 0.861 bedraagt. De factor 

�“sociaal netwerk�”- ondersteuning bevat drie items waarvan de cronbach�’s alfa 0.862 bedraagt.  
17 De factor �“intern gerichte initiatieven�” bevat zeven items waarvan de cronbach�’s alfa 0.786 bedraagt. De factor �“extern 

gerichte initiatieven�” bevat vijf items waarvan de cronbach�’s alfa 0.854 bedraagt.  
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Onafhankelijke variabelen  Categorieën  
Socio-demografische variabelen  
Geslacht 0= man; 1= vrouw 
Leeftijd  Interval variabele 
Werkgerelateerde variabelen   
Anciënniteit Interval variabele 
Statuut 0= contractant; 1= statutair 
Niveau van tewerkstelling 1= A1 (referentiecategorie); 2= B; 3= C; 4= D 
Vroegere kandidaatstelling 1= Nee (referentiecategorie) 

2= Ja, maar ik ben niet van job veranderd 
3= Ja, en ik ben van job veranderd 

Persoon-omgeving fit   
Persoon-job fit Interval variabele (gestandaardiseerde factorscores) 
Persoon-organisatie fit Interval variabele (gestandaardiseerde factorscores) 
Persoon-collega�’s fit Interval variabele (gestandaardiseerde factorscores) 
OCM  
Competentiegerichte ondersteuning Interval variabele (gestandaardiseerde factorscores) 
�‘Sociaal netwerk�’-ondersteuning Interval variabele (gestandaardiseerde factorscores) 
ICM  
Intern gericht Interval variabele (gestandaardiseerde factorscores) 
Extern gericht Interval variabele (gestandaardiseerde factorscores) 

Tabel 2 – Overzicht van de onafhankelijke variabelen 

4.1.5. Data-analyse 

Op basis van meervoudige regressieanalyses18 wordt nagegaan welke factoren bepalen of een 

respondent tot een bepaalde groep behoort. Omdat de afhankelijke variabelen hier dichtoom zijn, 

is een logistische regressieanalyse hier de aangewezen techniek. Een logistische regressie voorspelt 

de kans dat een bepaald �“event�” zich zal voordoen gegeven de informatie van de onafhankelijke 

variabelen. Het behoren tot een bepaalde groep is hier het �“event�”.  

Specifiek worden hiërarchische logistische regressies uitgevoerd met behulp van method enter in 

PASW Statistics 18. Met deze methode kunnen verschillende blokken van variabelen stap voor stap 

worden toegevoegd aan het regressiemodel en kunnen we de toegevoegde verklarende waarde van 

ieder blok nagaan. Stapsgewijs worden de groepen van onafhankelijken in de regressie ingevoerd; 

dit zijn in volgorde de socio-demografische kenmerken, de werkgerelateerde variabelen, OCM, 

Persoon- omgeving fit en ICM. Op die manier kan worden gecontroleerd of de variabelen uit het 

nieuw toegevoegde blok, een significante verbetering van het model opleveren (Mortelmans, 2010). 

Het stapsgewijs toevoegen van blokken variabelen aan het regressiemodel stelt ons eveneens in 

staat om na te gaan of effecten van variabelen die in het ene model significant bleken te zijn, 

eventueel worden weg verklaard door de toevoeging van een nieuw blok variabelen.  

 
4.2. Interviews  

Naast een kwantitatieve werd ook geopteerd voor een kwalitatieve onderzoekstechniek. Om de 

belemmeringen en succesfactoren voor horizontale mobiliteit verder in kaart te brengen namen we 

16 face-to-face interviews af met enkele personeelsleden van de Vlaamse overheid. Zowel 

                                                 
18 In een meervoudige regressieanalyse worden meerdere onafhankelijke variabelen opgenomen.  
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topambtenaren als afdelingshoofden, HR-medewerkers, personeelsverantwoordelijken en HR-

adviseurs kwamen hier aan bod. De respondenten werden geselecteerd op basis van hun expertise of 

betrokkenheid tot het bestudeerde onderwerp. Het doel hierbij was om verschillende perspectieven 

en ervaringen in kaart te brengen voor wat betreft de belemmeringen en succesfactoren voor 

horizontale mobiliteit binnen de Vlaamse overheid. Daarvoor werden respondenten gezocht over de 

verschillende beleidsdomeinen heen. In bijlage 5 vindt u een overzicht terug van de 

geïnterviewden.  

De interviews zijn semigestructureerd. Hiervoor werd een topiclijst opgesteld met een aantal min 

of meer afgebakende thema�’s die aan de respondenten werden voorgelegd. De topiclijst heeft als 

voordeel dat zij tot een meer natuurlijke conversatie leidt met de geïnterviewde. De conversatie is 

immers niet gebonden aan een nauwgezette structuur waardoor de respondent de nodige ruimte 

krijgt om zijn verhaal te vertellen. Het interview werd in bepaalde mate wel gestuurd door enkele 

concrete vragen die met dezelfde bewoordingen in alle interviews aan bod kwamen. Zo kan men de 

antwoorden onderling min of meer vergelijken (Mortelmans, 2007: 217-218). Een aantal van die 

concrete vragen peilden specifiek naar twee zaken: de motieven om horizontale mobiliteit te 

stimuleren en naar de belemmerende en faciliterende factoren voor horizontale mobiliteit.  

5. Beschrijvende resultaten  

Alvorens we de voorspellende factoren bestuderen voor horizontale loopbaantransities binnen de 

Vlaamse overheid, bespreken we eerst een aantal verkennende resultaten die het empirisch 

onderzoek heeft opgeleverd.  

 

5.1. Loopbaanverleden binnen de Vlaamse overheid 

Aantal functies Aandeel (%)

1 71,3%

2 17,8%

3 7,2%

4 2,0%

5 1,0%

6+ 0,7%

Tabel 3- Totaal aantal functies uitgeoefend binnen de Vlaamse overheid (%) (N=5757) 

Tabel 3 toont aan dat ongeveer 71,3% van de respondenten in hun loopbaan maar één functie19 

hebben uitgeoefend binnen de Vlaamse overheid, namelijk hun huidige. Dit betekent dat 28,7% van 

de respondenten meer dan 1 functie heeft uitgeoefend in hun loopbaan binnen de Vlaamse 

overheid, waarvan het merendeel (17,8%) twee functies heeft uitgeoefend.  

                                                 
19 De invulling van het begrip �“functie�” werd in de enquête overgelaten aan de respondenten.  
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Aantal entiteiten Aandeel (%)

1 87,2%
2 11,6%
3 1,0%
4+ 0,2%

Tabel 4 – Aantal entiteiten binnen de Vlaamse overheid waarvoor men heeft gewerkt sinds 2006 
(%) (N=5757) 

 

Vervolgens kijken we naar het aantal entiteiten waarvoor men sinds 2006 (zodat de meting pas telt 

vanaf na de hervormingen van het Beter Bestuurlijk Beleid) heeft gewerkt. Uit de resultaten blijkt 

dat ongeveer 1 op de 8 respondenten al voor een andere entiteit binnen de Vlaamse overheid heeft 

gewerkt. De overgrote meerderheid van de respondenten werkt nog steeds voor dezelfde entiteit 

als in 2006.  

 

Kandidaatstelling voorbije vijf jaar Aandeel (%)

Nee 72,1%

Ja, ik ben niet van job veranderd 18,7%

Ja, ik ben van job veranderd 9,2%

Tabel 5 – Kandidaatstelling in de laatste vijf jaar binnen de Vlaamse overheid (%) 

Wanneer we kijken naar het aandeel van de personeelsleden dat zich in de voorbije vijf jaar heeft 

kandidaat gesteld voor een nieuwe job, zien we dat ongeveer 22,9 % zich heeft kandidaat gesteld. 

9,2% van de respondenten (zijnde ongeveer 532 respondenten) is daarbij effectief van job 

veranderd. Een duidelijke meerderheid, namelijk 72,1% van de respondenten, heeft zich in de 

voorbije vijf jaar niet kandidaat gesteld. 

Voorgaande metingen betreffende het aantal functies dat men heeft uitgeoefend, het aantal 

entiteiten waar men voor heeft gewerkt en de vroegere kandidaatstelling, stellen een soort 

nulmeting voorop. Indien meer personeelsmobiliteit een van de objectieven is voor een modern HR-

beleid binnen de Vlaamse overheid, heeft men nood aan een vertrekpunt dat als referentie kan 

worden gehanteerd. Deze resultaten indiceren dat mobiliteit gedurende de voorbije vijf jaar 

redelijk gering is, hoewel die vaststelling deels afhankelijk is van de �“norm�” en de definitie van 

mobiliteit die men hanteert.  

5.2. Gewenste en verwachte loopbaantransities  

Vooraleer dieper in te gaan op een aantal specifieke typen van loopbaantransities, kijken we eerst 

naar het aandeel van personeelsleden dat interesse heeft om van job te veranderen binnen of 

buiten de Vlaamse overheid. Tabel 6 toont aan dat de personeelsleden eerder interesse hebben om 

binnen de Vlaamse overheid van job te veranderen dan buiten de Vlaamse overheid. Ongeveer 48,6% 
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heeft interesse om binnen de Vlaamse overheid nog van job te veranderen. Wanneer hen gevraagd 

werd of men interesse heeft om een job buiten de diensten van de Vlaamse overheid uit te 

oefenen, antwoordde 19,8% eerder tot heel geïnteresseerd te zijn. 

(helemaal tot eerder)
niet geïnteresseerd

tussenin (helemaal tot eerder)
geïnteresseerd

Buiten de Vlaamse overheid 58,5% 21,7% 19,8%

Binnen de Vlaamse overheid 27,5% 23,9% 48,6%

Tabel 6 – Interesse om binnen of buiten de Vlaamse overheid van job te veranderen (%) 

In het kader van een modern HR-beleid voor de Vlaamse overheid, met als een van de doelstellingen 

het bevorderen van de personeelsmobiliteit binnen de Vlaamse overheid, is het belangrijk om zicht 

te hebben op het aandeel personeelsleden dat bereid is om een loopbaantransitie te ondernemen 

en wat de gepercipieerde kans is om effectief een loopbaantransitie te maken binnen de Vlaamse 

overheid. Specifiek werd nagegaan in welke mate de respondenten bereid zijn om een promotie te 

maken, een job van een lagere rang uit te oefenen, een job met een andere arbeidsinhoud uit te 

oefenen (op een gelijkaardig functieniveau) of op een andere afdeling te werken. De 

personeelsleden duiden op een vijf-puntenschaal hun bereidheid aan (van 1= �“heel zeker�” tot 

5=�”helemaal niet�”). Daarnaast werd voor iedere loopbaantransitie gepeild naar de mate waarin de 

respondenten de kans schatten dat men in de komende vijf jaar effectief een bepaalde 

loopbaantransitie zal ondernemen. Onderstaande grafieken tonen de relatieve percentages voor 

enerzijds de bereidheid en anderzijds de geschatte kans. Een persoon kan dus voor beide metingen 

in een andere categorie komen te staan (bv. �“Ik ben bereid om een promotie te nemen, maar acht 

de kans heel klein dat dit zal gebeuren in de komende vijf jaar�”).  
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Figuur 3 – Bereidheid tot promotie versus de gepercipieerde kans (%) (N=5757) 
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Zoals intuïtief verwacht wordt, zijn de personeelsleden het meest bereid om een promotie te 

maken. Ongeveer 70,9% zegt eerder tot zeer bereid te zijn om een verticale loopbaanstap te 

ondernemen. Noe & Barber (1993) stellen dat werknemers vaak eerder bereid zullen zijn tot 

verticale dan horizontale mobiliteit omdat die geassocieerd wordt met een aantal duidelijke baten, 

in het bijzonder een hoger salaris, meer verantwoordelijkheid en prestige. Daarentegen zijn de 

baten van een laterale loopbaantransitie minder meetbaar en vanzelfsprekend, zoals het 

ontwikkelen van nieuwe competenties en het verruimen van de inzetbaarheid. Echter, promoties 

zijn niet voor iedereen weggelegd. Wanneer gevraagd wordt naar de gepercipieerde kans dat zij 

binnen de komende vijf jaar effectief promotie zullen maken, antwoordt slechts 5,5% eerder 

positief. Aangezien dat verticale doorstromingsmogelijkheden binnen de Vlaamse overheid beperkt 

zijn, zijn deze resultaten niet onverwacht.  

 

 
 
 
 

Van alle mogelijke loopbaantransities zijn de respondenten het minst bereid om een job van een 

lagere rang uit te oefenen. Ongeveer 3,2% van de respondenten geeft aan dat zij bereid zijn tot 

demotie en 1,7% schat de kans hoog in dat zij effectief een job van een lagere rang zullen 

uitoefenen in de komende vijf jaar. Wat opvalt, is dat meer personeelsleden eerder tot zeer bereid 

zijn om een job in een lagere rang uit te oefenen dan zij die de kans groot achtten. 
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Na 

een verticale loopbaantransitie (of promotie, zie figuur 5), zijn de personeelsleden het meest 

bereid om een horizontale loopbaantransitie te ondernemen. 44,3% van de personeelsleden is 

eerder tot zeer bereid om een job met een andere arbeidsinhoud uit te oefenen (op hetzelfde 

functieniveau). Dit is een positieve bevinding omdat een relevante groep (namelijk iets minder dan 

de helft van de respondenten) gemotiveerd is om een horizontale loopbaanstap te ondernemen. 

Maar slechts 12,2% schat de kans hoog in om binnen de 5 jaar effectief een horizontale 

loopbaanstap te ondernemen. Welke factoren verklaren dat personeelsleden de kans op een 

horizontale loopbaantransitie laag percipiëren? Het duidelijke spanningsveld tussen de hoge 

bereidheid en de lage gepercipieerde kans voor een job met een andere arbeidsinhoud, wordt aan 

de hand van logistische regressieanalyses verder in dit rapport bestudeerd.  
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Figuur 5 – Bereidheid tot verandering van arbeidsinhoud (‘horizontale 
loopbaantransitie’) versus de gepercipieerde kans (%) (N=5757) 

Figuur 6 – Bereidheid over te stappen naar een andere afdeling versus de 
gepercipieerde kans (%) (N=5757) 
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Vervolgens werd gepeild naar de bereidheid van personeelsleden om op een andere afdeling te 

werken. 40,4% gaf aan eerder tot zeer bereid te zijn en 10,3% schat de kans hoog in dat zij in de 

komende vijf jaar effectief op een andere afdeling zullen werken. Ook hier zien we een 

discrepantie tussen een grote groep personeelsleden die bereidheid tonen en het vrij lage 

percentage dat de kans tot een effectieve overstap hoog inschat. 

 

We kunnen concluderen dat over de gehele lijn de respondenten de kans om in de komende 5 jaar 

effectief een loopbaantransitie te ondernemen zeer laag inschatten. Er is wel een significante groep 

van personeelsleden die eerder tot zeer bereid is om een horizontale loopbaanstap te ondernemen. 

Verder in dit rapport wordt de verandering naar een job met een andere arbeidsinhoud (op 

hetzelfde functieniveau) als een voorbeeld van een horizontale loopbaanstap gehanteerd. Op dit 

voorbeeld worden verdere analyses worden uitgevoerd om de determinanten van een horizontale 

loopbaantransitie te bestuderen20.  

 

In een eerste stap trachten we te onderzoeken hoe de personeelsleden verdeeld zijn over de 

bereidheid en de geschatte kans tot een dergelijke horizontale loopbaanstap. De respondenten 

werden op basis van hun antwoorden ingedeeld in vier groepen waarbij de bereidheid van de 

respondent om een job met een andere arbeidsinhoud uit te oefenen hoog of laag kan zijn, en de 

gepercipieerde kans door de respondent laag of hoog wordt geschat. Hiervoor werden de 

oorspronkelijke antwoorden op beide vragen gehercodeerd21. 

 

 

 

Bereidheid laag, kans hoog 
(“onvrijwillig”) 

2,6% (n=151) 

 

 

Bereidheid hoog, kans hoog 
(“willen en kunnen”) 

9,6% (n=553) 

 

Bereidheid laag, kans laag 
(“geen interesse”) 

53,1% (n=3055) 

 

 

Bereidheid hoog, kans laag 
(“willen maar niet kunnen”) 

34,7% (n=1998) 

Figuur 7 – Kruistabel op basis van de bereidheid en de gepercipieerde kans voor een 
verandering van job met een andere arbeidsinhoud  (N= 5757) 

 

Bovenstaande figuur positioneert de personeelsleden op twee assen. De bereidheid bevindt zich op 

de horizontale as, terwijl de gepercipieerde kans zich op de verticale as situeert. De vier groepen 

                                                 
20 Horizontale loopbaantransities kunnen in een aantal vormen voorkomen, maar het gaat steeds om een jobverandering op 

eenzelfde hiërarchisch niveau.  
21 Voor de bereidheid werden de antwoordcategorieën �“helemaal niet�”, �“eerder niet�” en �“tussenin�” samengevoegd onder de 

nieuwe antwoordcategorie �“laag�” en werden de originele antwoordcategorieën �“eerder wel�” en �“heel zeker�” gebundeld 
in de nieuwe antwoordcategorie �“hoog�”. Voor de gepercipieerde kans gebeurde eenzelfde bundeling van categorieën.  
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die hier naar voren komen zijn in eerste instantie ongelijk verdeeld. De grootste groep situeert zich 

linksonder in het vierkant en bevat meer dan de helft (53,1%) van de personeelsleden. Deze 

medewerkers zijn weinig bereid om een job met een andere arbeidsinhoud uit te oefenen en 

schatten de kans laag dat een dergelijke loopbaantransitie zich in de komende vijf jaar zal 

voordoen. We duiden deze groep aan met de titel �“geen interesse�” omdat deze personeelsleden 

vermoedelijk de kans laag schatten omdat zij a priori geen interesse tonen in een horizontale 

loopbaantransitie.  

De personeelsleden die eerder tot zeer bereid zijn om een job met een andere arbeidsinhoud uit te 

oefenen maar de kans klein achten dat dit in de komende vijf jaar effectief zal gebeuren, behoren 

tot de groep �“willen maar niet kunnen�”. Om welke redenen zij deze kans laag achten is (nog) niet 

gekend. Gekoppeld aan het employability procesmodel zouden hier zowel de context (bijvoorbeeld 

de grootte van de organisatie die de effectieve interne doorstromingskansen beïnvloedt) als een 

negatieve of positieve schok (bijvoorbeeld de geboorte van een eerste kind) verklaren waarom een 

persoon deze kans laag acht. Interessant is dat deze groep van personeelsleden de tweede grootste 

groep vormt binnen het assenstelsel (bijna 35%). Om meer horizontale mobiliteit binnen de Vlaamse 

overheid te bewerkstelligen, verdient deze groep personeelsleden specifieke aandacht. De vragen 

die we ons hierbij kunnen stellen, zijn: �“Wie zijn deze personeelsleden?�” en �“Welke factoren 

hebben een impact op de gepercipieerde kans?�”.  

Een derde groep personeelsleden omvat de respondenten die eerder tot zeer bereid zijn en de kans 

hoog achtten dat een horizontale loopbaanstap in de komende vijf jaar zal plaatsvinden. Deze 

personeelsleden geven dus zelf aan dat zij �“willen en kunnen�” horizontaal bewegen.  

Tot slot resteert er nog een groep personeelsleden die eerder de kans hoog percipiëren dat zij in de 

komende vijf jaar een job met een andere arbeidsinhoud zullen uitoefenen maar tegelijkertijd 

weinig bereid zijn om dit te doen. De reden waarom deze personen �“onvrijwillig�” de kans hoog 

achten, is hier niet gekend. Mobiliteit mondt voornamelijk uit in positieve uitkomsten op individueel 

niveau wanneer ze vrijwillig is en wordt bovendien geassocieerd met meer welzijn op en buiten het 

werk (Herremans & Vansteenkiste, 2010; Stynen & Sels, 2008). Gedwongen mobiliteit kan leiden tot 

minder tevredenheid over de aansluiting tussen werk en eigen kennis en vaardigheden (Gesthuizen 

& Dagevos, 2005). Omdat dit onderzoek zich focust op vrijwillige loopbaantransities en omdat 

onderzoek naar onvrijwillige loopbaantransities een eigen literatuur betreft, wordt die laatste groep 

(die bovendien slechts 2,6% van de respondenten bevat) in volgende analysedelen niet verder 

bestudeerd.  

Binnen de Vlaamse overheid zijn de verticale bewegingen, of ook de �“bevorderingen�”, de meest 

gekende en traditionele vorm van mobiliteit. Een analyse van de antecedenten van verticale 

mobiliteit (in vergelijking met die van horizontale mobiliteit) leert ons meer over het verschil in 

doelgroep en stimulatoren. In onderstaande figuur wordt ook bestudeerd hoe de respondenten 

verdeeld zijn over de bereidheid en de gepercipieerde kans tot een promotie.  
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Bereidheid laag, kans hoog  
(“onvrijwillig”) 

0,2% (n=10) 

 

 

Bereidheid hoog, kans hoog 
(“willen en kunnen”) 

5,3% (n=303) 

 

Bereidheid laag, kans laag  
(“geen interesse”) 

29,0% (n=1667) 

 

 

Bereidheid hoog, kans laag 
(“willen maar niet kunnen”) 

65,6% (n=3776) 

Figuur 8 – Kruistabel op basis van de bereidheid en de gepercipieerde kans tot promotie (N= 
5757) 

 
De grootste groep van personeelsleden bevindt zich hier rechtsonder in de figuur. Maar liefst 65,6% 

van de respondenten geeft aan eerder tot zeer bereid te zijn om een promotie te maken maar acht 

de kans tot promotie klein. De tweede grootste groep heeft �“geen interesse�” in een promotie, 

terwijl een derde groep een promotie wel ziet zitten en de kans ook groot schat om in de komende 

vijf jaar een promotie te maken. Slechts 0,2% zou misschien een promotie maken in de toekomst 

terwijl men niet echt bereid is om te promoveren.  

5.3. De toepassing van ICM- en OCM-praktijken binnen de Vlaamse overheid  

Een van de onderzoeksvragen van dit rapport is de mate waarin personeelsleden initiatieven nemen 

om hun bewegingskapitaal te onderhouden of te verruimen en hun loopbaan vorm te kunnen geven. 

In welke mate nemen de respondenten hun loopbaan zelf in handen en welke initiatieven komen 

hier voornamelijk aan bod? Een meetschaal voor ICM werd ontwikkeld door Sturges et al. (2000). Zij 

onderscheiden vier dimensies van ICM, een structuur die we toepassing in tabel 7, waar we ICM-

initiatieven bij werknemers van de Vlaamse overheid voorstellen. 

ICM kan zowel gericht zijn op de ontwikkeling van de loopbaan binnen als buiten de organisatie 

(cf. intern en extern gerichte initiatieven). Onder de intern gerichte initiatieven kunnen twee typen 

van initiatieven benoemd worden: �“sociale netwerking�” en �“aandacht trekken�” (Sturges et al., 

2005; Verbruggen et al., 2003). Er voor zorgen dat men betrokken wordt in belangrijke projecten, 

actief vragen naar feedback, contacten opbouwen met belangrijke personen in de organisatie en 

met personen uit divisies waarin men graag zou willen werken zijn initiatieven waarmee het 

bestaande sociaal kapitaal wordt verruimd. Via het sociaal netwerk kunnen leer- en 

jobopportuniteiten opduiken. Loopbaanonderzoek toont ook steeds het relatieve belang aan van 

sociale netwerken voor verdere loopbaankansen (DeFillipi & Arthur, 1994). De initiatieven die 

ondernomen worden om erkenning te krijgen vallen onder de dimensie �“aandacht trekken�”. Door de 

aandacht te trekken van relevante anderen maken we onze kwaliteiten en prestaties zichtbaar. Dit 

heeft mogelijk een effect op toekomstige loopbaanwendingen. Naast deze initiatieven die eerder 

gericht zijn op het managen van de loopbaan binnen de organisatie, zijn er ook extern gerichte ICM-

initiatieven: �“praktische zaken�” en �“mobiliteitsgeoriënteerd gedrag�”. De dimensie �“praktische 
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zaken�” verwijst naar concrete initiatieven van werknemers om de eigen arbeidsmarktkennis te 

vergroten (Verbruggen et al., 2003: 219). Met �“mobiliteitsgeoriënteerd gedrag�” wordt verwezen 

naar de mogelijkheid dat een werknemer de organisatie verlaat wanneer deze laatste niet langer de 

gewenste job of loopbaan kan aanbieden. In totaal werden 16 stellingen voorgelegd aan de 

respondenten om te bestuderen in hoeverre zij aan ICM doen. 

 
 

  
(Helemaal) niet 

akkoord Tussenin (Helemaal) akkoord 

INTERN GERICHT    

Netwerking    

Ik zorg ervoor dat ik betrokken word in belangrijke projecten 14,0% 32,9% 53,2% 

Ik heb contacten opgebouwd met belangrijke personen in mijn 
organisatie 

23,5% 31,2% 45,4% 

Ik vraag feedback over mijn prestaties wanneer die niet spontaan 
gegeven wordt 

23,3% 54,9% 44,9% 

Ik leg contacten met mensen uit werkgebieden waarin ik graag zou 
willen werken 

29,6% 32,1% 38,3% 

Aandacht trekken  

Ik zorg ervoor dat ik erkenning krijg voor het werk dat ik doe 
15,9% 37,9% 46,2% 

Ik maak mijn leidinggevende bewust van wat ik allemaal 
verwezenlijkt heb 

19,1% 31,8% 49,1% 

EXTERN GERICHT    

Praktische zaken    

Ik hou mijn CV up-to-date 55,2% 22,1% 22,7% 

Ik vraag zelf om loopbaanadvies, ook als het me niet wordt 
aangeboden 

50,1% 30,0% 19,9% 

Ik bekijk vacatures om te zien welke jobs er buiten deze 
organisatie beschikbaar zijn 

50,3% 17,8% 31,9% 

Ik lees in mijn vrije tijd werkgerelateerde tijdschriften 
 en boeken 

41,8% 28,2% 30,0% 

Ik zoek naar werkgerelateerde opleidingen of kwalificaties 25,1% 32,6% 42,3% 

Mobiliteitsgeoriënteerd gedrag    

Ik heb gepland om deze organisatie te verlaten eens ik de nodige 
vaardigheden en ervaring bezit om verder te gaan 

70,5% 17,3% 12,2% 

Ik onderneem extra activiteiten die mooi zullen staan op mijn CV 62,1% 22,2% 15,8% 

Ik weiger een nieuwe taak op mij te nemen als het me niet helpt 
om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen 81,8% 12,8% 5,4% 

Ik heb gepland om deze organisatie te verlaten als er me geen 
loopbaan kan worden aangeboden die de moeite waard is 

57,2% 19,8% 23,0% 

Tabel 7 – Intern en extern gerichte ICM-activiteiten binnen de Vlaamse Overheid (%) (N=5757) 

 
In het VIONA-project �‘Loopbaanbegeleiding doorgelicht�’ (Verbruggen et al., 2005) werden dezelfde 

ICM-initiatieven bevraagd bij Vlaamse werknemers. Uit die data bleek dat de scores op het 

verkrijgen van erkenning hoger lagen dan voor sociale netwerking. Voor de extern georiënteerde 

initiatieven lagen de scores voor mobiliteitsgeoriënteerd gedrag aan de lage kant. De doorsnee 
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Vlaamse werknemer scoorde niet echt hoog op ICM. Bovendien zijn de genomen initiatieven 

voornamelijk gericht op de organisatie van de huidige job (Bollen, et al., 2006). 

In ons onderzoek blijkt dat de uitbouw van het sociale netwerk en het verkrijgen van erkenning van 

de vier ICM-dimensies het hoogste scoren. In vergelijking met de data uit het VIONA-project 

�‘loopbaanbegeleiding doorgelicht�’ liggen de scores ook hier hoger voor de meer intern gerichte 

initiatieven dan voor de extern gerichte. Bovendien liggen de scores van onze respondentengroep 

voor de intern gerichte initiatieven in het algemeen iets hoger22 dan de �“gemiddelde Vlaamse 

werknemer�”, behalve voor de stelling �“ik zorg ervoor dat ik erkenning krijg voor het werk dat ik 

doe�”. We vermoeden dat hier het effect speelt van het hoge aandeel van personeelsleden van rang 

A1, een personeelscategorie die meer ICM-initiatieven nemen dan lagere personeelscategorieën. 

Verbruggen et al. (2003: 221) tonen in hun onderzoek immers aan dat het functieniveau een 

belangrijke rol speelt in de mate waarin men aan ICM doet. Ongeveer de helft respondenten trekt 

aandacht om kwaliteiten en prestaties zichtbaar te maken. Bovendien werkt minstens 4 van de 10 

werknemers actief aan het eigen sociale netwerk. Voornamelijk het betrokken geraken in 

belangrijke projecten op de werkvloer is een initiatief dat de meerderheid van de personeelsleden 

neemt (53,2%). Ook hier werken de respondenten dus eerder op een indirecte wijze aan hun 

loopbaan (Verbruggen et al., 2003). 

Voor de initiatieven met een eerder extern gerichte focus, liggen de scores voor 

mobiliteitsgeoriënteerd gedrag aanzienlijk lager dan de scores voor de dimensie �“praktische zaken�”. 

Ongeveer 23% van de respondenten geeft aan van werkgever te veranderen indien er geen loopbaan 

meer kan worden aangeboden die beantwoordt aan de eigen loopbaanobjectieven. Dat percentage 

ligt hoger dan wat Verbruggen et al. (2003) bestudeerden voor de gemiddelde Vlaamse werknemer 

(15,3%). Slechts 12,2% van onze respondenten zal de organisatie verlaten eens de nodige 

vaardigheden zijn ontwikkeld en ervaringen zijn opgedaan om verder te gaan. Voor de �“praktische 

zaken�” is het opvallend dat ongeveer 31,9% vacatures bekijkt die buiten de organisatie beschikbaar 

zijn terwijl slechts 22,7% hun eigen CV up-to-date houdt.  

Uit deze analyse van ICM-activiteiten in de Vlaamse overheid kunnen we concluderen dat de 

respondenten zich veeleer bezig houden met initiatieven die gericht zijn op het verloop en de 

ontwikkeling in de huidige job dan met initiatieven die erop gericht zijn om effectief van job te 

veranderen, al dan niet bij een andere werkgever.   

  

                                                 
22 De scores voor (helemaal) akkoord liggen hoger in dit onderzoek dan uit het onderzoek van Bollen en haar collega�’s (2006).  
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(Helemaal) niet 

akkoord Tussenin (Helemaal) akkoord 

Competentiegerichte ondersteuning 
Ik krijg een opleiding of leermogelijkheden die me helpen bij de 
ontwikkeling van mijn loopbaan 17,9% 23,0% 59,1% 

Mijn leidinggevende zorgt ervoor dat ik de opleiding krijg die ik 
nodig heb voor mijn loopbaan 

18,9% 25,8% 55,3% 

Er worden mij dingen aangeleerd die ik moet weten om vooruit te 
geraken in mijn organisatie 

22,7% 27,1% 50,1% 

Ik heb een persoonlijk ontwikkelingsplan gekregen 
 

56,8% 23,0% 20,2% 

Ik krijg werk toegewezen waardoor ik vaardigheden voor de 
toekomst kan ontwikkelen 25,6% 30,3% 44,1% 

Mijn leidinggevende geeft me duidelijke feedback over mijn 
prestaties  

23,3% 25,6% 51,0% 

Sociale-netwerkondersteuning      

Ik ben voorgesteld aan mensen in mijn organisatie die bereid zijn 
me te helpen bij de ontwikkeling van mijn loopbaan 

56,1% 23,6% 20,4% 

Ik heb een mentor gekregen die mij helpt bij de ontwikkeling van 
mijn loopbaan 78,3% 12,7% 9,0% 

Mijn leidinggevende heeft me in contact gebracht met mensen die 
me willen helpen met mijn loopbaan 

70,2% 17,6% 11,2% 

Overige activiteiten 
 

   

Ik krijg loopbaanadvies als ik dat nodig heb 
 48,1% 28,5% 23,4% 

Mijn loopbaanverwachtingen worden jaarlijks besproken tijdens een 
gesprek met mijn leidinggevende 
 

40,3% 21,9% 37,8% 

Tabel 8 – Gepercipieerde OCM-activiteiten binnen de Vlaamse Overheid (%) (N=5757) 

 
Een andere onderzoeksvraag van dit rapport heeft betrekking op de mate waarin 

loopbaanondersteunende praktijken aan bod komen op de werkvloer. Krijgen werknemers 

voldoende kansen om actief te werken aan hun bewegingskapitaal (en dus aan hun employability)? 

Een meetschaal voor OCM werd eveneens ontwikkeld door Sturges et al. (2000). In totaal werden 10 

stellingen voorgelegd aan de respondenten23. Sturges et al. (2000) onderscheiden twee dimensies 

van OCM. In navolging van Verbruggen et al. (2003) noemen we deze twee factoren de 

�“competentiegerichte ondersteuning�” en �“sociale-netwerkondersteuning�”.  

De eerste dimensie �“competentiegerichte ondersteuning�” heeft betrekking op de mogelijkheden 

die de organisatie aan haar personeelsleden biedt om hun competenties te gebruiken en (nieuwe) te 

ontwikkelen. De tweede dimensie �“sociale-netwerkondersteuning�” heeft betrekking op de 

ondersteuning de men ervaart in het verder uitbouwen van het sociale netwerk. Uit de tabel valt 

meteen op dat de respondenten voornamelijk competentiegerichte ondersteuning ervaren in de 

uitbouw van hun loopbaan. Verbruggen et al. (2003) concluderen hetzelfde. Van alle activiteiten die 

deel uitmaken van de competentiegerichte ondersteuning wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan 

het minste ingezet door de entiteiten. Initiatieven die meer directe ondersteuning bieden voor de 
                                                 
23 Het item �“Mijn loopbaanverwachtingen worden jaarlijks besproken tijdens een gesprek met mijn leidinggevende�” 

behoorde niet tot de oorspronkelijke meetschaal van Sturges et al. (2000). In dit onderzoek behoort ze ook niet tot de 
uiteindelijke meetschaal van OCM. Dit item wordt in de tabel getoond om de vaststelling bij te staan dat activiteiten die 
een meer directe impact hebben op de loopbaan, weinig worden ingezet.  
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uitbouw van de loopbaan worden minder ingezet. Slechts 23,4% krijgt loopbaanadvies wanneer men 

dat nodig acht en 37,8% heeft een jaarlijks gesprek met de leidinggevende over de eigen 

loopbaanverwachtingen. De �“sociale-netwerkondersteuning�” wordt volgens de respondenten het 

minst ingezet binnen de organisaties. Slechts een kleine minderheid (9%) krijgt een mentor 

toegewezen die hen helpt bij de ontwikkeling van de loopbaan en 11% van de respondenten werd in 

contact gebracht met personen die bereid zijn om te helpen bij de uitbouw van de loopbaan.  

We kunnen concluderen dat binnen de Vlaamse overheid vooral wordt ingezet om de 

competentiegerichte ondersteuning van haar personeelsleden. Bollen et al. (2006) komen in hun 

analyse van de OCM-dimensies voor werknemers in Vlaanderen op eenzelfde conclusie. Zij stellen 

namelijk dat loopbaanonderzoek nochtans op het belang van sociale netwerken wijst voor de 

verdere loopbaankansen (Bollen et al., 2006, DeFillipi & Arthur, 1994). Activiteiten die bovendien 

een vorm zijn van een meer directe ondersteuning komen minder aan bod. Ook die vaststelling ligt 

in lijn met de conclusies van Verbruggen et al. (2003). Zo blijkt dat voorgesteld worden aan mensen 

die bereid zijn om mee te helpen aan de ontwikkeling van de loopbaan, persoonlijke 

ontwikkelingsplannen, loopbaanadvies, loopbaangesprekken en een mentor toegewezen krijgen, 

activiteiten zijn die slechts een minderheid bereiken.  
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6. Verklarende analyses en resultaten  

6.1. Correlatiematrix  

Voordat de verklarende regressieanalyses aan bod komen, geeft een correlatiematrix een eerste 

zicht op de onderliggende correlaties tussen de variabelen (zie bijlage 6). Alle bivariate 

correlaties tussen de onafhankelijke variabelen komen niet boven een grenswaarde van 0,60. Enkel 

de correlatie tussen leeftijd en anciënniteit (r=0,584, p<0,001) nadert de grenswaarde, wat 

mogelijk kan wijzen op multicollineariteit (Wijnen et al., 2002: 123). Die treedt op wanneer er een 

hoge correlatie is tussen onafhankelijke variabelen en leidt tot instabiliteit van de schattingen van 

de regressiecoëfficiënten. We kunnen dit probleem vaststellen aan de hand van twee gangbare 

statistische toetsen, namelijk de Variance Inflation Factor (VIF) en de Tolerance24 (Mortelmans & 

Dehertogh, 2007: 125). Beide maten geven echter aan dat er geen multicollineariteit is tussen de 

onafhankelijke variabelen. 

Omdat de centrale afhankelijke variabele een samengestelde variabele is op basis van twee items 

(met name de bereidheid en de geschatte kans), worden zowel de twee items als de drie dichotome 

afhankelijke variabelen (geconstrueerd op basis van de combinaties van de twee items) in de 

correlatiematrix getoond. Opvallend is dat de bereidheid om een job met een andere arbeidsinhoud 

uit te oefenen het sterkst correleert met de factoren ICM extern gericht (r=0,349) en de persoon-

job fit (r=-0,327). Ze correleert slechts uitermate zwak en negatief met de factor ICM intern gericht 

(r=-0,046), die wel sterk en positief correleert met de bereidheid (r=0,217) en gepercipieerde kans 

(r=0,218) om een promotie te maken. De gepercipieerde kans om een job met een andere 

arbeidsinhoud uit te oefenen correleert eveneens sterk met de factor ICM extern gericht (r=0,303).  

Tot slot correleren leeftijd en anciënniteit steeds sterk en negatief met zowel de bereidheid als de 

gepercipieerde kans om beide vormen van loopbaantransities te ondernemen. De hier besproken 

correlaties zijn steeds significant (p<0,001).  

In wat volgt, bespreken we de resultaten van de meervoudige regressieanalyses. De onderzochte 

variabelen zijn deze waarvan we op basis van de literatuur of de onderzochte bivariate analyses 

kunnen verwachten dat ze een significant effect zullen uitoefenen op de bereidheid en/of de 

gepercipieerde kans van de respondenten om een (horizontale of verticale) loopbaantransitie te 

ondernemen. 

 

 

 

                                                 
24 De Tolerance-maat kan waarden aannemen tussen 0 en 1, waarbij een waarde kleiner dan 0,10 wordt aangegeven als 

criterium voor de aanwezigheid van multicollineariteit. Dit betekent immers dat andere onafhankelijke variabelen meer 
dan 90% van de variantie in die ene onafhankelijke variabele verklaren. De VIF kan waarden aannemen tussen 1 en 
oneindig. Als de VIF groter is dan 10, is er een probleem van hoge multicollineariteit (Mortelmans & Dehertogh, 2007: 
125).  
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6.2. Regressieanalyses - Horizontale beweging 

6.2.1. “Geen interesse” – bereidheid laag, kans laag  

Tabel 9 geeft een overzicht van de resultaten van een logistische regressieanalyse met als 

dichotome afhankelijke variabele �“personeelsleden die niet tot weinig bereid zijn om een job met 

een andere arbeidsinhoud uit te oefenen en hiervoor de kans laag percipiëren�” versus �“de 

anderen�”. Welke factoren zorgen ervoor dat respondenten onder de eerste groep vallen?25  

 

 M1 M2 M3 M4 M5 
Leeftijd 0,035** 0,230** 0,024** 0,021** 0,012* 
Geslacht (Ref. Man) -0,267** -0,360** -0,412** -0,405** -0,464** 
Anciënniteit  0,018** 0,019** 0,018** 0,014* 
Statuut (Ref. Contractant)  -0,094 -0,043 0,002 -0,066 
Niveau (Ref. A1)  ** ** ** ** 
  Niveau B   0,366** 0,309** 0,325** 0,306** 
  Niveau C   0,438** 0,372** 0,440** 0,366** 
  Niveau D  0,539** 0,496** 0,487** 0,468** 
Kandidaatstelling (Ref. Nee)  ** ** ** ** 
  Ja, maar niet veranderd  -0,839** -0,729** -0,697** -0,500** 
  Ja, en veranderd  -0,349* -0,344* 0,353* -0,299* 
OCM competentie   0,315** 0,061 0,029 
OCM sociale-netwerk   0,113* 0,013 0,030 
Persoon �– job fit    0,564** 0,494** 
Persoon �– organisatie fit    0,121* 0,040 
Persoon �– collega�’s fit    0,077 0,068 
Relatie leidinggevende    0,115 0,088 
ICM intern     -0,041 
ICM extern     -0,431** 
Pseudo R² (Nagelkerke) 0.048 0.101 0.127 0.191 0.218 
Blok ** ** ** ** **
Model ** ** ** ** **
N= 4685; ** p < 0.001, *p  0.005 

Tabel 9 – Logistische regressieanalyse met als afhankelijke variabele “lage bereidheid, lage 
kans” versus “de anderen” (horizontaal; b-waarden)  

 

Hoewel de relatieve bijdragen van de modellen klein zijn, leveren alle modellen een significante 

bijdrage tot de totale verklaringskracht. Model 5, waarin het verband van de onafhankelijke 

variabelen met de afhankelijke variabele wordt getest, heeft een pseudo R² van 21,8% (Nagelkerke 

R²= 0.218). Het geheel van de onafhankelijke variabelen verklaart met andere woorden ongeveer 

21,8% van de totale variantie. In soortgelijk onderzoek naar determinanten van vrijwillige mobiliteit 

of employability van werknemers liggen de verklaringskrachten vaak lager dan 20% (Pitts, Marval & 

Fernandez, 2011; De Vos, Dewettinck & Buyens, 2007). In het laatste model worden de netto-

effecten getoond voor iedere onafhankelijke variabele onder controle van de overige variabelen. 

Doordat de b-waarden geen gestandaardiseerde waarden zijn, kunnen we de effecten echter niet 

                                                 
25 Omdat 94,5 % van de �“anderen�” een hoge bereidheid toont om een job met een andere arbeidsinhoud uit te oefenen, 

behandelt deze analyse zo goed als alle variabelen die een effect uitoefenen op de bereidheid om een dergelijke 
loopbaanstap te ondernemen. 
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onderling vergelijken26. De bijdrage van iedere groep variabelen aan de verklaringskracht van het 

model, geeft wel een idee van de relatieve sterkte van de effecten van de variabelen in groep.  

De toevoeging van variabelen die peilen naar de persoon-omgeving fit (cf. model 4) levert de 

grootste significante verbetering voor het totale model. De persoon-job fit oefent een sterke en 

negatieve invloed uit op de bereidheid van personeelsleden om een horizontale jobverandering te 

ondernemen. Indien de respondent een goede overeenstemming ervaart met de huidige job, dan is 

de kans groter dat hij of zij �“geen interesse�” zal hebben om horizontaal te bewegen. Deze 

medewerkers uiten hun desinteresse (onder meer) doordat zij geen behoefte hebben aan een 

verandering van job. Omgekeerd toont de analyse aan dat een lagere persoon-job fit gepaard gaat 

met een hogere bereidheid om horizontaal te bewegen. Deze resultaten komen overeen met die van 

de personeelspeiling (2010). Daaruit bleek dat twee van de drie personeelsleden die eerder 

ontevreden zijn met het huidige werk, vaker uitkijken naar een nieuwe functie27.  

Wat de socio-demografische variabelen betreft, blijkt dat leeftijd een positief effect heeft. 

Respondenten in oudere leeftijdscategorieën zullen eerder weinig bereid zijn om een horizontale 

loopbaanstap te ondernemen. Stabiliteit in de eigen loopbaan blijkt van belang te zijn voor deze 

personeelsleden. Mannen hebben meer kans dan vrouwen om tot de �“geen interesse�”-groep te 

behoren. In een derde stap blijkt het niveau waarin men is tewerkgesteld een significant effect te 

hebben. In vergelijking met de referentiecategorie rang A1, hebben personeelsleden van niveau B, 

C, maar vooral van niveau D meer kans om tot deze groep te behoren. Hieruit kunnen we afleiden 

dat vooral personen van rang A1 bereid zullen zijn om een job met een andere arbeidsinhoud uit te 

oefenen. De resultaat stemt overeen met de resultaten van de personeelspeiling van 2010. Daaruit 

bleek dat voornamelijk personeelsleden van niveau A vaker van functie willen veranderen dan 

personeelsleden van niveau D28. Vervolgens blijkt dat ook de personen die zich in de laatste vijf jaar 

niet kandidaat hebben gesteld voor een nieuwe job eerder bereid zijn. In een laatste stap hebben 

de extern gerichte ICM-activiteiten een significant en negatief effect. Wie al initiatieven 

onderneemt die gericht zijn op de externe inzetbaarheid, vertoont een grotere bereidheid om 

horizontaal van job te veranderen.  

Opmerkelijk is dat de OCM-dimensies initieel in model 3 rechtstreeks een significante en positieve 

invloed uitoefenen. Respondenten die meer competentiegerichte en �‘sociaal netwerk�’-

ondersteuning ervaren op de werkvloer zijn niet tot weinig bereid. Maar na toevoeging van de 

variabelen die peilen naar de overeenstemming met de huidige werkomgeving, valt het effect van 

de OCM-dimensies weg29. De persoon-omgeving fit factoren hebben met andere woorden een 

intermediair karakter in het model. De mate waarin de respondenten competentiegerichte en 

�‘sociale-netwerk�’ ondersteuning ervaren op het werk, heeft een positief effect op de mate waarin 

men een overeenstemming ervaart met de huidige job. De persoon-job fit is immers de enige 
                                                 
26 De resultaten van een logistische regressieanalyse zouden we ook aan de hand van odds ratio�’s kunnen bespreken. Omdat 

ook de odds ratio�’s in de bestudeerde regressieanalyses niet onderling kunnen worden vergeleken en de interpretatie 
van b-waarden eenvoudiger is, tonen we enkel de b-waarden.  

27 Hiervoor verwijzen we naar de resultaten van de personeelspeiling van 2010 in een mededeling aan de Vlaamse Regering 
(VR 2011 2904 MED. 0206). 

28 Hiervoor verwijzen we naar de resultaten van de personeelspeiling van 2010 in een mededeling aan de Vlaamse Regering 
(VR 2011 2904 MED. 0206). 

29 De b-waarden van beide OCM-dimensies dalen en zijn niet meer significant. 
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variabele van de persoon-omgeving fit die significant oplicht. In de correlatiematrix zien we 

eenzelfde verband optreden.  

6.2.2.  “Willen en kunnen” – bereidheid hoog, kans hoog 

Een tweede belangrijke groep bevat de personeelsleden die eerder tot zeer bereid zijn om een job 

met een andere arbeidsinhoud uit te oefenen en de kans ook groot percipiëren dat dit in de 

komende vijf jaar effectief zal gebeuren. Welke factoren voorspellen dat een personeelslid eerder 

onder de groep �“hoge bereidheid, hoge kans�” komt te staan? 

 

 M1 M2 M3 M4 M5 
Leeftijd -0,045** -0,020* -0,020* -0,018 -0,007 
Geslacht (Ref. Man) 0,320* 0,386** 0,409** 0,391** 0,464** 
Anciënniteit  -0,042** -0,044** -0,041** -0,035** 
Statuut (Ref. Contractant)  -0,081 -0,118 -0,153 -0,083 
Niveau (Ref. A1)      
  Niveau B  -0,228 -0,192 -0,246 -0,255 
  Niveau C   -0,519** -0,479** -0,571** -0,468** 
  Niveau D  -1,014** -0,989** -1,015** -0,962** 
Kandidaatstelling (Ref. Nee)      
  Ja, maar niet veranderd  0,779** 0,704** 0,609** 0,368* 
  Ja, en veranderd  0,701** 0,701** 0,723** 0,646** 
OCM competentie   -0,213** 0,071 0,107 
OCM �‘sociaal netwerk�’   -0,054 0,066 0,057 
Persoon �– job fit    -0,392** -0,313** 
Persoon �– organisatie fit    -0,079 0,011 
Persoon �– collega�’s fit    -0,089 -0,095 
Relatie leidinggevende    -0,246** -0,213** 
ICM intern     0,139 
ICM extern     0,492** 
Pseudo R² (Nagelkerke) 0.042 0.096 0.104 0.140 0.167 
Blok ** ** ** ** **
Model ** ** ** ** **
N= 4685; ** p < 0.001, *p  0.005 

Tabel 10 – Logistische regressieanalyse met als afhankelijke variabele “hoge bereidheid, hoge 
kans” versus “de anderen” (horizontaal; b-waarden) 

 
Het totale model (cf. model 5) verklaart 16,7% (Nagelkerke R²) van de variantie. De toevoeging van 

de werkgerelateerde variabelen levert hier de grootste toegevoegde verklaringskracht. Hoe meer 

dienstjaren het personeelslid heeft in de huidige functie, des te kleiner de kans zal zijn dat hij of 

zij tot de groep �“willen en kunnen�” behoort. Daarnaast blijkt dat de kans ook kleiner is voor 

personeelsleden van niveau C en D in vergelijking met personeelsleden van rang A1. Opvallend is dat 

de personeelsleden die zich in de voorbije vijf jaar hebben kandidaat gesteld voor een nieuwe job 

binnen de Vlaamse overheid, meer kans hebben om onder de bestudeerde groep te komen staan. 

Vooral zij die effectief van job zijn veranderd maken meer kans.  

Van de socio-demografische kenmerken heeft enkel �“geslacht�” een significant effect. Vrouwen 

zijn meer bereid om een horizontale loopbaanstap te ondernemen en schatten de kans ook hoger in 

dan mannen. Bij toevoeging van de persoon-omgeving fit, hebben de persoon-job fit en de relatie 

met de leidinggevende een negatief en significant effect. Personen die in mindere mate een 

overeenstemming ervaren met hun huidige job, zullen meer bereid zijn en de kans hoog schatten 

dat zij binnen de vijf jaar een job met een andere arbeidsinhoud zullen uitoefenen. Een verstoorde 
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relatie met de leidinggevende verhoogt de kans dat het personeelslid onder deze groep komt staan. 

In een laatste stap hebben de extern gerichte ICM-initiatieven een significant en positief effect. 

Opnieuw wordt in deze regressieanalyse het effect van de competentiegerichte ondersteuning in 

model 3 weg verklaard door de persoon-job fit.  

6.2.3. “Willen maar niet kunnen” – bereidheid hoog, kans laag 

Nadat we voor de twee uiterste groepen �“lage bereidheid, lage kans�” en �“hoge bereidheid, hoge 

kans�” de variabelen hebben blootgelegd die de kans verhogen dat een personeelslid onder een van 

de twee groepen komt te staan, bestuderen we de laatste groep met betrekking tot een horizontale 

loopbaantransitie. Deze personeelsleden zijn eerder tot zeer bereid om een job met een andere 

arbeidsinhoud uit te oefenen maar schatten de kans laag in dat zij binnen de vijf jaar effectief een 

dergelijke jobverandering zullen waarmaken.  

 

 M1 M2 M3 M4 M5 
Leeftijd -0,019** -0,016** -0,016** -0,014** -0,010 
Geslacht (Ref. Man) 0,133 0,195* 0,229** 0,218* 0,238** 
Anciënniteit  -0,008 -0,009 -0,007 -0,005 
Statuut (Ref. Contractant)  0,167 0,125 0,092 0,122 
Niveau (Ref. A1)      
  Niveau B  -0,213 -0,164 -0,167 -0,161 
  Niveau C   -0,218 -0,161 -0,207 -0,177 
  Niveau D  -0,198 -0,152 -0,132 -0,124 
Kandidaatstelling (Ref. Nee)  **    
  Ja, maar niet veranderd  0,506** 0,414** 0,375** 0,292** 
  Ja, en veranderd  -0,033 -0,039 -0,045 -,071 
OCM competentie   -0,233** -0,097 -0,080 
OCM sociale-netwerk   -0,103* -0,050 -0,051 
Persoon �– job fit    -0,369** -0,329** 
Persoon �– organisatie fit    -0,066 -0,029 
Persoon �– collega�’s fit    -0,083 -0,077 
Relatie leidinggevende    0,019 0,033 
ICM intern     -0,008 
ICM extern     0,182** 
Pseudo R² (Nagelkerke) 0.013 0.032 0.049 0.080 0.085 
Blok ** ** ** ** ** 
Model ** ** ** ** **
N= 4685; ** p < 0.001,  *p  0.005 

Tabel 11 – Logistische regressieanalyse met als afhankelijke variabele “hoge bereidheid, lage 
kans” versus “de anderen” (horizontaal; b-waarden) 

 
Alle onafhankelijke variabelen samen verklaren slechts 8,5% van de totale variantie. In het 

eindmodel hebben vier variabelen een significant effect. Het geslacht van de respondent is een 

significante voorspeller: vrouwen hebben meer kans onder deze groep te komen staan dan mannen. 

Personeelsleden die zich in de laatste vijf jaar kandidaat stelden voor een nieuwe job maar om een 

of andere reden niet van job zijn veranderd, maken meer kans om onder de bestudeerde groep te 

komen staan. Blijkbaar zijn deze personeelsleden nog steeds geïnteresseerd in een verandering van 

job, maar schatten ze de kans dat een dergelijke loopbaantransitie binnen de vijf jaar zal gebeuren 

laag in. Vervolgens is de �“persoon-job fit�” opnieuw significant en levert de meest significante 

verbetering van het model. Medewerkers die een misfit ervaren met de huidige job, zullen eerder 

bereid zijn om een job met een andere arbeidsinhoud uit te oefenen maar de kans hiervoor laag 
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inschatten. Tot slot hebben de extern gerichte ICM-activiteiten ook een significant en positief 

effect. Het effect is wel kleiner dan in de groep �“willen en kunnen�”. Opnieuw daalt het effect van 

�“competentiegerichte ondersteuning�” aanzienlijk in een vierde model wanneer de factoren van 

overeenstemming met de huidige werkomgeving worden toegevoegd aan het model.  

6.2.4. “Hoge bereidheid, lage kans” versus “hoge bereidheid, hoge kans” 

Voor personeelsleden die eerder tot zeer bereid zijn om een job met een andere arbeidsinhoud uit 

te oefenen, stelden we ons de volgende vraag: welke factoren voorspellen dat deze respondenten 

de kans groot achtten om binnen de komende vijf jaar een job met een andere arbeidsinhoud 

uit te oefenen? 

De regressieresultaten in tabel 12 tonen aan dat de volgende variabelen een significante invloed 

hebben op de gepercipieerde kans: het aantal dienstjaren in de huidige functie, niveau D, de mate 

waarin men zich kandidaat heeft gesteld voor een nieuwe job in de voorbije vijf jaar, de relatie 

met de leidinggevende en de extern gerichte ICM-initiatieven. Anciënniteit heeft een negatief 

effect op de gepercipieerde kans. Hoe meer dienstjaren men werkzaam is in de huidige functie, hoe 

kleiner men de kans inschat om binnen de komende vijf jaar een horizontale loopbaanstap te 

ondernemen. Medewerkers van niveau D schatten die kans lager in dan personeelsleden van rang 

A1. Bovendien schatten de personeelsleden die zich in de voorbije vijf jaar kandidaat hebben 

gesteld en vervolgens ook van job zijn veranderd, opnieuw de kans groot in. Een succesvolle 

kandidaatstelling in het verleden blijkt dus van invloed te zijn op de perceptie van het individu over 

zijn beschikbare alternatieven binnen de Vlaamse overheid. Ontevredenheid over de relatie met de 

leidinggevende zet aan tot een hogere gepercipieerde kans. Voornamelijk de toevoeging van de ICM-

dimensies doet de verklarende waarde van het model significant toenemen: de extern gerichte ICM-

activiteiten hebben een positief effect op de gepercipieerde kans en leveren de meest significante 

verbetering van het model.  
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 M1 M2 M3 M4 M5 

Leeftijd -0,030** -0,009 -0,016 -0,009 -0,004 
Geslacht (Ref. Man) 0,204 0,236 0,244 0,243 0,308 
Anciënniteit  -0,036** -0,037** -0,036* -0,031* 
Statuut (Ref. Contractant)  -0,187 -0,195 -0,211 -0,166 
Niveau (Ref. A1)  * * * * 
  Niveau B  -0,086 -0,081 -0,113 -0,113 
  Niveau C   -0,336 -0,332 -0,373 -0,315 
  Niveau D  -0,827** -0,829** -0,838** -0,812* 
Kandidaatstelling (Ref. Nee)  ** ** ** ** 
  Ja, maar niet veranderd  0,438** 0,424** 0,383* 0,209 
  Ja, en veranderd  0,633** 0,633** 0,641** 0,567** 
OCM competentie   0,424 0,104 0,118 
OCM sociale-netwerk   0,008 0,081 0,067 
Persoon �– job fit    -0,145 -0,114 
Persoon �– organisatie fit    -0,038 0,013 
Persoon �– collega�’s fit    -0,031 -0,039 
Relatie leidinggevende    -0,210** -0,184* 
ICM intern     0,146 
ICM extern     0,329** 
Pseudo R² (Nagelkerke) 0,024 0,069 0.049 0.086 0.106 
Blok ** ** 0,553 ** ** 
Model ** ** ** ** ** 
N= 4685; ** p < 0.001, *p  0.005 

Tabel 12 – Logistische regressieresultaten met als afhankelijke variabele “hoge bereidheid, lage 
kans” versus “hoge bereidheid, hoge kans” (horizontaal; b-waarden) 
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6.2.5. Samenvattende conclusies: horizontale beweging 

 
Hoge bereidheid: lage versus hoge kans 

(‘niet kunnen’ versus ‘kunnen’) 
Hoge bereidheid, hoge kans 

(‘willen en kunnen’) 
 

Anciënniteit 
Niveau 

Kandidaatstelling 
Relatie leidinggevende 

ICM extern 

 
- 

D < A1 
Ja, en veranderd 

- 
+ 

Geslacht 
Anciënniteit 

Niveau 
Kandidaatstelling 

Persoon-job fit 
Relatie leidinggevende 

ICM extern gericht 

Vrouw 
- 

A1 en B 
Ja, en veranderd 

- 
- 
+ 

Lage bereidheid, lage kans 
(‘geen interesse’) 

Hoge bereidheid, lage kans 
(‘willen maar niet kunnen’) 

Leeftijd 
Geslacht 
Niveau 

Kandidaatstelling 
Persoon-job fit 

ICM extern gericht 

+ 
Man 

B, C, D 
Nee 
+ 
- 

Geslacht 
Niveau 

Kandidaatstelling 
Persoon-job fit 

ICM extern gericht 

Vrouw 
D < A1 

Ja, niet veranderd 
- 
+ 

Tabel 13 – Samenvattende conclusies regressieresultaten voor horizontale beweging binnen de 
Vlaamse overheid 

 
Tabel 13 geeft een schematisch overzicht van de variabelen die in de voorgaande logistische 

regressieanalyses in het uiteindelijke model significant waren. Per analyse staan de variabelen die 

de meest significante verbetering van het model opleveren in het vet aangegeven.  

De mate van de bereidheid om een job met een andere arbeidsinhoud uit te oefenen, is afhankelijk 

van een aantal factoren. Rechtsonder in de tabel zien we dat voornamelijk vrouwen en 

medewerkers van rang A1 bereid zijn om een horizontale loopbaantransitie te ondernemen. Uit de 

interviews kwam naar voren dat promotiemogelijkheden voor personeelsleden van rang A1 gering 

zijn en bovendien niet vanzelfsprekend zijn. Aangezien een bevordering naar een functie van rang 

A2 niet voor ieder personeelslid is weggelegd en een aantal zware (selectie)procedures noodzakelijk 

zijn, zijn er personeelsleden van rang A1 die zich geblokkeerd of geremd voelen in hun loopbaan. 

Deze problematiek wordt in de literatuur geduid met de term �‘career plateauing�’, een moment in 

de loopbaan waar de waarschijnlijkheid voor een verdere verticale beweging zeer klein is (Ference, 

Stoner & Warren, 1977; Tremblay & Roger, 2004). Bovendien wijzen enkele respondenten tijdens de 

interviews erop dat het aanwerven van universitaire personeelsleden op A1 voor leidinggevenden 

aantrekkelijk is omdat zij voldoende zelfredzaam zijn in hun opdrachten. Er kunnen diverse taken 

aan hen toebedeeld worden zonder veel bijkomende ondersteuning en toelichting. Vooral 
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leidinggevenden die door het eigen takenpakket onvoldoende ruimte kunnen vrijmaken voor 

coaching en begeleiding hebben baat bij personeelsleden die een bredere vorming hebben genoten.  

Frustraties duiken op wanneer voor deze hooggeschoolde personeelsleden niet voldoende 

groeikansen, uitdagingen en diversiteit in het eigen takenpakket aanwezig zijn. Uit de 

regressieanalyses blijkt namelijk dat personeelsleden die onvoldoende mogelijkheden ervaren op de 

werkvloer om hun bestaande competenties te gebruiken en nieuwe te ontwikkelen, een kleinere 

�‘fit�’ ervaren met de huidige job dan zij die wel voldoende competentiegerichte ondersteuning 

ervaren. De persoon-job fit heeft een significant en negatief effect op de bereidheid om een job 

met een andere arbeidsinhoud uit te oefenen. Het ervaren tekort in de overeenstemming met de 

huidige job is met andere woorden een belangrijke beweegreden voor een horizontale 

jobverandering. Omgekeerd toont deze vaststelling aan dat medewerkers die eerder niet bereid zijn 

om een job met een andere arbeidsinhoud uit te oefenen een goede �“fit�” ervaren met de huidige 

job. Zij ervaren wel voldoende competentiegerichte ondersteuning in de huidige job, waardoor een 

horizontale loopbaantransitie voor hen minder interessant lijkt.   

Bijkomende voorspellende variabelen voor de bereidheid om een job met een andere arbeidsinhoud 

uit te oefenen zijn een vroegere kandidaatstelling en extern gerichte ICM-activiteiten. 

Personeelsleden die zich in de voorbije vijf jaar niet hebben kandidaat gesteld voor een nieuwe job 

zijn (opnieuw) eerder niet bereid om een horizontale loopbaantransitie te ondergaan. Medewerkers 

die meer initiatieven nemen om de eigen loopbaankansen buiten de huidige organisatiegrenzen te 

vergroten, uiten een grotere bereidheid. Dit wijst erop dat niet alle personeelsleden die bereid zijn 

om horizontaal van job te veranderen, enkel binnen de eigen organisatie willen bewegen. 

Wanneer we de personeelsleden die bereid zijn om een job met een andere arbeidsinhoud uit te 

oefenen bestuderen, zijn we voornamelijk geïnteresseerd in de factoren die voorspellen dat zij de 

kans groot achtten dat een dergelijke loopbaantransitie in de komende vijf jaar zal plaatsvinden. 

Hoe meer jaren men in de huidige functie heeft gewerkt, des te kleiner men die kans inschat. 

Bovendien schatten personeelsleden van niveau D de kans significant lager in dan personen van rang 

A1. De variabele �“vroegere kandidaatstelling�” toont in de regressieanalyses aan dat ervaringen in 

het verleden met een kandidaatstelling voor een nieuwe job een effect uitoefenen op de 

gepercipieerde kans dat men effectief in de komende vijf jaar van job zal veranderen. Ten aanzien 

van �“de anderen�” in de respondentengroep, hebben personeelsleden die zich in de voorbije vijf jaar 

kandidaat hebben gesteld voor een andere job binnen de Vlaamse overheid en (om ongekende 

redenen) niet van job zijn veranderd meer kans om onder de groep �“willen maar niet kunnen�” te 

staan. Personeelsleden die wel van job zijn veranderd, hebben meer kans om onder de groep 

�“willen en kunnen�” te staan ten aanzien van �“de anderen�”. Met betrekking tot een horizontale 

loopbaantransitie zal een niet-succesvolle kandidaatstelling in het verleden een negatieve invloed 

hebben op de perceptie van het individu over zijn beschikbare alternatieven binnen de Vlaamse 

overheid. Een verstoorde relatie met de leidinggevende blijkt daarenboven een bijkomende push 

factor te zijn om in de komende vijf jaar een job met een andere arbeidsinhoud uit te oefenen. Tot 

slot blijkt dat personeelsleden die meer extern gerichte ICM-initiatieven ondernemen, de kans groot 

achtten om een horizontale loopbaantransitie in de toekomst te ondergaan. Personeelsleden die hun 
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loopbaan meer in eigen handen nemen, hebben dus ook meer kans om effectief mobiel te zijn. Uit 

onderzoek blijkt dat als organisaties loopbanen van hun medewerkers actief ondersteunen (OCM), 

dit een stimulerend effect kan hebben op de betrokken personeelsleden om ook zelf meer initiatief 

te nemen en proactief met de loopbaan bezig te zijn (ICM) (Kidd et al, 2003; Sturges et al., 2003). 

Verbruggen & Sels (2008) toonden in hun onderzoek bijvoorbeeld aan dat loopbaanbegeleiding (een 

OCM-activiteit) een positief effect heeft op de zelfsturing (self-directedness) van personeelsleden 

bij het managen van hun loopbaan. Die zelfsturing was op haar beurt positief gerelateerd met de 

mobiliteit van de respondenten.  

6.3. Regressieanalyses - verticale beweging 

Omdat verticale mobiliteit de meest gekende en klassieke vorm van personeelsmobiliteit is, nemen 

we ook de zogenaamde �“bevorderingen�” onder loep. Een analyse van de antecedenten van 

verticale mobiliteit (in vergelijking met die van horizontale mobiliteit) leert ons meer over het 

verschil in doelgroep en stimulatoren. Op basis van de bereidheid van de respondenten om promotie 

te maken en de gepercipieerde kans dat effectief promotie zal maken, krijgen we opnieuw vier 

groepen via een kruising van beide items. De groepen �“geen interesse�”, �“willen maar niet kunnen�” 

en �“willen en kunnen�” worden aan de hand van een hiërarchische logistische regressieanalyse 

bestudeerd en in kaart gebracht. Voor personeelsleden die eerder tot zeer bereid zijn om een 

promotie te maken, stellen we ons tot slot de volgende vraag: welke factoren voorspellen dat deze 

medewerkers de kans groot achtten om binnen de komende vijf jaar promotie te maken? 

6.3.1.  “Geen interesse” – bereidheid laag, kans laag  

Een eerste groep van personeelsleden is eerder niet bereid om een promotie te maken en schat de 

kans laag in dat een promotie in de komende vijf jaar deel zal uit maken van hun loopbaan. Welke 

factoren verklaren dat respondenten eerder onder deze groep komen te staan? 30 

  

                                                 
30 Omdat 99,7% van de �“anderen�” een hoge bereidheid heeft om een promotie te maken, toont deze analyse zo goed als de 

variabelen die een effect uitoefenen op de bereidheid om een dergelijke loopbaanstap te ondernemen. 
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 M1 M2 M3 M4 M5 

Leeftijd 0,049** 0,042** 0,043** 0,044** 0,038** 
Geslacht (Ref. Man) 0,614** 0,579** 0,569** 0,564** 0,498** 
Anciënniteit  0,019** 0,020** 0,020** 0,013 
Statuut (Ref. Contractant)  -0,177 -0,151 -0,157 -0,254* 
Niveau (Ref. A1)      
  Niveau B  0,009 -0,020 -0,030 -0,143 
  Niveau C   -0,185 -0,225 -0,237 -0,469** 
  Niveau D  -0,045 -0,104 -0,102 -0,258 
Kandidaatstelling (Ref. Nee)  ** ** ** ** 
  Ja, maar niet veranderd  -0,837** -0,795** -0,825** -0,497** 
  Ja, en veranderd  -0,410* -0,415* -0,421* -0,333 
OCM competentie   0,070 0,170** 0,208** 
OCM sociale-netwerk   0,105 0,142** 0,304** 
Persoon �– job fit    -0,113* -0,151* 
Persoon �– organisatie fit    -0,035 0,086 
Persoon �– collega�’s fit    -0,075 -0,074 
Relatie leidinggevende    -0,078 -0,109 
ICM intern     -0,504** 
ICM extern     -0,535** 
Pseudo R² (Nagelkerke) 0,077 0,109 0.113 0.118 0.198 
Blok ** ** * * ** 
Model ** ** ** ** ** 
N= 4685; ** p < 0.001, *p  0.005 

Tabel 14 – Logistische regressieresultaten met als afhankelijke variabele “lage bereidheid, lage 
kans” versus “de anderen” (verticaal; b-waarden) 

 
In het eerste model, dat enkel socio-demografische variabelen betreft, hebben de variabelen 

leeftijd en geslacht een significant en positief effect. De kans om onder de bestudeerde groep te 

komen staan is groter voor vrouwen en neemt toe naarmate men ouder wordt. Vervolgens worden 

de werkgerelateerde variabelen toegevoegd aan het model. De resultaten wijzen erop dat 

contractuele personeelsleden (iets) minder bereid zijn om een promotie te maken. Dit verband 

moet echter voorzichtig geïnterpreteerd worden. Contractuele personeelsleden kunnen volgens het 

Vlaams personeelsstatuut niet in aanmerking komen voor de zogenaamde bevorderingen. Hiervoor 

moet het personeelslid vast benoemd zijn. Mogelijk werd dit mee in rekening gebracht tijdens het 

invullen van de vragenlijst door contractuele personeelsleden.  

In vergelijking met personeelsleden van rang A1 blijken personeelsleden van niveau C eerder bereid 

om promotie te maken. Medewerkers die zich in de voorbije vijf jaar hebben kandidaat gesteld voor 

een nieuwe job maar niet van job zijn veranderd, tonen een hogere bereidheid om promotie te 

maken dan personeelsleden die zich niet hebben kandidaat gesteld. Personeelsleden die in de 

voorbije vijf jaar wel van job zijn veranderd en zij die zich niet hebben kandidaat gesteld, hebben 

niet meteen de behoefte om in de nabije toekomst een promotie te maken.  

In model drie worden de OCM-dimensies toegevoegd. Opmerkelijk is dat beide variabelen initieel 

geen significant effect genereerden. Pas na toevoeging van de persoon-omgeving fit factoren, maar 

vooral nadat de ICM-dimensies worden toegevoegd, hebben de factoren �“competentiegerichte 

ondersteuning�” en �“sociale-netwerk ondersteuning�”, een positief en significant effect. Van de 

persoon-omgeving fit factoren, heeft enkel de persoon-job fit een significant en negatief maar zwak 
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effect. In het vijfde en laatste model worden de ICM-dimensies toegevoegd. Zowel personeelsleden 

die investeren in hun inzetbaarheid binnen en buiten de grenzen van de eigen organisatie, zullen 

eerder bereid zijn om een promotie te maken. De toevoeging van de ICM-dimensies levert de meest 

significante verbetering op van het totale model. Alle onafhankelijke variabelen samen verklaren 

19,8% (R² Nagelkerke) van de totale variantie.  

6.3.2. “Willen en kunnen” – bereidheid hoog, kans hoog 

Vervolgens onderzoeken we een tweede groep van personeelsleden die eerder tot zeer bereid is en 

de kans ook groot acht om in de komende vijf jaar een dergelijke transitie te ondernemen. Welke 

factoren verklaren dat respondenten eerder onder deze groep komen te staan? 

 

 M1 M2 M3 M4 M5 

Leeftijd -0,050** -0,047** -0,046** -0,050** -0,046** 
Geslacht (Ref. Man) -0,421* -0,330 -0,408* -0,413* -0,321 
Anciënniteit  -0,034 -0,029 -0,029 -0,024 
Statuut (Ref. Contractant)  -0,614** 0,735** 0,763** 0,818** 
Niveau (Ref. A1)      
  Niveau B  -0,298 -0,409 -0,402 -0,317 
  Niveau C   -0,025 -0,157 -0,144 0,009 
  Niveau D  0,323 0,161 0,138 0,214 
Kandidaatstelling (Ref. Nee)  * ** ** * 
  Ja, maar niet veranderd  0,350 0,568* 0,617** 0,392 
  Ja, en veranderd  0,613* 0,620* 0,628* 0,526* 
OCM competentie   0,501** 0,293* 0,256* 
OCM sociale-netwerk   0,251** 0,160 0,051 
Persoon �– job fit    0,198 0,186 
Persoon �– organisatie fit    0,205 0,235 
Persoon �– collega�’s fit    0,106 0,063 
Relatie leidinggevende    0,177 0,189 
ICM intern     0,487** 
ICM extern     0,382** 
Pseudo R² (Nagelkerke) 0,037 0,065 0.099 0.111 0.147 
Blok ** ** ** ** ** 
Model ** ** ** ** ** 
N= 4685; ** p < 0.001, *p  0.005 

Tabel 15 – Logistische regressieresultaten met als afhankelijke variabele “hoge bereidheid, 
hoge kans” versus “de anderen” (verticaal; b-waarden) 

 
Uit bovenstaande tabel kunnen we besluiten dat er in het totale model zes variabelen zijn die een 

significant effect hebben. In alle modellen heeft leeftijd een significant en negatief effect. 

Personeelsleden uit oudere leeftijdscategorieën hebben minder kans om onder de bestudeerde 

groep te ressorteren. Vooral jongere personeelsleden zijn bereid en achtten de kans groot om een 

promotie te maken. Zoals intuïtief kan worden verwacht, hebben statutairen meer kans om onder 

deze groep te komen staan. In overeenstemming met de regressieresultaten voor horizontale 

mobiliteit, blijkt ook hier de vroegere kandidaatstelling van belang te zijn. Tegenover medewerkers 

die zich in de voorbije vijf jaar niet kandidaat hebben gesteld voor een nieuwe job, is de kans 

groter voor personeelsleden die zich wel kandidaat hebben gesteld en vervolgens van job zijn 

veranderd om onder de groep te komen staan.  
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In model drie werden de OCM-dimensies toegevoegd. Beiden hadden initieel een positief en 

significant effect. Nadat de persoon-omgeving fit factoren, in model vier, werden toegevoegd aan 

het model, daalt het effect van de competentiegerichte ondersteuning en is de �“sociale-netwerk�” 

ondersteuning niet meer significant. In het totale model zien we dat enkel de competentiegerichte 

ondersteuning die men ervaart op de werkvloer een significant en positief effect genereert. 

Personeelsleden die meer mogelijkheden percipiëren op de werkvloer om de huidige competenties 

te gebruiken en nieuwe te kunnen ontwikkelen, hebben meer kans om onder de bestudeerde groep 

te komen staan.  

Tot slot blijken in het finale model de ICM-dimensies een positief en significant effect uit te 

oefenen op de kans dat men zowel bereid zal zijn als de kans groot acht om in de toekomst 

promotie te maken. Hoe meer men proactief werkt aan de eigen inzetbaarheid binnen de huidige 

organisatie, des te meer kans men heeft om onder deze groep te komen staan. Ook werken aan de 

eigen inzetbaarheid buiten de huidige organisatiegrenzen blijkt een belangrijke invloed uit te 

oefenen. Niet alle personeelsleden gaan enkel voor een promotie binnen de eigen 

organisatiegrenzen. Indien binnen de eigen organisatie geen interessante loopbaanmogelijkheden 

meer worden aangeboden, zal men ook opportuniteiten buiten de eigen organisatie overwegen. Het 

totale model verklaart 14,7% van de totale variantie. Toevoeging van de socio-demografische 

variabelen en de ICM-dimensies levert de meest significante verbetering van het model op.  

6.3.3. “Willen maar niet kunnen” – bereidheid hoog, kans laag 

Nadat we voor de twee uiterste groepen �“lage bereidheid, lage kans�” en �“hoge bereidheid, hoge 

kans�” de variabelen in kaart hebben gebracht die voorspellen dat een personeelslid onder een van 

de twee groepen komt te staan, bestuderen we de laatste groep: �“hoge bereidheid, lage kans�”. 
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 M1 M2 M3 M4 M5 

Leeftijd -0,032** -0,026** -0,027** -0,027** -0,023** 
Geslacht (Ref. Man) -0,428** -0,412** -0,390** -0,384** -0,328** 
Anciënniteit  -0,014* -0,015* -0,016* -0,011 
Statuut (Ref. Contractant)  0,032 -0,017 -0,014 0,037 
Niveau (Ref. A1)     ** 
  Niveau B  0,056 0,111 0,117 0,188 
  Niveau C   0,165 0,236 0,244 0,386** 
  Niveau D  -0,021 0,068 0,067 0,160 
Kandidaatstelling (Ref. Nee)  ** ** ** * 
  Ja, maar niet veranderd  0,620** 0,537** 0,550** 0,330** 
  Ja, en veranderd  0,137 0,142 0,146 0,068 
OCM competentie   -0,171** -0,214** -0,238** 
OCM sociale-netwerk   -0,161** -0,175** -0,274** 
Persoon �– job fit    0,066 0,085 
Persoon �– organisatie fit    -0,011 0,020 
Persoon �– collega�’s fit    0,042 0,035 
Relatie leidinggevende    0,037 0,054 
ICM intern     0,326** 
ICM extern     0,337** 
Pseudo R² (Nagelkerke) 0,039 0,058 0.071 0.073 0.113 
Blok ** ** **  ** 
Model ** ** ** ** ** 
N= 4685; ** p < 0.001, *p  0.005 

Tabel 16 – Logistische regressieanalyse met als afhankelijke variabele “hoge bereidheid, lage 
kans” (verticaal; b-waarden) 

 
Jongere personeelsleden en mannen hebben meer kans om onder deze groep te komen staan. Die 

kans is ook groter voor personeelsleden uit niveau C tegenover medewerkers van rang A1. In lijn 

met de regressieresultaten voor een horizontale beweging, hebben personeelsleden die zich in de 

voorbije vijf jaar kandidaat hebben gesteld maar niet van job zijn veranderd meer kans dan 

personeelsleden die zich niet hebben kandidaat gesteld, om tot de groep �“hoge bereidheid, lage 

kans�” te behoren. De OCM-dimensies hebben een significant en negatief effect. Hoe meer 

competentiegerichte ondersteuning en �‘sociale-netwerk�’ ondersteuning men ervaart op het werk, 

des te kleiner de kans dat de respondenten onder de bestudeerde groep komen te staan. Opnieuw 

lichten de ICM-dimensies significant op. Het totale model verklaart om en bij de 11,3% van de totale 

variantie. Toevoeging van de ICM-dimensies levert de meest significante verbetering van het model 

op.  

6.3.4.  “hoge bereidheid, lage kans” versus “hoge bereidheid, hoge kans” 

Voor personeelsleden die eerder tot zeer bereid zijn om een promotie te maken, stellen we ons de 

volgende vraag: welke factoren voorspellen dat deze medewerkers de kans groot achtten om binnen 

de komende vijf jaar promotie te maken? 
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 M1 M2 M3 M4 M5 

Leeftijd -0,038** -0,037** -0,035** -0,037** -0,036** 
Geslacht (Ref. Man) -0,265 -0,199 -0,292 -0,302 -0,246 
Anciënniteit  -0,029 -0,024 -0,024 -0,020 
Statuut (Ref. Contractant)  0,581** 0,702** 0,734** 0,783** 
Niveau (Ref. A1)     ** 
  Niveau B  -0,305 -0,444 -0,430 -0,376 
  Niveau C   -0,062 -0,219 -0,199 -0,085 
  Niveau D  0,353 0,149 0,144 0,198 
Kandidaatstelling (Ref. Nee)    *  
  Ja, maar niet veranderd  0,210 0,427 0,477* 0,322 
  Ja, en veranderd  0,525* 0,517* 0,529* 0,461 
OCM competentie   0,511** 0,322** 0,296* 
OCM sociale-netwerk   0,277** 0,190** 0,105 
Persoon �– job fit    0,167 0,159 
Persoon �– organisatie fit    0,203 0,229 
Persoon �– collega�’s fit    0,082 0,050 
Relatie leidinggevende    0,169 0,173 
ICM intern     0,396** 
ICM extern     0,292* 
Pseudo R² (Nagelkerke) 0,022 0,047 0.090 0.101 0.126 
Blok ** ** ** * ** 
Model ** ** ** ** ** 
N= 4685; ** p < 0.001, *p  0.005 

Tabel 17 – Logistische regressieanalyse met als afhankelijke variabele “hoge bereidheid, lage 
kans” versus “hoge bereidheid, hoge kans” (verticaal, b-waarden) 

 

Tabel 17 geeft een overzicht van de regressieresultaten met als afhankelijke variabele de geschatte 

kans dat men in de komende vijf jaar een promotie zal maken. Enkel de personeelsleden die bereid 

zijn om een promotie te maken worden hier bestudeerd. Het finale model bleek 12,6% van de totale 

variantie in de gepercipieerde kans te verklaren. Toevoeging van de OCM-dimensies deed de 

verklarende kracht van het model het sterkst toenemen. Van de OCM-dimensies bleek enkel de 

competentiegerichte ondersteuning significant te zijn. Personeelsleden die dus onvoldoende 

ondersteuning ervaren in de toepassing en ontwikkeling van hun competenties, schatten de kans op 

een promotie significant lager in dan zij die wel voldoende competentiegerichte ondersteuning 

ervaren. De variabelen die daarnaast ook naar voor zijn gekomen als significante voorspellers zijn: 

anciënniteit, statuut en de ICM-dimensies. Personeelsleden die al een aantal jaren in dezelfde 

functie werken, percipiëren de kans om een promotie te maken lager. Ook contractanten schatten 

logischerwijze de kans significant lager in dan statutairen. In vergelijking met personeelsleden die 

de kans op een promotie laag inschatten, werken personeelsleden die de kans hoog schatten meer 

aan hun eigen employability. Zij nemen meer (intern gerichte) initiatieven die het huidig 

functioneren bevorderen en richting geven aan de eigen loopbaan (zoals betrokken geraken in 

belangrijke projecten en loopbaanadvies vragen), alsook (extern gerichte) initiatieven die ook de 

loopbaankansen buiten de organisatie versterken. De intern gerichte initiatieven voorspellen sterker 

dan de extern gerichte initiatieven het �“kunnen�”.  

Tegen de verwachtingen in blijkt de relatie met de leidinggevende geen effect te hebben op de 

geschatte kans dat men promotie zal maken. In de interviews kwam immers naar voren dat de 

relatie met de leidinggevende een belangrijke factor was in de voorspelling of een personeelslid al 
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dan niet zal bevorderd worden. Een terugblik op de correlatiematrix toont aan dat de relatie met 

de leidinggevende significant en sterk correleert met de OCM-dimensies. Het effect van de OCM-

dimensies zou mogelijk het effect van de relatie met de leidinggevende wegverklaren31.  

6.3.5. Samenvattende conclusies: verticale beweging 

 
Hoge bereidheid: lage versus hoge kans 

(‘niet kunnen’ versus ‘kunnen’) 
Hoge bereidheid, hoge kans 

(‘willen en kunnen’) 

 
Leeftijd 
Statuut 

OCM competentie 
ICM  

 
- 

statutair 
+ 
+ 

 
Leeftijd 
Statuut 

Kandidaatstelling 
OCM competentie 

ICM  

 
- 

statutair 
Ja, en veranderd 

+ 
+ 

Lage bereidheid, lage kans 
(‘geen interesse’) 

Hoge bereidheid, lage kans 
(‘willen maar niet kunnen’) 

 
Leeftijd 
Geslacht 
Niveau 

Kandidaatstelling  
 

OCM 
ICM  

 
+ 

Vrouw 
C < A1 

Nee > ja, niet 
veranderd 

+ 
- 

 
Leeftijd 
Geslacht 
Niveau 

Kandidaatstelling 
OCM 
ICM  

 
- 

Man 
A1 < C 

Ja, niet veranderd 
- 
+ 
 

Tabel 18 – Samenvattende conclusies voor een verticale loopbaantransitie binnen de Vlaamse 
overheid  

 
Tabel 18 geeft een schematisch overzicht van de variabelen die in de voorgaande logistische 

regressieanalyses met betrekking tot een promotie significant waren in het uiteindelijke model. Per 

analyse staan de variabelen die de meest significante verbetering van het model opleveren in het 

vet aangegeven. 

  

                                                 
31 Dit verband werd getest door middel van een lineaire regressieanalyse met als afhankelijke variabele 

�“competentiegerichte ondersteuning�” en als onafhankelijke variabalen �“geslacht�”, �“leeftijd�”, �“niveau�” en �“relatie met 
de leidinggevende�”. De regressieresultaten (met een R²= 21,1%) tonen aan dat het verband tussen de relatie met de 
leidinggevende en de gepercipieerde competentiegerichte ondersteuning significant en positief is (bèta 0,499, p<0,001).  
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6.4. Regressieanalyses 3 – enkele bijkomende analyses 

Onderstaande tabel toont de simultane verdeling van de hierboven besproken vier groepen van 

respondenten voor een horizontale loopbaantransitie enerzijds en voor een verticale 

loopbaantransitie anderzijds. In de tabel kunnen we grosso modo opnieuw vier belangrijke groepen 

van personeelsleden onderscheiden. Ten eerste zien we aan de hand van de totaalpercentages dat 

ongeveer 19,2% van de respondenten noch geïnteresseerd is in een horizontale beweging, noch in 

een verticale beweging. Voorgaande regressieanalyses toonde een verband aan met de persoon-job 

fit en een lage bereidheid om een loopbaantransitie te ondernemen. We vermoeden dat deze 

personeelsleden niet geïnteresseerd zijn in mobiliteit omdat zij een goede fit ervaren met de 

huidige job. Ten tweede is 31,2% enkel geïnteresseerd in een promotie maar schat de kans klein om 

een promotie te maken in de komende vijf jaar. Blijkbaar spreekt horizontale mobiliteit deze groep 

van personeelsleden niet echt aan. Ten derde geeft 6,9% van de respondenten aan dat zij bereid 

zijn en de kans hoog achtten om een job met een andere arbeidsinhoud uit te oefenen. 

Tegelijkertijd blijkt dat zij ook interesse hebben in een promotie maar de kans hiervoor laag 

schatten. De vraag die we ons hier stellen is of deze personeelsleden een horizontale loopbaanstap 

als een alternatief beschouwen voor een promotie. Opvallend is dat ongeveer 25,8% van alle 

respondenten zowel bereid zijn om een verticale en een horizontale loopbaantransitie te 

ondernemen, maar voor beide transities de kans laag achtten. Met andere woorden geeft 1 of 4 

respondenten aan wel te �‘willen�’ bewegen maar niet �‘kunnen�’ bewegen.  

 
 Promotie maken (verticaal) 
Job met een andere 

arbeidsinhoud 
(horizontaal) 

�‘gedwongen�’ �‘geen interesse�’ �‘willen maar niet 
kunnen�’ �‘willen en kunnen�’ 

�‘gedwongen' 0% (1) 0,7 % (40) 1,6% (95) 0,3% (15) 

�‘geen interesse�’ 0,1% (6) 19,2% (1106) 31,2% (1798) 2,6% (124) 

�‘willen maar niet 
kunnen�’ 0,1% (3) 7,3% (419) 25,8% (1487) 1,5% (69) 

�‘willen en kunnen�’ 0% (0) 1,8% (103) 6,9% (396) 0,9% (43) 

Tabel 19 – Kruistabel horizontale en verticale transitie: vier groepen (totaalpercentages, 
N=5757) 

 
De vier groepen van personeelsleden die we uit bovenstaande tabel hebben besproken, gaan we 

opnieuw door middel van hiërarchische logistische regressievergelijkingen bestuderen. Doordat 

eenzelfde onafhankelijke variabelen gebruikt zullen worden, trachten we in het profiel van deze 

groepen beschrijven32. De regressieresultaten zijn terug te vinden in bijlage 7.  

                                                 
32 Deze hiërarchische logistische regressievergelijking bevatten opnieuw als onafhankelijke variabelen de socio-

demografische en werkgerelateerde variabelen, de persoon-omgeving fit factoren, OCM en ICM. De afhankelijke 
variabelen zijn een dummy-variabele met code �“0�” voor �“de anderen�” en code 1 voor �“de besproken groep van 
personeelsleden�”.  
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Vooreerst nemen we de groep van personeelsleden die geen interesse toont in een verticale of een 

horizontale loopbaanstap onder de loep. Het totale model verklaarde om en bij de 24,6% van de 

variantie en alle modellen waren significant. Voornamelijk oudere personeelsleden en vrouwen zijn 

niet geïnteresseerd in een horizontale of verticale loopbaantransitie. Personeelsleden die zich in de 

voorbije 5 jaar niet hebben kandidaat gesteld, tonen opnieuw een lage bereidheid tot een transitie. 

Zoals verwacht werd ervaren deze personeelsleden een goede fit met de huidige job die wordt 

bewerkstelligd door voldoende competentiegerichte en �‘sociale netwerk�’-ondersteuning die zij 

ervaren op de werkvloer. Na toevoeging van de socio-demografische kenmerken, leverde een 

toevoeging van de ICM-dimensies de meest significante bijdrage aan het model. Personeelsleden die 

weinig interesse tonen voor een verticale of horizontale loopbaantransitie, nemen minder zelf 

initiatief om hun bewegingskapitaal op peil te houden.  

Een tweede groep van personeelsleden heeft enkel interesse in een verticale loopbaantransitie 

maar acht de kans klein dat een dergelijke transitie in de komende 5 jaar zal plaatsvinden. 

Voornamelijk mannen hebben meer kans om in deze groep te ressorteren. Ten aanzien van 

personeelsleden van rang A1, maken alle lagere niveaus ook meer kans. Dat de persoon-job fit ook 

positief en significant oplicht, wijst erop dat deze personeelsleden een goede fit ervaren met de 

huidige job en mogelijk daarom een horizontale loopbaanstap niet aantrekkelijk vinden. 

Desalniettemin zien zij alvast, zoals de meerderheid van de respondenten, een promotie wel zitten. 

Hoe meer �‘sociale netwerk�’-ondersteuning zij ervaren op de werkvloer, hoe minder kans zij hebben 

om onder de bestudeerde groep te ressorteren. Hoe meer men intern gerichte initiatieven neemt 

om hun bewegingskapitaal binnen de organisatie te behouden en te verruimen, hoe meer kans men 

maakt om onder deze groep te komen staan. Maar hoe meer extern gerichte initiatieven men neemt 

hoe minder kans.  

Een derde groep van personeelsleden is bereid om een job met een andere arbeidsinhoud uit te 

oefenen en acht de kans hoog om binnen de 5 jaar een dergelijke transitie te maken. 

Tegelijkertijd zijn zij eveneens geïnteresseerd in een promotie maar schatten de kans laag dat zij 

binnen de 5 jaar een promotie zullen maken. In totaal verklaren de onafhankelijke variabelen 16,3% 

van de variantie. Toevoeging van de werkgerelateerde variabelen leverde de meest significante 

verbetering op van het model. Hoe kleiner het aantal dienstjaren dat men werkzaam is in de 

huidige functie, hoe meer kans men heeft om onder de bestudeerde groep te komen staan. 

Personeelsleden die zich in de voorbije 5 jaar al kandidaat hebben gesteld en van job zijn veranderd 

hebben ten aanzien van zij die zich niet kandidaat hebben gesteld meer kans. Ook deze 

personeelsleden ervaren een tekort in de overeenstemming met de huidige job en hoe meer extern 

gerichte initiatieven men onderneemt, hoe meer kans men heeft om onder de groep te komen 

staan.  

Een op de vier personeelsleden geeft aan zowel interesse te hebben in een horizontale en een 

verticale loopbaantransitie, maar achtten voor beide de kans klein. De regressieresultaten tonen 

aan dat voornamelijk jongere personeelsleden onder deze groep komen te staan. Personeelsleden 

die zich in de voorbije 5 jaar hebben kandidaat gesteld maar om ongekende redenen niet van job 

zijn veranderd, komen eveneens onder de groep te staan. Daarenboven blijkt dat personeelsleden 
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die in mindere mate een goede overeenstemming ervaren met de huidige job en onvoldoende 

competentiegerichte ondersteuning ervaren op de werkvloer minder kans hebben om onder de 

besproken groep te komen staan. Tot slot zullen personeelsleden die meer initiatieven nemen die 

gericht zijn op hun mobiliteitskansen buiten de organisatie, meer kans hebben om onder de groep 

te komen staan. In totaal verklaart het model 7,1% van de variantie en toevoeging van de 

werkgerelateerde variabelen leverde de meest significante verbetering aan het model.  

 

7. Interviews 

In wat volgt worden de bevindingen besproken die naar voor kwamen uit de 16 interviews met 

afdelingshoofden, HR-medewerkers, personeelsverantwoordelijken en HR-adviseurs. Omdat de 

analyse van de interviews erop gericht is om enerzijds de motieven en anderzijds de belemmerende 

en faciliterende factoren van (horizontale) mobiliteit in kaart te brengen, wordt de rapportering 

naar die indeling verder opgesplitst. Om bepaalde bevindingen beter te kunnen duiden maken we 

(soms) gebruik van enkele uitspraken van de geïnterviewden. Dergelijke uitspraken en citaten 

houden we echter anoniem tijdens de bespreking van de bevindingen. 

7.1. Motieven om horizontale mobiliteit te stimuleren 

 
Ten eerste bevroegen we waarom leidinggevenden en HR professionals horizontale mobiliteit 

zouden stimuleren.  

Waardengebonden competenties verbeteren 
 
“Alles wat wij hebben uitgetekend als waardengebonden competenties, samenwerken, voortdurend 

verbeteren, betrouwbaarheid, klantgerichtheid, dat ga je allemaal veel beter kunnen uitdragen als 

mensen af en toe van hun stoel loskomen en ergens anders gaan zitten. Als mensen heel lang op 

hun stoel blijven zitten, treedt er enige roest op denk ik. Ik denk niet dat dit goed is voor die 

mensen en voor de organisatie. Ik denk dat je mensen soms uit hun comfortzone moet halen en 

daar alert voor moet zijn.” 

Dit citaat geeft weer dat mobiliteit een positief effect kan hebben voor de efficientie en 

effectiviteit van organisaties. De achterliggende redenering is dat medewerkers met een brede 

ervaring beter zullen kunnen inspelen op vragen uit een complexe en veranderende omgeving. De 

psoitieve waardengebonden punten van mobiliteit voor de Vlaamse overheid kunnen zijn;  

 
 Samenwerking: medewerkers die van organisatie veranderen houden hun contacten in oude 

organisaties, en vormen een relationele infrastructuur om samen te werken.  

 Voortdurend verbeteren: Medewerkers hebben in andere probleemsituaties gestaan en zijn 

geconfronteerd met verschillende manieren om deze situaties aan te pakken.  Ze kennen de 

werking van andere entiteiten en weten hoe het anders kan.  
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 Klantgerichtheid: los van probleemsituaties, kan kennis over zaken die in ander entiteiten 

eventueel anders en efficiënter gebeuren, ook de klanten van de eigen orgisatie ten goede 

komen.  

 Tegengaan van verkokering: een van de kernproblemen van heel wat overheden in de OECD, 

en dus ook in de Vlaamse overheid, is de verkokering. Medewerkers die verschillende 

organisaties kennen, kunnen over de muren kijken die tussen beleidsdomeinen en tussen 

entiteiten zijn opgetrokken. 

 
Leidinggevenden (of ook HR-medewerkers) als inspirerende figuren  
 
De positieve ervaringen met mobiliteit werden vooral aangehaald  door leidinggevenden die zelf 

meer horizontaal en verticaal mobiel zijn geweest. Leidinggevenden die zelf een positieve ervaring 

met mobiliteit hadden, moedigen personeelsleden ook sneller aan om hetzelfde te doen. Ze zien 

ook wel de transitiekosten van personeelsmobiliteit voor de eigen organisatie, maar relativeren dit 

sterker dan zij die niet zo mobiel zijn geweest. 

 
Enkele kanttekeningen, mobiliteit heeft ook schaduwkanten 

Zo komen we ook bij de schaduwkanten. Een belangrijk deel van de baten van personeelsmobiliteit 

zoals ze hierboven beschreven werden, dienen zich aan op de langere termijn en zijn baten voor de 

Vlaamse Overheid als geheel. De transitiekosten daarentegen manisfesteren zich op de korte 

termijn. Vanuit het perspectief van het management zou de huidige situatie op de werkvloer (in hun 

afdeling of huidige werkteam) haar continuïteit kunnen verliezen wanneer personeelsmobiliteit in 

werking treedt. Immers, het is het management dat haar team in werking moet houden ook al 

verlaat een teamlid het team voor een andere job in de huidige of in een andere organisatie. Zij 

ervaren met andere woorden de directe gevolgen van meer personeelsmobiliteit op de werkvloer, 

en die eerste zichtbare gevolgen worden heden ten dage nog steeds eerder negatief gepercipieerd. 

Een medewerker die de organisatie verlaat zorgt dus in de eerste plaats voor kosten voor de 

organisatie die onderverdeeld kunnen worden in separatie, vervangings �– en trainingskosten (Hom & 

Griffeth, 1995). Separatiekosten zijn bijvoorbeeld het overdragen van de kennis van de medewerker 

naar de organisatie. Vervangingskosten zijn de kosten die gepaard gaan met een nieuwe 

aanwerving. Tot slot is er de training van de nieuwe medewerker. Er is een bepaalde �“gap�” in 

ruimte en/of kennis die dan vaak opnieuw moet worden ingevuld en opgevangen. Vanzelfsprekend 

speelt dit effect minder wanneer de mobiliteit medewerkers betreft wiens jobinhoud door 

technologische of andere evoluties uitgehold is en alsdusdanig minder toegevoegde waarde leveren.  

Wanneer deze categorie gaten in de dienstverlening van andere entiteiten kan invullen, levert 

mobiliteit op korte termijn winst op.  

De kritische bedenkingen bij mobiliteit leiden een aantal respondenten ertoe de definitie van 

mobiliteit in de Vlaamse Overheid in vraag te stellen. Mobiliteit is volgens hen nu te beperkt 

gedefinieerd, men staart zich blind op veranderen van functie en veranderen van entiteit. Men stelt 

zich de vraag of ook taakverrijking en taakverbreding in de definitie begrepen moet worden. 

Mobiliteit is voor hen een beeld dat vooral refereert aan flexibiliteit en een open geest.  



 
54 

“Mobiliteit moet ook in rekening worden gebracht op de plek en stoel waar je nu werkt. Niet enkel 

tussen functies of tussen entiteiten, maar ook gewoon een flexibel takenpakket zou onder 

mobiliteit moeten komen te staan.” 

7.2. Belemmerende en faciliterende factoren voor (horizontale) mobiliteit 

 
Een tweede onderwerp van de gesprekken was de reden waarom mobiliteit in de Vlaamse overheid 

slechts mondjesmaat op gang komt.  

 
Schijnvacatures 
Volgens enkele geïnterviewden worden binnen de entiteit wel eens vacatures opengesteld terwijl er 

op voorhand een grote kans is dat een bepaalde persoon de functie zal invullen. De functies zijn 

met andere woorden al voorbestemd. De praktijk van de zogenaamde �“schijnvacatures�” zou als een 

van de belemmeringen voor mobiliteit optreden omdat personeelsleden zich geremd voelen te 

solliciteren voor een functie die mogelijk al is voorbestemd. Een aanleiding hiervoor is bijvoorbeeld 

het statutariseren van een contractueel personeelslid. Wanneer men een functie statutair wil 

maken, is de betrokken entiteit verplicht om hiervoor een vacature uit te schrijven.  

Voor de mobiliteitsinstrument zijn schijnvacatures nefast. Ze zorgen ervoor dat de interne 

mobiliteitsmarkt niet transparant functioneert en dat mensen afgeschrikt kunnen worden om tijd en 

middelen te investeren in een vacature. Het feit dat personeelsleden nu vaak zelf proactief op zoek 

moeten gaan naar vacatures voedt deze perceptie. Een eerste gebaar van vertrouwen zou een 

proactief toesturen van vacatures kunnen zijn. Op basis van een goed zicht op de profielen, kan een 

meer interactieve aanpak met vacatures op maat. 

[…] en eigenlijk is dat niet goed he, want dat ondergraaft uw geloofwaardigheid voor andere 

selecties. Want dan zijn er effectief selecties wanneer er niemand is die die functie doet, en we 

willen dan wel iemand selecteren en we willen de meest geschikte. En je voelt dan toch al bij 

mensen van: “ze zullen al wel weten wie ze willen, want in die andere selecties doen ze dat ook, 

waarom zou ik dan solliciteren”. 

 

Besparingen 

Een tweede factor die mobiliteit tussen entiteiten kan belemmeren, zijn de huidige 

besparingsrondes. De Vlaamse regering heeft beslist om tegen het einde van de regeerperiode 5% 

minder personeelsleden te hebben. De leidend ambtenaren moeten dat realiseren33. Om dat doel te 

realiseren doen enkele entiteiten aan 1 op 2 vervangingen: niet alle vertrekkende personeelsleden 

kunnen vervangen worden. Er dienen eerst twee personeelsleden (VTE�’s) te vertrekken uit de 

entiteit om 1 nieuw personeelslid te kunnen aanwerven. Het gevolg hiervan is dat vacatures zoveel 

mogelijk eerst intern worden opengesteld. Er kunnen dan intern (binnen de entiteit) 

personeelsleden gaan verschuiven. De functie die open komt te staan wordt dan onder de loep 

genomen en waar mogelijk de taken herverdeeld. Wat ook voorkomt is dat de functie ook extern 

wordt opengesteld, een personeelslid van de entiteit solliciteert en slaagt zodat zijn of haar eigen 
                                                 
33 Hiervoor verwijzen we naar het Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse 

gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012, stuk 15 (2011-2012) Nr. 3-A 



 
55 

functie komt open te staan die dan ook weer onder de loep wordt genomen, etc. Vacatures worden 

dus eerst intern opengesteld, om zo sneller het besparingobjectief te bereiken. Wanneer een 

vacature door entiteitsoverschrijdende mobiliteit wordt ingevuld, dan vult de ontvangende entiteit 

het besparingsobjectief in van de entiteit die uitzendt.  

Kortom, de besparingsdruk zorgt ervoor dat mobiliteit in de entiteit verhoogt, maar tussen 

entiteiten vermindert. We bevelen daarom aan dat er systemen worden gezocht waarbij er op een 

hoger niveau tussen entiteiten wordt gecoordineerd. Zo zou het besparingsvoordeel gedeeld kunnen 

worden over de uitsturende en ontvangende entiteit �–bv. 0,5 fte voor de ontvangende en 0,5 fte 

voor de uitsturende entiteit. Daarnaast is het aan te bevelen dat besparingsobjectief van 5% zo min 

mogelijk lineair wordt verdeeld over entiteiten. In plaats van de kaasschaaf, is het uiteraard beter 

om op basis van analyses na te gaan waar er personeelsoverschotten en tekorten zijn (of waar het 

personeelstekort het meest nijpend is). Hoe hoger het analyseniveau voor deze oefening, hoe beter. 

Regeringsbreed is beter dan per beleidsdomein. Wanneer de kaasschaaf per beleidsdomein wordt 

toegepast, is het best deze besparingsdoelstelling niet linear door te vertalen naar de entiteiten.  

 

Loopbaangesprekken 

Loopbaangesprekken vinden niet frequent plaats. Volgens de geïnterviewden doet men dit 

nauwelijks. Als er loopbaangesprekken zijn, dan gebeurt dit nu eerder op vraag van de 

personeelsleden of ad hoc bv. naar aanleiding van een herstructurering van de entiteit. 

Leidinggevenden en HR-medewerkers geven aan geen loopbaangesprekken te voeren omdat men 

geen �‘valse�’ verwachtingen wil scheppen bij hun medewerkers. Leidinggevenden zijn het niet 

gewoon om over loopbaanwensen of talenten te spreken. Een betere ondersteuning is hier allicht op 

zijn plaats, omdat loopbaangesprekken net kunnen helpen om realistische verwachtingingen te 

creeeren.  

 “[...] is ook tricky he, in die zin dat je als leidinggevende ook wel.. dat is ook niet eenvoudig. 

Want je moet bereid zijn om mensen te laten gaan, je moet ook de sterktes van mensen willen 

zien, anderzijds moet je ook de beperkingen van mensen kunnen zien. […] Waar ik denk dat het 

grootste gevaar zit is dat ik denk dat leidinggevenden daar nog niet klaar voor zijn. We zijn ook 

niet gewoon om over sterktes of talenten of loopbaanwensen van mensen te spreken. Je krijgt ook 

soms de reactie van je moet oppassen dat je geen valse verwachtingen creëert, dat is ook zo. Als je 

aan mensen vraagt “wat doe je graag?” wil dat niet automatisch zeggen dat je gaat kunnen doen 

wat je zegt dat je graag doet.” 

Hiertegenover staat weliswaar dat volgens de respondenten van de survey dit in 37% van de gevallen 

toch gebeurd (OCM zie tabel 8 ). Het zou dus kunnen dat een aantal leidinggevenden in het 

middenmanagement of de directe leidinggevenden toch een aantal gesprekken voeren die door de 

respondenten als loopbaangesprek worden gezien. 

 
Personeelsleden van rang A1 
Een bijzonder aandachtspunt zijn de personeelsleden op het A1 niveau. Van alle groepen is in deze 

groep is het aandeel van �“willen maar niet kunnen�” het grootst. In de literatuur spreekt men van 

een carriereplateau. Men zit op een punt in de loopbaan waar de waarschijnlijkheid voor verdere 
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opwaartse mobiliteit zeer klein is. Bewegen van A1 naar A2 is een relatief groete stap, en 

daartussen zijn weinig �“opwaartse�” mogelijkheden. Dus zijn er weinig promotiemogelijkheden voor 

personeelsleden van rang A1.  

Een reden waarom A1�’s zich niet steeds op hun plaats lijken te zitten kan gevonden worden in de 

aanwervingsstrategie. Leidend ambtenaren en middenmanagers hebben zware taakbelasting, en 

rekenen erop dat A1�’s meer eigenstandig kunnen werken. Ze kunnen �“hun plan trekken�”, maar 

kunnen vaak meer dan wat er eigenlijk van hen verwacht wordt. Het resultaat is soms dat A1�’s te 

veel operationele taken moeten uitvoeren en te weinig complexe taken. Dit leidt tot frustratie 

wanneer niet voldoende verantwoordelijkheid wordt toebedeeld, uitdagende opdrachten worden 

gedelegeerd of activiteiten gericht op ontwikkeling worden aangeboden 

 “Dus als je in een eerder operationele afdeling werkt dan die werken aan beleid […] als 

administratie is dat voornamelijk uitvoeren eigenlijk. In zo’n omgeving waarbij er veel van dat 

soort vragen op een afdeling afkomen, is er natuurlijk ook weinig ruimte voor groeiopdrachten voor 

A1’s want dat is bijna altijd hetzelfde proces dat je moet doorlopen. Het enige dat je daar dan kan 

creëren is een beetje hiërarchie, iemand die een keer coördineert en iemand die dat team 

aanstuurt. Die andere universitairen die daar zitten, zitten een beetje op hun honger en krijgen 

minder kansen om echt te kunnen groeien.” 

“Maar ik blijf erbij puur theoretisch zou zo’n afdeling helemaal anders kunnen functioneren want 

die niveau A’s, 40 of 50 % van hun tijd functioneren zij effectief op niveau A, maar de overige tijd 

functioneren zij op een niveau B of C” 

�“Ik denk dat een belangrijke conclusie is dat managers vandaag de dag niet worden afgerekend op 

talentmanagement en peoplemanagement. Men heeft daar zeer veel universitairen aangetrokken, 

maar ik vind dat ze niet altijd en allemaal optimaal renderen, men heeft daar een probleem. En 

dat is gemakkelijk om universitairen te hebben, maar dat is eigenlijk een politiek die men 

misschien 10 à 15 jaar beginnen voeren is om veel niveau A’s aan te trekken. Misschien was dat wel 

om goede redenen, maar na een aantal jaren zeggen die mensen van “oei”, ik ben wel gepast 

aangeworven enzo, ik heb werkzekerheid maar het is toch niet helemaal wat ik ervan verwacht 

had. Iets wat bij velen leeft. En daar denk ik dat als je dat anders wil hebben, managers veel meer 

met peoplemanagement en talentmanagement moeten bezig zijn. Maar dat impliceert dat de 

minister hen wel minder zal zien.” 

 

Sociale netwerk is een stimulerende factor 

Het belang van sociale netwerkondersteuning kan niet onderschat worden in personeelsmobiliteit, 

maar net dit type ondersteuning ontbreekt vaak in het OCM.  

“Sowieso doe je je oren en ogen open als je wilt veranderen en je legt contacten en ik denk dan 

bijvoorbeeld dat netwerken heel belangrijk is als je van job wil veranderen. De mate van 

belangrijkheid zal afhangen op welk niveau je werkzaam bent, maar zeker tot niveau B, C, is dat 

wel heel belangrijk dat je weet hoe de VO eruit ziet, waar zou ik naartoe kunnen gaan, waar zijn 

vacatures en dat je dat ook allemaal in het oog houdt. Dat vraagt een actieve aanpak.” 
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8. Conclusies en beleidsaanbevelingen 

In dit laatste hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies en de beleidsaanbevelingen uiteengezet. 

Op een gestructureerde wijze formuleren we een aantal concrete beleidsaanbevelingen die steeds 

worden voorafgegaan door de ondersteunende empirische bevindingen uit dit onderzoek.  

Een relevante groep van personeelsleden (in het bijzonder een op de drie) is bereid om een 

horizontale loopbaanstap te ondernemen maar acht de kans klein dat dit effectief zal gebeuren in 

de komende vijf jaar. We geven een overzicht van de initiatieven die kunnen genomen worden om 

deze groep te bereiken en ondersteunen zodat zij werkelijk horizontaal mobiel kunnen worden. 

 

1.  Het verder uitbouwen van OCM. Hierbij wordt horizontale mobiliteit als een van de 

strategische personeelsinstrumenten erkend en doelgericht ingezet voor 

competentieontwikkeling en loopbaanontwikkeling, in overeenstemming met de 

organisatienoden.  

Conclusie. Uit het empirische onderzoek is gebleken dat de competentiegerichte ondersteuning (als 

onderdeel van de OCM) die de personeelsleden ervaren op de werkvloer, een effect genereerde op 

twee vlakken. Enerzijds leidt de competentiegerichte ondersteuning tot een betere �“fit�” met de 

huidige job en anderzijds leidt de competentiegerichte ondersteuning tot een meer positieve 

inschatting om in de komende vijf jaar effectief promotie te maken. Wanneer het verband tussen 

de competentiegerichte ondersteuning en een horizontale loopbaantransitie wordt bestudeerd, zien 

we echter geen effect optreden. De competentiegerichte ondersteuning die men ervaart op de 

werkvloer zet dus niet aan tot horizontaal bewegen.  

Aanbeveling. Door in te zetten op een OCM dat mobiliteit als een waardevol middel inzet om de 

loopbaan, competenties of talenten verder te ontwikkelen in lijn met de (huidige en toekomstige) 

organisatienoden, zal de OCM wel een rechtstreeks effect hebben op mobiliteitsintenties, hetzij via 

competentiegerichte ondersteuning hetzij via sociale netwerkondersteuning. Een voorbeeld zou 

kunnen zijn dat leidinggevenden tijdens het gericht geven van feedback mobiliteit als een optie 

beschouwen om de competenties van een personeelslid verder uit te bouwen. De persoon in kwestie 

zou dan kunnen ingezet worden in een job op een gelijkaardig functieniveau binnen of buiten de 

eigen afdeling. Een ander voorbeeld is dat personeelsleden actief ondersteund worden in hun 

sociale netwerk, aangezien daar interessante leer- of jobopportuniteiten kunnen uit voortkomen.  

 

2. Het in kaart brengen van alle mogelijkheden om lateraal te kunnen bewegen  

Conclusie. Enkele geïnterviewden merkten op dat zowel personeelsleden als de leidinggevenden en 

HR-medewerkers niet altijd een goed beeld hebben van de mogelijkheden die er zijn voor 

horizontale mobiliteit (ondanks het initiatief van de functiefamilies).  

Aanbeveling. Een oplossing hiervoor is het in kaart brengen van voorbeelden uit het verleden en 

andere concrete mogelijkheden om horizontaal te kunnen bewegen binnen maar ook buiten de 

organisatie. Bovendien kan men daarbij in kaart brengen welke opleidings- of ervaringsvereisten 
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hierbij noodzakelijk zijn. Op deze manier kunnen de personeelsleden, leidinggevenden en HR-

medewerkers zich laten inspireren en informeren door een dergelijk aanbod van 

loopbaanmogelijkheden.  

 

3. Horizontale mobiliteit of jobverrijking voor personeelsleden die zich mogelijk 

geblokkeerd of geremd voelen in hun loopbaan of een misfit ervaren met hun huidige 

job  (focus op personeelsleden van rang A1) 

Conclusie. Uit de kwantitatieve empirische analyses kwam naar voren dat vooral personeelsleden 

van rang A1 bereid zijn om een job met een andere arbeidsinhoud uit te oefenen. Sommigen 

schatten de kans hoog, maar de meesten achten de kans laag om een dergelijke loopbaantransitie 

waar te maken in de komende vijf jaar. Bovendien zijn de personeelsleden die een misfit ervaren 

met de huidige job degenen die eerder bereid zijn tot een transitie. Een tekort aan adequate 

competentiegerichte ondersteuning op de werkvloer blijkt een dergelijke misfit te beïnvloeden. 

Volgens de geïnterviewden is het aantal promotiemogelijkheden voor de personeelsleden van rang 

A1 gering en is een bevordering niet vanzelfsprekend. Sommige personeelsleden van rang A1 voelen 

zich bijgevolg geremd in hun loopbaan, wat mogelijk ook kan leiden tot gevoelens van misfit met 

hun huidige job. Bovendien stellen enkele geïnterviewden dat de aanwervingsstrategie van en de 

perceptie over personeelsleden van rang A1 mogelijk gevoelens van misfit zouden kunnen 

bevorderen. Omdat deze personeelsleden voldoende zelfredzaam zouden zijn, is het aanwerven van 

deze personeelsleden aantrekkelijk voor het management. Vooral leidinggevenden die door het 

eigen takenpakket onvoldoende ruimte kunnen vrijmaken voor coaching, begeleiding en opvolging, 

hebben baat bij personeelsleden die een brede vorming achter de rug hebben. Frustraties duiken 

dan op wanneer deze hooggeschoolde personeelsleden onvoldoende verantwoordelijkheid, uitdaging 

en diversiteit in hun takenpakket terugvinden. Deze personeelsleden hebben met andere woorden 

het gevoel dat hun capaciteiten niet ten volle worden benut, wat kan leiden tot een gevoel van 

misfit met de huidige job.  

Aanbeveling. Medewerkers die onvoldoende competentiegerichte ondersteuning krijgen en/of zich 

geblokkeerd voelen in hun loopbaan zouden geholpen zijn met een meer uitdagend en divers 

takenpakket of een opportuniteit om binnen de Vlaamse overheid te bewegen. Specifiek voor 

personeelsleden van rang A1 dient men erover te waken dat zij worden ingezet in een functie 

waarin zij hun al verworven competenties kunnen inzetten en nieuwe kunnen ontwikkelen. Omdat 

voornamelijk personeelsleden van rang A1 bereid zijn om horizontaal te bewegen, verdient deze 

groep specifieke aandacht. 

 

4. Voldoende opvolging en ondersteuning voorzien voor personeelsleden die zich al 

hebben kandidaat gesteld voor een nieuwe functie maar niet van job zijn veranderd. 

Conclusie. Het onderzoek heeft uitgewezen dat (zowel positieve als negatieve) ervaringen met 

een kandidaatstelling in het verleden, effect hebben op de gepercipieerde kans om een 

horizontale loopbaanstap te ondernemen in de toekomst. Personeelsleden die zich in de 
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voorbije vijf jaar kandidaat hebben gesteld maar niet van job zijn veranderd, schatten de kans 

opnieuw laag in om in de toekomst effectief van job te veranderen. Personeelsleden die wel van 

job zijn veranderd, schatten de kans opnieuw groot. De kandidaatstelling van een personeelslid 

is bijgevolg een eerste indicatie voor de bereidheid van het personeelslid om een horizontale 

loopbaanstap te ondernemen. Ook al is men niet van job veranderd, de bereidheid blijft hoog. 

Uit het onderzoek weten we ook dat die bereidheid het sterkst wordt beïnvloed door een 

ervaren tekort in de overeenstemming met de huidige job. Het komt er nu op aan om deze 

personeelsleden aan te moedigen en te ondersteunen zodat zij de kans opnieuw hoog schatten 

tot een transitie. 

Aanbeveling. Hieruit kunnen we concluderen dat verdere ondersteuning nodig is voor die 

personeelsleden die nog steeds bereid zijn om horizontaal van job te veranderen. Hun perceptie 

omtrent de beschikbare alternatieven voor hen op de interne arbeidsmarkt is immers eerder 

negatief. Indien deze personeelsleden gekend zijn, kunnen zij rechtstreeks ondersteund worden 

in hun verdere zoektocht naar een nieuwe job. Die personeelsleden zijn echter niet altijd 

gekend, waardoor verdere informatisering of ondersteuning niet mogelijk lijkt. Personeelsleden 

die zich daarentegen in het verleden hebben kandidaat gesteld via Jobpunt Vlaanderen maar 

niet van job zijn veranderd, kunnen bijvoorbeeld via een gepersonaliseerde e-mail verder op de 

hoogte gehouden worden over de beschikbare vacatures die in lijn liggen met de vacature(s) 

waarvoor men al heeft gesolliciteerd.  

 

5. Beweegredenen achter de zogenaamde “schijnvacatures” opsporen en grondig in vraag 

stellen teneinde dergelijke praktijken tot een minimum te beperken. 

Conclusie. De zogenaamde �“schijnvacatures�” vertroebelen het vacaturelandschap voor de 

personeelsleden van de Vlaamse overheid. Voornamelijk uit het kwalitatieve analysedeel is 

gebleken dat onder de personeelsleden de perceptie leeft dat er vacatures zijn waarvan de functie 

vaak al bij voorbaat is toegewezen. Deze praktijk is een belangrijke belemmering voor de mobiliteit 

binnen de Vlaamse overheid aangezien personeelsleden vaak niet geneigd zijn zich effectief 

kandidaat te stellen. In een onderzoek naar de doorstroming naar N-1 functies34 binnen de Vlaamse 

overheid (Lembrechts, Valgaeren & Zanoni, 2010: 226) wordt eenzelfde conclusie bekomen en 

wordt ook aanbevolen om dergelijke �‘regulariseringsprakijken�’ te vermijden of toch tot een 

minimum te beperken.  

Aanbeveling. Een eerste stap in het beperken van �“schijnvacatures�” is het grondig doornemen en 

opsommen van redenen en activiteiten die aanleiding kunnen geven tot dergelijke praktijken. Elke 

reden zou men daarenboven grondig in vraag kunnen stellen zodat een alternatieve aanpak kan 

worden geformuleerd. Een voorbeeld van een reden die aanleiding kan geven tot een 

�“schijnvacature�” is de statutarisering van personeelsleden. Vermoedelijk is ook de duurtijd om een 

bepaalde vacature ingevuld te krijgen een oorzaak van het bestaan van sommige �“schijnvacatures�”. 

Het vereenvoudigen van de administratieve procedures zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. 

                                                 
34 De zogenaamde N-1 functies zijn middenkaderfuncties binnen de Vlaamse overheid (bijvoorbeeld een afdelingshoofd). 
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6. Een interactief te raadplegen overzicht voorzien van vacatures binnen de Vlaamse 

overheid. 

Conclusie. Momenteel dienen de personeelsleden binnen de Vlaamse overheid zelf proactief op 

zoek te gaan naar vacatures binnen de Vlaamse overheid. Op de website van Jobpunt Vlaanderen 

kunnen zij daarvoor terecht. Ongeveer een op de drie personeelsleden bekijkt vacatures die buiten 

de organisatie beschikbaar zijn. 

Aanbeveling. Om de gepercipieerde beschikbare bewegingsalternatieven van de personeelsleden bij 

te staan zou een meer interactief aanbod van vacatures binnen de Vlaamse overheid nuttig kunnen 

zijn. Doordat de personeelsleden op de website van Jobpunt Vlaanderen, bijvoorbeeld, zouden 

kunnen aangeven welke functies hen aanspreken, kunnen deze personeelsleden nadien verder op de 

hoogte houden worden over gelijkaardige nieuwe vacatures binnen de Vlaamse overheid. 

 

 

7. Loopbaanperspectieven aan bod laten komen tijdens een gesprek met de 

leidinggevende (en HR-medewerkers) samen met meer interne loopbaanbegeleiding  

Conclusie. Slechts 37,5% van de respondenten bespreekt jaarlijks met een leidinggevende zijn of 

haar loopbaanverwachtingen. Daarenboven krijgt slechts 23,4% loopbaanadvies wanneer men dit 

nodig acht. De geïnterviewden stellen dat loopbaanperspectieven nauwelijks proactief aan bod 

komen op de werkvloer. Loopbaanperspectieven van medewerkers komen meer ad hoc aan bod met 

de leidinggevende of een HR-medewerker, bijvoorbeeld naar aanleiding van een reorganisatie of op 

initiatief van de medewerker zelf. Bovendien stelde de geïnterviewden vast dat de meerderheid van 

de personeelsleden �“er bovendien niet echt met bezig zijn�”.  

Aanbeveling. Het is aan te bevelen dat loopbaanperspectieven in de toekomst meer proactief aan 

bod komen op de werkvloer. Slechts 28,7% van de respondenten heeft in de loopbaan binnen de 

Vlaamse overheid meer dan 1 functie uitgeoefend met een gemiddelde van twee functies. Het 

referentiekader van personeelsleden is afgestemd op die realiteit op de werkvloer, namelijk dat er 

weinig mobiliteit is binnen de Vlaamse overheid. Gesprekken die gevoerd worden met 

personeelsleden omtrent hun loopbaanverwachtingen en -perspectieven zou mogelijk dit 

referentiekader in vraag kunnen stellen en bijsturen. Een medewerker die voorheen niet stilstond 

bij de eigen loopbaanverwachting, zou mogelijk na een dergelijk gesprek wel nadenken over zijn of 

haar loopbaanverwachtingen en -planning. Dergelijke gesprekken helpen de loopbaanverwachtingen 

ook helder te stellen waardoor mobiliteit bewuster kan worden ingezet en verkeerde 

loopbaanstappen worden vermeden. Tijdens dergelijke gesprekken zouden bijvoorbeeld ook die 

personeelsleden die aangeven wel bereid te zijn tot een horizontale transitie maar de kans tot een 

transitie laag percipiëren, de ruimte kunnen krijgen om hun ervaringen open te communiceren.  

Een belangrijke rol is hier weggelegd voor leidinggevenden. Loopbaangesprekken kunnen in eerste 

instantie tijdens een gesprek met de leidinggevende aan bod komen. Leidinggevenden zouden 

hierbij het eerste aanspreekpunt moeten zijn voor de personeelsleden wat betreft hun 
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loopbaanverwachtingen. Zij staan immers in nauw contact met hun medewerkers, wat hen toelaat 

gepast in te spelen op en gevolg te kunnen geven aan hun loopbaanverwachtingen. Mobiliteit (in 

rekening gebracht met de huidige en toekomstige organisatienoden) zou dan een van de 

instrumenten kunnen zijn om te kunnen beantwoorden aan de loopbaandoelen van het 

personeelslid. Echter, deze opdracht wordt vaak niet altijd even enthousiast door leidinggevenden 

onthaald. Vaak zijn zij hiervoor niet voldoende toegerust. Een duidelijke rolbeschrijving, training en 

ondersteuning in het voeren van loopbaangesprekken zijn hier dan ook noodzakelijk.  

In tweede instantie kunnen ook HR-medewerkers de personeelsleden bijstaan bij het scherpstellen 

van hun verdere loopbaanverloop. Aan de hand van interne loopbaanbegeleiding kunnen 

loopbaandoelen benoemd worden en kan de begeleider het personeelslid bijstaan in het 

concretiseren van hoe men deze doelen zal realiseren, bijvoorbeeld door de loopbaanmogelijkheden 

binnen de Vlaamse overheid in kaart te brengen. Eerder onderzoek heeft immers aangetoond dat 

loopbaanbegeleiding een positief effect heeft op de zelfsturing van personeelsleden voor wat 

betreft hun loopbaan (Verbruggen & Sels, 2008). Personeelsleden die hun loopbaan meer in eigen 

handen nemen hebben ook meer kans om effectief mobiel te zijn. Een belangrijk aandachtspunt 

hierbij is dat, indien interne loopbaanbegeleiding geïmplementeerd wordt, deze activiteit (als 

onderdeel van het OCM) aangeboden wordt aan een voldoende breed publiek en niet slechts wordt 

ingezet voor problematische personeelssituaties. Men wil immers vermijden dat interne 

loopbaanbegeleiding een negatief stigma zou creëren, wat personeelsleden zou kunnen afremmen 

om er effectief een beroep op te doen.  

 

8. De win-win situatie van mobiliteit aan leidinggevenden voorleggen en concreet maken. 

Ondersteuning voorzien in de omgang met meer mobiliteit.  

Conclusie. Vanuit het perspectief van het management zou de huidige situatie op de werkvloer haar 

continuïteit kunnen verliezen wanneer personeelsmobiliteit in werking treedt. Het management 

moet haar team immers in werking wanneer een teamlid de werkgroep verlaat. Zij ervaren met 

andere woorden de directe gevolgen van meer personeelsmobiliteit op de werkvloer en die eerste 

zichtbare gevolgen worden eerder als negatief gepercipieerd. Een medewerker die het team 

verlaat, zorgt in de eerste plaats voor bepaalde kosten voor de organisatie. Er is dan een bepaalde 

gap in ruimte en/of kennis die dan vaak opnieuw moet worden ingevuld en opgevangen. 

Aanbeveling. Het uitwerken van enkele concrete tips of handvaten voor het management in het 

omgaan met deze discontinuïteit zou kunnen bijdragen tot een meer positieve houding ten aanzien 

van mobiliteit. De positieve gevolgen komen voor hen immers pas tot uiting na een periode van 

inwerking en training van mobiele personeelsleden. Daarom zou het eveneens relevant kunnen zijn 

om ook de voordelen van mobiliteit daadkrachtig voor het management in kaart te brengen en in 

verband te brengen met de algemene organisatiedoelstellingen zodat mobiliteit maximaal kan 

geïntegreerd worden in het organisatiebeleid. Hiervoor kan men bijvoorbeeld een intervisie-

bijeenkomst organiseren van leidinggevenden die hun positieve en negatieve ervaringen kunnen 

delen met mobiliteit. Bovendien kan hier ook aan bod komen hoe leidinggevenden omgaan met de 



 
62 

kosten die aan mobiliteit verbonden zijn. Het doel van een dergelijke intervisie-bijeenkomst is de 

win-win situatie van mobiliteit kenbaar te maken.  

 
9. Leidinggevenden als rolmodellen voor horizontale mobiliteit laten fungeren 

Conclusie. Leidinggevenden en topambtenaren die al een aantal functieveranderingen achter de rug 

hebben zijn vaak meer overtuigd van de meerwaarde van mobiliteit voor personeel en organisatie. 

Meestal waren zij positief over deze functieveranderingen en over wat hen dat heeft bijgebracht op 

het gebied van competenties en sociale netwerk. Zij weten met andere woorden de kosten in balans 

te brengen met de baten die gepaard gaan met mobiliteit.  

Aanbeveling. Leidinggevenden die horizontaal mobiel zijn geweest in de eigen loopbaan kunnen als 

rolmodel fungeren op de werkvloer. Deze leidinggevenden zijn dan in staat om met meer 

inlevingsvermogen mobiliteit aan te raden, beter in te schatten hoe mobiliteit de ontwikkeling van 

medewerkers kan bevorderen en beter in te schatten hoe mobiliteit het personeel en de organisatie 

ten goede kan komen. Omdat aan horizontale mobiliteit momenteel geen beloning is gekoppeld, zou 

het een bijkomende voorwaarde kunnen zijn om een managementfunctie te kunnen invullen. Men 

heeft immers baat bij personeelsleden met een helikoptervisie die in de toekomst eventueel 

inzetbaar zijn voor een leidinggevende functie.  

 

10. Vervolgonderzoek met focusgroepen om meer zicht te krijgen op het “niet kunnen” 

Conclusie. Voorliggend onderzoek heeft enkele belemmeringen en stimulerende factoren voor 

personeelsmobiliteit binnen de Vlaamse overheid bestudeerd en in kaart gebracht. Met enkele 

hiërarchische logistische regressieanalyses, verklaarde het onderzoeksmodel steeds een relevant 

maar beperkt deel van de variantie in de bereidheid en de gepercipieerde kans om in de komende 

vijf jaar een horizontale loopbaanstap te ondernemen. Naast de individuele verschillen, zullen er 

vermoedelijk nog een aantal factoren meespelen (bijvoorbeeld factoren gerelateerd aan de 

organisatiecultuur) bij het voorspellen van de bereidheid maar vooral van de gepercipieerde kans 

die niet in het gehanteerde onderzoeksmodel werden opgenomen. 

Aanbeveling. Een suggestie naar toekomstig onderzoek is dan ook, gezien de relevantie van de 

thematiek van personeelsmobiliteit voor een modern HR-beleid, om focusgroepen te organiseren 

met die groepen van personeelsleden zoals ze voorgesteld werden in dit onderzoek. Op die manier 

zou men eventueel beter kunnen begrijpen waarom personeelsleden wel willen bewegen maar niet 

kunnen bewegen en zo een beter zicht krijgen op de factoren die bereidwillige personeelsleden 

kunnen motiveren om en aanzetten tot een effectieve beweging. Een vraag die men in dergelijke 

groepen zou kunnen voorleggen is �“welke loopbaaninstrumenten zouden volgens u een stimulerende 

uitwerking kunnen hebben op uw mobiliteit?�” (Sijstermans-Kokx, von Bergh & van Tits, 2011: 20). 

Een mogelijke uitkomst zou kunnen zijn dat de instrumenten verschillen naargelang de bestudeerde 

groep.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 – Vragenlijst  

 

Geachte heer,  

Geachte mevrouw, 

Graag vragen wij uw medewerking om deel te nemen aan een onderzoek naar de personeelsmobiliteit binnen 
de Vlaamse overheid. Uit de personeelspeiling 2010 blijkt immers dat de aangeboden loopbaanmogelijkheden 
binnen de Vlaamse overheid onvoldoende aan de wensen van het personeel tegemoet komen. Vanuit de 
Onderzoeksgroep Management en Bestuur (Universiteit Antwerpen) trachten wij daarom uw wensen met 
betrekking tot uw loopbaan zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Op basis van deze bevindingen 
formuleren we de nodige aanbevelingen voor een meer aangepast loopbaanbeleid binnen de Vlaamse 
overheid.  

Graag willen wij een beroep doen op uw medewerking in de vorm van het invullen van onderstaande korte 
vragenlijst. Dat zal ongeveer 17 minuten van uw tijd vergen. Het spreekt voor zich dat wij als universitaire 
onderzoeksgroep uw anonimiteit en privacy voor 100% garanderen. Er zijn bovendien geen juiste of foute 
antwoorden. We willen weten wat u zelf denkt. Het is belangrijk dat u alle vragen invult, anders is de enquête 
niet geldig. Bijgevoegd vindt u een enveloppe, met het adres van de universiteit op, die reeds betaald is door 
de universiteit.  De ingevulde vragenlijst kan u in deze enveloppe terug opsturen.  

Indien u op het einde van de vragenlijst uw e-mailadres of een contactgegeven achterlaat, maakt u bovendien 
kans op een Fnac-bon ter waarde van 120 euro of op een van de 40 duo filmtickets voor Kinepolis. 

Wij danken u alvast voor uw interesse en uw medewerking aan dit onderzoek. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Prof. Ria JANVIER 

Prof. Wouter VAN DOOREN 

Anita DELAFORTRY 

 
 
 
 
 
 
Criteria om deel te nemen: 
 

- U werkt op het niveau D, C, B of A1 
- U werkt binnen de Vlaamse overheid 

 
 
 
Met ‘organisatie’ bedoelen we telkens het departement, het agentschap of een andere Vlaamse 
overheidsorganisatie waarvoor u werkt.  
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Deel 1. Uw huidige en voormalige werksituatie 
 
1. Binnen welke entiteit werkt u momenteel? 
 
 

 
2. Tot welke rang behoort uw actuele functie? 
 
A1 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 

          

 
3. Hoeveel jaar werkt u al in uw huidige functie? 
 
 

 
4. In welk type van tewerkstelling bent u vandaag actief? 
 
 Statutair (zie vraag 6 en verder) 
 Contractueel: arbeider (zie vraag 5 en verder) 
 Contractueel: bediende (zie vraag 5 en verder) 
 
5. Is uw contractuele tewerkstelling van bepaalde of onbepaalde duur? 
 
 Bepaalde duur 
 Onbepaalde duur 
 Andere (bv. startbaan, vervangingscontract,�…) 
 
6. Hoe kunt u uw huidige arbeidstijdregime het best omschrijven? 
 
 Ik werk voltijds. 
 Ik werk deeltijds, met name………% (vul in). 
 
7. Bent u sinds 2006, met invoering van het BBB, overgeheveld van de federale overheid naar de Vlaamse 
overheid?  
 
 Nee  
 Ja 
 
8. In welk jaar bent u beginnen werken voor de Vlaamse overheid (of voor de federale overheid indien u bent 
overgeheveld)? 
 
    

 
9. Hoeveel andere jobs hebt u uitgeoefend vóórdat u startte bij de Vlaamse overheid (of voordat u startte bij 
de federale overheid indien u bent overgeheveld)? 
 
 
 
10. Voor welke van de entiteiten binnen de Vlaamse overheid hebt u sinds 2006 reeds gewerkt (meerdere 
antwoorden mogelijk)? 
 
 Agentschap Centrale Accounting (CenACC) 
 Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) 
 Agentschap Ondernemen (AO) 
 Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) 
 Agentschap voor Binnenlandse Bestuur (ABB) 
 Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de 

Openluchtrecreatie (Bloso) 
 Agentschap voor Facilitair Management (AFM) 
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 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 
 Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) 
 Agentschap voor innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) 
 Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) 
 Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) 
 Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) 
 Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
 Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC) 
 Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 
 Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) 
 Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
 De Scheepvaart (DS) 
 Departement Bestuurszaken (BZ) 
 Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) 
 Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) 
 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) 
 Departement Financiën en Begroting (FB) 
 Departement internationaal Vlaanderen (iV) 
 Departement Landbouw en Visserij (LV) 
 Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) 
 Departement Mobiliteit en Openbare werken (MOW) 
 Departement Onderwijs en Vorming (OV) 
 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) 
 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 
 Departement Werk en Sociale Economie (WSE) 
 E-government en ICT-beheer (e-IB) 
 GO! Onderwijs en van de Vlaamse Gemeenschap 
 Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (inspectie RWO) 
 Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) 
 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 
 Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) 
 Jongerenwelzijn (JWZ) 
 Kabinetten van de Vlaamse ministers 
 Kind en Gezin (K&G) 
 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) 
 Kunsten en Erfgoed (K&E) 
 Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen 
 Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem 
 Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge 
 Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) 
 Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) 
 Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) 
 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 
 Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) 
 Ruimte en Erfgoed (R&E) 
 Sociaal-cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen (SCWJV) 
 Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) 
 Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen (SARiv) 
 Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend erfgoed (SARO) 
 Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) 
 Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) 
 Toerisme Vlaanderen 
 Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT- Flanders Investment and Trade)  
 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) 
 Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming �– SYNTRA Vlaanderen 
 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 
 Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (Z&G) 
 Vlaams Energieagentschap (VEA) 
 Vlaams Instituut voor het onroerend Erfgoed (VIOE) 
 Vlaams Landmaatschappij (VLM)  
 Vlaams Milieumaatschappij (VMM) 
 Vlaams Regulator voor de Media (VRM) 
 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE) 
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 Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) 
 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 
 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 
 Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 
 Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) 
 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) 
 Vlaamse Vervoermaatschappij �– De Lijn 
 Vlaamse Woonraad 
 Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) 
 Wonen Vlaanderen  
 Zorginspectie  
 
11. Hebt u voor u startte in uw huidige functie nog een andere functie uitgeoefend bij de Vlaamse overheid 
(of voor de federale overheid indien u bent overgeheveld)? 
 
 Ja (zie vraag 12 en verder) 
 Nee (zie vraag 15 en verder) 
 
12. Hoeveel verschillende functies hebt u in totaal uitgeoefend bij de Vlaamse overheid (of voor de federale 
overheid indien u bent overgeheveld)? 
 
 

   
13. Van wie kwam het initiatief om te stoppen met uw vorige functie en te starten in uw huidige functie bij 
de Vlaamse overheid? 
 
 Voornamelijk van mezelf 
 Voornamelijk van mijn werkgever 
 Andere, namelijk�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…. 
 
14. Wat hield de verandering naar uw huidige functie concreet in? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
 
  Een promotie of bevordering 
  Een demotie (een job van een lagere rang) 
  Een verandering van arbeidsinhoud 
  Een verandering van afdeling 
  Een verandering van werklocatie 
  Een herplaatsing 
  Andere, namelijk: 

�…�…�…�…�…�…�…�…�…................................................... 
 
15. Hebt u zich in de laatste vijf jaar kandidaat gesteld voor een openstaande vacature voor een job binnen de 
Vlaamse overheid? 
 
 Nee (zie vraag 16) 
 Ja, maar ik ben niet van job veranderd .       (zie vraag 17) 
 Ja, en ik ben van job veranderd.   (zie vraag 18) 
 
 
16. Wat was volgens u de belangrijkste reden dat u zich in de laatste vijf jaar niet heeft kandidaat gesteld 
binnen de Vlaamse overheid? 
 
 Ik was niet op zoek naar een nieuwe job. 
 Ik zit goed in mijn huidige job. 
 Er was geen interessant aanbod binnen de Vlaamse overheid. 
 Er waren te veel functiespecifieke vacatures waar ik niet op kon ingaan. 
 Andere 
 Ik weet het niet  
 
U mag hierna verder naar vraag 19 
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17. Wat zijn volgens u de redenen waarom u de job niet hebt gekregen? Gelieve aan te geven in welke mate u 
met iedere stelling akkoord gaat. 
 
 Helemaal 

niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

tussenin Eerder 
akkoord 

Helemaal 
akkoord 

Ik weet 
het niet  

Degene die de functie uiteindelijk 
kreeg, was beter dan ik. 

      

De functie is gegaan naar degene met 
de beste connecties. 

      

Ik was al bij al niet zo geschikt voor de 
functie. 

      

Ik heb het gevoel dat ik de functie niet 
gekregen heb omwille van 
discriminatie (o.b.v. geslacht, leeftijd, 
afkomst,�…). 

      

De vacature was reeds voorbestemd 
voor iemand anders. 

      

Andere reden: 
namelijk�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…
�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�… 

      

 
U mag hierna verder naar vraag 19 
 
18. Wat zijn volgens u de redenen waarvoor u van job bent veranderd binnen de Vlaamse overheid? Gelieve 
aan te geven in welke mate u met de volgende redenen akkoord gaat. 
 

 Helemaal 
niet 

akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

tussenin Eerder 
akkoord 

Helemaal 
akkoord 

een interessantere job inhoud      
meer uitdaging      
meer voldoening      
een hoger loon      
een betere afstemming met mijn competenties 
(vaardigheden en kennis) 

     

een betere afstemming met mijn 
persoonlijkheid 

     

meer leeropportuniteiten      
meer promotiekansen of 
doorgroeimogelijkheden 

     

een betere balans tussen werk en privéleven      
meer werkzekerheid       
een betere werksfeer       
te hoge werkdruk op mijn vorige job      
ik was verplicht om te veranderen      
ik voelde me verplicht om te veranderen      
andere reden: 
namelijk�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�….. 

     

 
  
19. Is er de afgelopen twee jaar een directe collega van u van job veranderd binnen de Vlaamse overheid ? 
 
 Nee 
 Ja 

 Ik weet het niet 
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Deel 2. Uw arbeidsbeleving  
 
 
20. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over uw job, loon,  organisatie en loopbaan? Met 
loopbaan bedoelen we al uw werkervaring tot nu toe.  
 

 

H
el

em
aa

l 
on

ee
ns

 

Ve
el

ee
r 

on
ee

ns
 

Be
et

je
 

on
ee

ns
 

tu
ss

en
in

 

Be
et

je
 e

en
s 

Ve
el

ee
r 

ee
ns

 

H
el

em
aa

l 
ee

ns
 

Over het algemeen ben ik tevreden met mijn job.        

Ik ben tevreden met mijn loonpakket voor het werk 
dat ik doe.        

Over het algemeen ben ik tevreden met de 
ontwikkeling van mijn loopbaan.        

Ik ben tevreden met de huidige organisatie waarin ik 
werk.         

 
 
 
 
21. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over job- en werkonzekerheid ?  
 
 Helemaa

l niet 
akkoord 

Eerder 
Niet 

akkoord 

tussenin Eerder 
Akkoord 

Helemaa
l 

akkoord 

De kans bestaat dat ik op korte termijn mijn job 
verlies. 

     

De kans bestaat dat ik op lange termijn mijn job 
verlies.  

     

Ik voel me onzeker over de kansen om in deze 
organisatie te kunnen blijven op korte termijn. 

     

Ik voel me onzeker over de kansen om in deze 
organisatie te kunnen blijven op lange termijn. 

     

 
 
 
 
22. Hoe goed past uw job bij u? Gelieve voor ieder van volgende stellingen aan te geven in welke mate u 
akkoord gaat. 
 
 Helemaa

l niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

tussenin Eerder 
akkoord 

Helemaa
l akkoord 

Deze job geeft me de kans om het soort werk te doen 
dat ik graag wil doen. 

     

Ik heb de kennis en vaardigheden die nodig zijn om 
mijn job goed te doen. 

     

Deze job past goed bij mijn persoonlijkheid.      

Mijn job geeft me alles wat ik ervan verlang.      
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23. Hoe goed past u in uw organisatie en bij uw collega’s in uw team? Gelieve voor ieder van volgende 
stellingen aan te geven in welke mate u akkoord gaat. 
 
 Helemaal 

niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

tussenin Eerder 
akkoord 

Helemaal 
akkoord 

De waarden van de organisatie komen overeen met mijn 
eigen waarden. 

     

De cultuur van deze organisatie past goed bij mij.      

Ik pas goed in deze organisatie.      

Mijn talenten en vaardigheden worden goed gebruikt in 
deze organisatie. 

     

Ik kom goed overeen met mijn directe collega’s.      

Mijn directe collega’s en ik zijn bereid elkaar te helpen 
met het werk. 

     

Als één van mijn directe collega’s kritiek krijgt, zal ik 
het voor hem of haar opnemen. 

     

Mijn directe collega�’s en ik vormen een hechte groep.       

Ik heb een goede relatie met mijn directe 
leidinggevende.  

     

 
 
 
 
Deel 3. Loopbaan ondersteunende praktijken  
 
24. In welke mate vinden onderstaande loopbaan ondersteunende praktijken plaats in uw huidige 
werkomgeving? Gelieve voor ieder van volgende stellingen aan te geven in welke mate u akkoord gaat. 
 
 Helemaal  

niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

 
tussenin 

Eerder 
akkoord 

Helemaal 
akkoord 

Ik krijg een opleiding of leermogelijkheden die me 
helpen bij de ontwikkeling van mijn loopbaan. 

     

Mijn leidinggevende zorgt ervoor dat ik de opleiding 
krijg die ik nodig heb voor mijn loopbaan. 

     

Er worden mij dingen aangeleerd die ik moet weten om 
vooruit te geraken in mijn organisatie. 

     

Ik heb een persoonlijk ontwikkelingsplan gekregen.      
Ik krijg werk toegewezen waardoor ik vaardigheden voor 
de toekomst kan ontwikkelen. 

     

Mijn leidinggevende geeft me duidelijke feedback over 
mijn prestaties. 

     

Ik ben voorgesteld aan mensen in mijn organisatie die 
bereid zijn me te helpen bij de ontwikkeling van mijn 
loopbaan. 

     

Ik heb een mentor35 gekregen die mij helpt bij de 
ontwikkeling van mijn loopbaan. 

     

Mijn leidinggevende heeft me in contact gebracht met 
mensen die me willen helpen met mijn loopbaan. 

     

Ik krijg loopbaanadvies als ik dat nodig heb.      

Mijn loopbaanverwachtingen worden jaarlijks besproken 
tijdens een gesprek met mijn leidinggevende. 
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Mentor: een ervaren persoon die vanuit eigen ervaring de competenties heeft om uw job te kunnen doen en u 
daarvoor opleidt en begeleidt.  
 
25. Welke initiatieven neemt u in het sturen van uw eigen loopbaan? Gelieve voor ieder van volgende 
stellingen aan te geven in welke mate u akkoord gaat. 
 
 Helemaal 

niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

 
Tussenin 

Eerder 
Akkoord 

Helemaal 
akkoord 

Ik zorg ervoor dat ik betrokken geraak in belangrijke 
projecten. 

     

Ik heb veel contacten opgebouwd met belangrijke 
personen in mijn organisatie. 

     

Ik vraag feedback over mijn prestaties wanneer die niet 
spontaan gegeven wordt. 

     

Ik leg contacten met mensen uit werkgebieden waarin 
ik graag zou willen werken. 

     

Ik zorg ervoor dat ik erkenning krijg voor het werk dat 
ik doe. 

     

Ik maak mijn leidinggevende bewust van wat ik 
allemaal verwezenlijkt heb. 

     

Ik heb gepland om deze organisatie te verlaten eens ik 
de nodige vaardigheden en ervaring bezit om verder te 
gaan. 

     

Ik hou mijn CV up-to-date.      

Ik bekijk jobvacatures om te zien welke jobs er buiten 
deze organisatie beschikbaar zijn. 

     

Ik onderneem extra activiteiten die mooi zullen staan 
op mijn CV.  

     

Ik heb gepland om deze organisatie te verlaten als er 
me geen loopbaan kan worden aangeboden die de 
moeite waard is. 

     

Ik lees in mijn vrije tijd werkgerelateerde tijdschriften 
en boeken. 

     

Ik weiger een nieuwe taak op mij te nemen als het me 
niet helpt om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. 

     

Ik zoek naar werkgerelateerde opleidingen of 
kwalificaties. 

     

Ik vraag zelf om loopbaanadvies, ook als het me niet 
wordt aangeboden. 

     

 
 
26. Hieronder vindt u een aantal uitspraken over loopbaanbegeleiding. Gelieve voor ieder van volgende 
stellingen aan te geven in welke mate u akkoord gaat. 
 

 
 
 

Helemaa
l  

niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

 
tussenin 

Eerder 
akkoord 

Helemaa
l 

akkoord 

Binnen mijn organisatie komen mijn loopwensen 
voldoende aan bod tijdens functioneringsgesprekken.  

     

Binnen mijn organisatie zijn er voldoende andere 
mogelijkheden naast functioneringsgesprekken om mijn 
loopbaanwensen kenbaar te maken.  

     

Er wordt binnen mijn organisatie rekening gehouden met 
mijn loopbaanwensen.  

     

Ik ben toe aan een nieuwe stap in mijn loopbaan maar ik 
weet niet goed hoe ik dit kan aanpakken. 
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Deel 4. Uw thuissituatie 
 
27. Hebt u een partner? 
 
 Nee 
 Ja, maar we wonen niet samen 
 Ja, en we wonen samen 
 
 
28. Hoeveel kinderen telt uw huishouden (stief-, pleeg-, en adoptiekinderen inbegrepen)? 
 
 
 
Indien u geen kinderen heeft mag u verder gaan naar vraag 30 
 
 
29. Hoe oud is het jongste kind dat nog thuis woont? 
 
 
 
 
30. Wie staat er meestal in voor het huishouden, inclusief eventuele zorg voor de kinderen? 
 
 Overwegend ikzelf 
 Overwegend iemand anders 
 De taken zijn ongeveer gelijk verdeeld tussen mezelf en iemand anders  
 
 
31. In welke mate vindt u het moeilijk om uw privéleven en uw job te combineren? 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 
 
 
 
32. Hoe lang bent u gemiddeld onderweg naar uw werkplaats (heen en terug)? 
 
 minuten 
 

 

 
Deel 5. Vooruitzichten met betrekking tot uw loopbaan 
 
33. In welke mate vindt u het zelf interessant om in uw loopbaan nog van job te veranderen buiten de 
Vlaamse overheid ? 
 
Zeer geïnteresseerd Eerder 

geïnteresseerd 
Tussenin  Eerder niet 

geïnteresseerd 
Helemaal niet 
geïnteresseerd 

        
 
 
34. In welke mate vindt u het zelf interessant om in uw loopbaan nog van job te veranderen binnen de 
Vlaamse overheid? 
 
Zeer geïnteresseerd Eerder 

geïnteresseerd 
Tussenin  Eerder niet 

geïnteresseerd 
Helemaal niet 
geïnteresseerd 
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35. Stel dat één van onderstaande jobveranderingen u wordt aangeboden, bent u dan bereid om binnen de 
Vlaamse overheid: 
 
  

Helemaal 
niet 

 
Eerder 
niet 

 
Tussenin 

 
Eerder 

wel 

 
Heel 
zeker 

Te stijgen op de hiërarchische ladder      

Promotie te maken      

Een job van een lagere rang uit te oefenen      

Op een andere afdeling te werken      

Een job met een andere arbeidsinhoud uit te 
oefenen (op een gelijkaardig functieniveau) 

     

Van functie te veranderen zonder dat u 
promotie maakt.  

     

Te werken op een andere werklocatie dichter 
bij huis. 

     

Te werken op een andere werklocatie verder 
van huis. . 

     

 
 
36. Hoe groot is de kans dat u in de komende 5 jaar binnen de Vlaamse overheid effectief ….? 
  
  

Heel Klein 
 

Eerder 
klein 

 
Tussenin 

 
Eerder 
groot 

 
Heel 
groot 

stijgt op de hiërarchische ladder      
promotie zult maken      

een job van een lagere rang uitoefent      

op een andere afdeling zult gaan werken      
een job met een andere arbeidsinhoud zult 
uitoefenen (op een gelijkaardig functieniveau) 

     

van functie verandert zonder dat u promotie 
maakt.  

     

zult gaan werken op een andere werklocatie 
dichter bij huis. 

     

zult gaan werken op een andere werklocatie 
verder van huis. 

     

 
 
37. Denkt u eraan uw huidige werkgever (uw organisatie) binnenkort op eigen initiatief te verlaten? 
 
 Helemaal 

niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

 
Tussenin 

Eerder 
akkoord 

Helemaal 
akkoord 

Ik denk er vaak aan om weg te gaan bij deze 
organisatie. 

     

Ik ben actief op zoek naar een geschikt alternatief 
voor deze organisatie. 

     

Zodra ik de kans heb, zal ik deze organisatie verlaten.       
Ik denk er vaak aan om voor een andere overheid te 
gaan werken dan de Vlaamse overheid. 

     

Ik denk er vaak aan om voor de privésector te gaan      
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werken. 
 
38. Zou u graag, voor de rest van uw loopbaan op uw huidige afdeling of in uw huidige organisatie willen 
werken? Duid aan wat voor u van toepassing is. 
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Ik zou graag de rest van mijn loopbaan in deze 
organisatie blijven werken.         

Ik werk het liefst in een afdeling waarmee ik 
vertrouwd ben, eerder dan werk te zoeken in een 
andere afdeling.  

       

De voorspelbaarheid die een vaste job bij steeds 
dezelfde afdeling met zich brengt, kan ik 
waarderen. 

       

 
 
 
Deel 6. Interne mobiliteit binnen de Vlaamse overheid 
 
39. Hoe wordt u meestal ingelicht over vacatures binnen de Vlaamse overheid? Was dat via: (meerdere 
antwoorden mogelijk)  
 

1. Mijn directe chef   
2. Mijn afdelingschef   
3. Een andere overste   
4. Mijn collega�’s   
5. De website van de Vlaamse overheid   
6. De website van Jobpunt Vlaanderen   
7. Werkwijzer   
8. De lokale personeelsverantwoordelijken   
9. Het intranet of interne mail   

10. Ik word niet  ingelicht       Ga verder naar vraag 42 en verder 
11. Andere: �….   

 
 
40. Door welke van de bovenstaande informatiebronnen wordt u het meest ingelicht? (geef een nummer van 1-
11 zoals aangegeven in de linkerkolom) 
Nr. �…�…. 
 
 
 
41.  In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen over de informatiebron die u zonet 
hebt aangegeven? 

 
 
 

De informatiebron die ik zonet heb aangegeven�… 

Helemaa
l niet 

akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

 
Tussenin 

Eerder 
akkoord 

Helemaa
l 

akkoord 

vind ik het meest geschikt om vacatures binnen de 
Vlaams overheid intern bekend te maken. 

     

raadpleeg ik wekelijks over openstaande vacatures 
binnen de Vlaamse overheid. 

     

helpt mij goed om mij op de hoogte te houden over 
openstaande vacatures binnen de Vlaamse overheid.  

     

slaagt er in om alle interne vacatures binnen de Vlaamse 
overheid te verzamelen en bekend te maken.  
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42. Wat vindt u over het algemeen van de loopbaankansen en –beslissingen binnen de Vlaamse overheid? Duid 
aan in welke mate u akkoord gaat met de volgende stellingen. 
 
 
  

Helemaal 
niet 

akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

 
Tussenin 

Eerder 
akkoord 

Helemaal 
akkoord 

De intern openstaande vacatures worden via voldoende 
kanalen bekend gemaakt.  

     

De intern openstaande vacatures worden snel genoeg 
bekend gemaakt. 

     

Er zijn intern voldoende openstaande vacatures.      

Ik weet waar ik terecht kan indien ik meer informatie 
wens over hoe ik van job kan veranderen binnen de 
Vlaamse overheid.  

     

Het is de kandidaat die over de juiste capaciteiten 
beschikt die wordt aangeworven voor een interne 
functie. 

     

Het is uiteindelijk toch een kandidaat die al op de 
dienst/afdeling werkt, die zal aangeworven worden voor 
een interne functie. 

     

Op basis van objectieve criteria worden de interne 
functies binnen mijn organisatie ingevuld.  

     

 
 
 
 
43. In welke mate voelt u zich gesteund door uw directe leidinggevende of collega’s om van job te veranderen 
binnen de Vlaamse overheid? 
 
 Helemaal 

niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

 
Tussenin 

Eerder 
akkoord 

Helemaal 
akkoord 

Mijn directe leidinggevende staat positief tegenover 
personen die van job wensen te veranderen binnen de 
Vlaamse overheid. 

     

Mijn directe leidinggevende staat enkel positief 
tegenover zij die promotie willen maken.  

     

Mijn directe leidinggevende zal mijn beslissing 
ondersteunen indien ik van job wil veranderen binnen de 
Vlaamse overheid. 

     

Mijn collega’s staan positief tegenover personen die van 
job wensen te veranderen binnen de Vlaamse overheid. 

     

Mijn collega’s staan enkel positief tegenover zij die 
promotie willen maken.  

     

Mijn collega’s raden mij af om te solliciteren voor een 
openstaande vacature binnen de Vlaamse overheid. 

     

Mijn collega’s raden mij aan om te solliciteren voor een 
openstaande vacature binnen de Vlaamse overheid. 
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Tot slot nog enkele algemene gegevens…. 
 
44. Uw geboortejaar: 
 
    

 
45. Uw geslacht:  
 
       Man   Vrouw 
 
46. Wat is uw hoogst behaalde diploma?  
 
 Geen 
 Lager onderwijs 
 Lager secundair technisch/beroeps 
 Lager algemeen secundair 
 Hoger secundair technisch/beroeps 
 Hoger algemeen secundair 
 Hoger niet-universitair korte type 
 Universiteit: Bachelor 
 Hoger niet-universitair lange type 
 Universiteit: licentiaat/Master 
 Post-universitair  
 
 
 
 

Einde van de vragenlijst! 
 
 
 
Indien u nog vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kunt u die hieronder kwijt. 
 
 
 
 
 
 

 
Indien u kans wil maken op een Fnac-bon ter waarde van  120 euro of op een van de 40 duo filmtickets voor 
Kinepolis, of indien u een kort verslag wenst over dit onderzoek, mag u uw e-mailadres of een contactgegeven 
hieronder achterlaten. 
 
 
 
 Ja, ik ontvang graag een kort verslag van het onderzoek 
 Ja, ik wil kans maken op een van de prijzen 
 Ja, ik ontvang graag een kort verslag én wil kans maken op een van de prijzen 
 
 
 E-mailadres of een contactgegeven: 
 

*Het e-mailadres of contactgegeven dat u opgeeft wordt automatisch ontbonden van de resultaten in de 
vragenlijst. 
 

Wij danken u van harte voor uw medewerking! 
Indien u meer informatie wenst of vragen heeft mag u steeds contact opnemen met: 
 
Anita DELAFORTRY (onderzoeker UA) 
E-mail: anita.delafortry@ua.ac.be - Tel: +32 265 52 55 - G: +32 474 76.46.20 
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Bijlage 2 – Deelnemende entiteiten  

 
 
 
Beleidsdomein Diensten voor het 
Algemeen Regeringsbeleid 

Interne Audit van de Vlaamse Administratie 
Studiedienst van de Vlaamse Regering 

 
 
Beleidsdomein Bestuurszaken 

Departement BZ 
Entiteit e-government en ICT-beheer (e-IB) 
Agentschap voor Facilitair Management 
Agentschap voor Overheidspersoneel 
Agentschap voor Binnenlands Bestuur 

Beleidsdomein Financiën en 
Begroting 

Departement FB 
Centrale Accounting 

Beleidsdomein Internationaal 
Vlaanderen 

Departement iV 
Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking 
Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 

Beleidsdomein Economie, 
Wetenschap en Innovatie 

Departement EWI 
Agentschap Ondernemen 
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 

Beleidsdomein Onderwijs en 
Vorming 

Departement OV 
Agentschap voor Onderwijsdiensten  
Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen 
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs  

Beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin 

Departement WVG 
Zorg en Gezondheid 
Zorginspectie 
Kind en Gezin 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
OPZC Rekem 

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media 

Departement CJSM 
Kunsten en Erfgoed 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen  
Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. 
Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de 
Sport en de Openluchtrecreatie 

Beleidsdomein Werk en Sociale 
Economie 

Departement WSE 
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie 
VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen 

Beleidsdomein Landbouw en 
Visserij 

Departement LV 
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 

Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur 
en Energie 

Departement LNE 
Agentschap voor Natuur en Bos 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
Vlaams Energieagentschap 
Vlaamse Milieumaatschappij 
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt 
Vlaamse Landmaatschappij 

Beleidsdomein Mobiliteit en 
Openbare Werken 

Departement MOW 
De Scheepvaart 
Waterwegen en Zeekanaal N.V. 

Beleidsdomein Ruimtelijke 
Ordening, Woonbeleid en 
Onroerend Erfgoed 

Departement RWO 
Agentschap Wonen Vlaanderen 
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 
Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 
VMSW  
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Bijlage 3 – Verdeling naar geslacht, statuut, leeftijd en niveau in de populatie en in 
de respondentengroep (N=5757), voor en na weging  

 

  Populatie Voor weging Na weging 

Geslacht  N = 20.505 N = 5757 N = 5757 
Man 42,3% 40,4% 41,1% 
Vrouw 57,7% 59,6% 58,9% 

Statuut  N = 20.505 N = 5757 N = 5757 
Contractant 37,7% 30,1% 31,3% 
Statutair 62,3% 69,9% 68,7% 

Leeftijd  N = 20.371 N = 5757 N = 5757 
 34 26,8% 30,3% 27,8% 

35 - 44 26,6% 29,3% 28,2% 
45 - 54 29,2% 27,5% 29,7% 
 55 17,4% 12,8% 14,3% 

Niveau  N = 19.577 N = 5757 N = 5757 
A1 25,6% 34,1% 25,6% 
B 25,3% 27,4% 24,6% 
C 24,6% 25,1% 25,3% 

D 24,5% 13,4% 25,6% 

Tabel – Verdelingen naar geslacht, statuut, leeftijd en niveau in de populatie en 
respondentengroep 1 voor en na weging. Relatieve percentages. 
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Bijlage 4 – Factoranalyse en Cronbach’s Alfa 

 
Schalen voor persoon-omgeving fit – Exploratieve factoranalyse (Principal axis factoring) met 
varimaxrotatie. 
 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

Deze job geeft me de kans om het soort werk 

te doen dat ik graag wil doen 

,653 ,766 

Ik heb de kennis en vaardigheden die nodig 

zijn om mijn job goed te doen 

,234 ,228 

Deze job past goed bij mijn persoonlijkheid ,646 ,752 

Mijn job geeft me alles wat ik ervan verlang ,611 ,670 

De waarden van de organisatie komen overeen 

met mijn eigen waarden 

,499 ,548 

De cultuur van deze organisatie past goed bij 

mij 

,675 ,844 

Ik pas goed in deze organisatie ,673 ,749 

Ik kom goed overeen met mijn directe 

collega�’s 

,602 ,712 

Mijn directe collega�’s en ik zijn bereid elkaar 

te helpen met het werk 

,612 ,732 

Als één van mijn directe collega�’s kritiek 

krijgt, zal ik het voor hem of haar opnemen 

,371 ,387 

Mijn directe collega�’s en ik vormen een 

hechte groep 

,568 ,624 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Total Variance Explained 

Facto

r 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 4,622 42,014 42,014 4,302 39,109 39,109 2,465 22,411 22,411 

2 2,060 18,731 60,745 1,720 15,633 54,741 2,382 21,655 44,066 

3 1,308 11,893 72,638 ,995 9,046 63,788 2,169 19,722 63,788 

4 ,727 6,612 79,250       

5 ,575 5,225 84,475       

6 ,394 3,584 88,059       

7 ,333 3,032 91,090       

8 ,287 2,607 93,697       

9 ,258 2,345 96,042       

10 ,232 2,109 98,151       

11 ,203 1,849 100,000       

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Rotated Factor Matrixa 

 
Factor 

1 2 3 

Mijn directe collega�’s en ik 

vormen een hechte groep 

,826     

Ik kom goed overeen met mijn 

directe collega�’s 

,811     

Mijn directe collega�’s en ik zijn 

bereid elkaar te helpen met het 

werk 

,779     

Als één van mijn directe 

collega�’s kritiek krijgt, zal ik 

het voor hem of haar opnemen 

,620     

Deze job geeft me de kans om 

het soort werk te doen dat ik 

graag wil doen  

  ,864   

Deze job past goed bij mijn 

persoonlijkheid 

  ,825   

Mijn job geeft me alles wat ik 

ervan verlang 

  ,720  

Ik heb de kennis en 

vaardigheden die nodig zijn om 

mijn job goed te doen 

  ,441   

De cultuur van deze organisatie 

past goed bij mij 

    ,885 

Ik pas goed in deze organisatie     ,791 

De waarden van de organisatie 

komen overeen met mijn eigen 

waarden 

    ,696 

Extraction Method: Principal axis factoring.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 4 iterations. 
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Factor Transformation Matrix 

Factor 1 2 3 

1 ,538 ,615 ,577 

2 ,841 -,435 -,322 

3 ,053 ,658 -,751 

Extraction Method: Principal Axis 

Factoring.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.  

 
Persoon-job fit – Cronbach’s Alfa 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 4685 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 4685 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,839 4 
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Persoon-organisatie fit – Cronbach’s Alfa 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 4685 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 4685 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,875 3 

 
Persoon-collega’s fit – Cronbach’s Alfa 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 4685 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 4685 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,853 4 
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Organizational career management – Exploratieve factoranalyse (Principal axis factoring) met 
varimaxrotatie. 
 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

Ik krijg een opleiding of 

leermogelijkheden die me helpen 

bij de ontwikkeling van mijn 

loopbaan. 

,624 ,677 

Mijn leidinggevende zorgt ervoor 

dat ik de opleiding krijg die ik 

nodig heb voor mijn loopbaan. 

,670 ,772 

Er worden mij dingen aangeleerd 

die ik moet weten om vooruit te 

geraken in mijn organisatie. 

,560 ,627 

Ik krijg werk toegewezen 

waardoor ik vaardigheden voor de 

toekomst kan ontwikkelen. 

,432 ,457 

Mijn leidinggevende geeft me 

duidelijke feedback over mijn 

prestaties. 

,386 ,383 

Ik ben voorgesteld aan mensen in 

mijn organisatie die bereid zijn 

me te helpen bij de ontwikkeling 

van mijn loopbaan. 

,583 ,661 

Ik heb een mentor gekregen die 

mij helpt bij de ontwikkeling van 

mijn loopbaan. 

,536 ,616 

Mijn leidinggevende heeft me in 

contact gebracht met mensen die 

me willen helpen met mijn 

loopbaan. 

,633 ,788 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,377 54,707 54,707 4,011 50,142 50,142 2,748 34,348 34,348 

2 1,278 15,979 70,686 ,971 12,133 62,275 2,234 27,927 62,275 

3 ,625 7,811 78,497       

4 ,528 6,597 85,094       

5 ,375 4,683 89,777       

6 ,347 4,343 94,120       

7 ,256 3,204 97,324       

8 ,214 2,676 100,000 
      

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Rotated Factor Matrixa 

 
Factor 

1 2 

Ik krijg een opleiding of 

leermogelijkheden die me 

helpen bij de ontwikkeling van 

mijn loopbaan. 

,807  

Mijn leidinggevende zorgt 

ervoor dat ik de opleiding krijg 

die ik nodig heb voor mijn 

loopbaan. 

,860  

Er worden mij dingen 

aangeleerd die ik moet weten 

om vooruit te geraken in mijn 

organisatie. 

,728  

Ik krijg werk toegewezen 

waardoor ik vaardigheden voor 

de toekomst kan ontwikkelen. 

,572  

Mijn leidinggevende geeft me 

duidelijke feedback over mijn 

prestaties. 

,530  

Ik ben voorgesteld aan mensen 

in mijn organisatie die bereid 

zijn me te helpen bij de 

ontwikkeling van mijn 

loopbaan. 

 ,733 

Ik heb een mentor gekregen die 

mij helpt bij de ontwikkeling 

van mijn loopbaan. 

 ,762 

Mijn leidinggevende heeft me in 

contact gebracht met mensen 

die me willen helpen met mijn 

loopbaan. 

 ,854 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 
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Factor Transformation Matrix 

Factor 1 2 

d

i

e

s

i

o

0

1 ,765 ,645 

2 -,645 ,765 

Extraction Method: Principal Axis 

Factoring.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.  

 
 
 
OCM, Competentiegerichte ondersteuning – Cronbach’s Alpha 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 4685 100,0

Excludeda 0 ,0

Total 4685 100,0

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,861 5 
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OCM, Sociaal netwerk-ondersteuning – Cronbach’s Alpha 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 4685 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 4685 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,862 3 
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Individual career management – Exploratieve factoranalyse (Principal axis factoring) met 
varimaxrotatie. 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

Ik zorg ervoor dat ik betrokken geraak in belangrijke 

projecten. 

,373 ,375 

Ik heb contacten opgebouwd met belangrijke personen 

in mijn organisatie. 

,407 ,409 

Ik vraag feedback over mijn prestaties wanneer die 

niet spontaan gegeven wordt. 

,315 ,376 

Ik leg contacten met mensen uit werkgebieden waarin 

ik graag zou willen werken. 

,334 ,381 

Ik zorg ervoor dat ik erkenning krijg voor het werk dat 

ik doe. 

,433 ,440 

Ik maak mijn leidinggevende bewust van wat ik 

allemaal verwezenlijkt heb. 

,399 ,374 

Ik heb gepland om deze organisatie te verlaten eens ik 

de nodige vaardigheden en ervaring bezit om verder te 

gaan. 

,491 ,558 

Ik hou mijn CV up-to-date. ,461 ,509 

Ik bekijk jobvacatures om te zien welke jobs er buiten 

deze organisatie beschikbaar zijn. 

,516 ,621 

Ik onderneem extra activiteiten die mooi zullen staan 

op mijn CV. 

,457 ,513 

Ik heb gepland om deze organisatie te verlaten als er 

me geen loopbaan kan worden aangeboden die de 

moeite waard is. 

,541 ,609 

Ik vraag zelf om loopbaanadvies, ook als het me niet 

wordt aangeboden. 

,244 ,250 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,921 32,674 32,674 3,394 28,286 28,286 2,867 23,892 23,892 

2 2,547 21,221 53,895 2,021 16,844 45,130 2,549 21,238 45,130 

3 ,981 8,171 62,066       

4 ,828 6,902 68,969       

5 ,634 5,280 74,249       

6 ,589 4,905 79,154       

7 ,544 4,533 83,687       

8 ,427 3,561 87,248       

9 ,420 3,498 90,746       

10 ,405 3,378 94,124       

11 ,385 3,209 97,333       

12 ,320 2,667 100,000       

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Rotated Factor Matrixa 

 
Factor 

1 2 

Ik bekijk jobvacatures om te zien welke jobs er 

buiten deze organisatie beschikbaar zijn. 

,788  

Ik heb gepland om deze organisatie te verlaten 

als er me geen loopbaan kan worden aangeboden 

die de moeite waard is. 

,779  

Ik heb gepland om deze organisatie te verlaten 

eens ik de nodige vaardigheden en ervaring bezit 

om verder te gaan. 

,746  

Ik hou mijn CV up-to-date. ,682  

Ik onderneem extra activiteiten die mooi zullen 

staan op mijn CV. 

,671  

Ik zorg ervoor dat ik erkenning krijg voor het werk 

dat ik doe. 

 ,663 

Ik heb contacten opgebouwd met belangrijke 

personen in mijn organisatie. 

 ,639 

Ik zorg ervoor dat ik betrokken geraak in 

belangrijke projecten. 

 ,611 

Ik maak mijn leidinggevende bewust van wat ik 

allemaal verwezenlijkt heb. 

 ,610 

Ik vraag feedback over mijn prestaties wanneer 

die niet spontaan gegeven wordt. 

 ,607 

Ik leg contacten met mensen uit werkgebieden 

waarin ik graag zou willen werken. 

 ,554 

Ik vraag zelf om loopbaanadvies, ook als het me 

niet wordt aangeboden. 

 ,409 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

 
  



 
93 

ICM, intern gericht – Cronbach’s Alpha 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 4685 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 4685 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,786 7 

 
 
 
ICM, extern gericht – Cronbach’s Alpha 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 4685 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 4685 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,854 5 
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Bijlage 5 – Overzicht van de respondenten (interviews) 

 
Naam Functie Entiteit Periode 
Hedwig Van Der Borght Secretaris-generaal Departement Financiën 

en Begroting  
Juli, 2011 

Jean-Pierre Heirman Secretaris-generaal Departement Leefmilieu, 
Natuur en Energie  

Augustus, 2011 

Hugo Beersmans Administrateur-generaal Agentschap Wonen-
Vlaanderen 

September, 2011 

Tim Ampe Afdelingshoofd, afdeling 
economisch 
ondersteuningsbeleid 

Agentschap Ondernemen Juli, 2011 

Birgitt Van Nerum Afdelingshoofd, afdeling 
beleidsondersteuning en 
begroting 

Departement Financiën 
en Begroting 

Juli, 2011 

Inge Lynen Afdelingshoofd, stafdienst Departement 
Bestuurszaken 

Juli, 2011 

Karl Musschoot Afdelingshoofd, afdeling 
communicatie 

Diensten voor het 
Algemeen 
Regeringsbeleid 

Augustus, 2011 

Bruno Claessens HR-verantwoordelijke Jongerenwelzijn Mei, 2011 
Stephan Marchant Adviseur P&O, afdeling 

dienstverlening 
Agentschap voor 
Overheidspersoneel 

Juni, 2011 

Rita Steyaert Diensthoofd HRM Kind & Gezin Augustus, 2011 
Jan Willems Personeelsdirecteur VDAB Augustus, 2011 
Rik Ranson HRM, West-Vlaanderen VDAB Augustus, 2011 
Kirsten Wybouw Verantwoordelijke 

Personeelsbeleid, Team 
Personeel & Organisatie 
(MOD) 

Departement Diensten 
voor het Algemeen 
Regeringsbeleid 

Juli, 2011 

Lieve Vandecasteele Afdelingshoofd, afdeling 
managementondersteunende 
diensten 

Departement Leefmilieu, 
Natuur en Energie 

Augustus, 2011 

Anke Bosmans Teamverantwoordelijke, 
afdeling personeel en 
logistiek 

Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken 

Oktober, 2011 

Hans Destrycker  Stafmedewerker & 
Emancipatieambtenaar 

Agentschap Ondernemen  Mei, 2011 
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Bijlage 6 – Correlatiematrix 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.Geslacht
2.Leeftijd ,155**

3.Anciënniteit ,033* ,584**

4.Statuut ,113** ,294** ,264**

5.Niveau ,004 245** ,227** ,057**

6.Vroegere
Kandidaatstelling

,017 ,079** ,183** ,059** ,085**

7.Competentie
gerichte
ondersteuning

,092** ,008 ,006 ,056** ,034* ,084**

8.�‘Sociaal netwerk�’
ondersteuning

,032* ,121** ,098** ,151** ,150** ,022 ,084**

9.Persoon job fit ,012 ,075** ,062** ,042** ,050** ,068** ,316** ,131**

10.Persoon
organisatie fit

,085** ,024 ,034* ,077** ,060** ,031* ,331** ,213** ,064**

11.Persoon
collega�’s fit

,026 ,016 ,004 ,033* ,006 ,040** ,213** ,064** ,026 ,033*

12.Relatie
leidinggevende

,011 ,008 ,032* ,022 ,028 ,048** ,451** ,203** ,234** ,302** ,335**

13.Intern gerichte
ICM

,038** ,013 ,078** ,042** ,042** ,062** ,241** ,292** ,257** ,189** ,129** ,216**

14.Extern gerichte
ICM

,057** 335** ,271** ,132** ,156** ,191** ,296** ,052** ,315** ,270** ,088** ,252** ,037*

15.Bereidheid
horizontaal

,077** ,236** ,209** ,043** ,153** ,141** ,171** ,061** ,327** ,073** ,074** ,139** ,046**

16.Kans horizontal ,057** ,247** ,226** ,069** ,186** ,157** ,084** ,016 ,181** ,041** ,053** ,096** ,035*

17.�“Bereidheid
laag, kans laag�”
horizontaal

,083** ,179** ,161** ,029* ,142** ,137** ,154** ,059** ,272** ,091** ,062** ,146** ,039**

18.�“Bereidheid
hoog, kans hoog�”
horizontaal

,059** 135** ,136** ,046** ,118** 131** ,067** ,014 ,149** ,042 ,044** ,111** ,016

19.�“Bereidheid
hoog, kans laag�”
horizontaal

,041** ,093** ,125** ,005 ,067** ,053** ,117** ,053** ,194** ,060** ,047** ,080** ,053**

** p < 0.001, *p  0.05

20 21 22 23 24
1.Geslacht ,177** ,040** ,100** ,036* ,078**

2.Leeftijd ,222** ,217** ,196** ,100** ,138**

3.Anciënniteit ,209** ,210** ,175** ,086** ,125**

4.Statuut ,021 ,010 ,017 ,025 ,028

5.Niveau ,034* ,094** ,050** ,027 ,035*

6.Vroegere
Kandidaatstelling

,139** ,104** ,124** ,077** ,081*

7.Competentie
gerichte
ondersteuning

,058** ,125** ,061** ,077** ,095**

8.�‘Sociaal netwerk�’
ondersteuning

,029 ,167** ,0.30* ,067** ,060**

9.Persoon job fit ,006 ,087** ,006 ,046** ,027

10.Persoon
organisatie fit

,013 ,126** ,020 ,063** ,049**

11.Persoon
collega�’s fit

,033* ,024 ,016 ,042** ,005

12.Relatie
leidinggevende

,034* ,119** ,004 ,087** ,035*

13.Intern gerichte
ICM

,217** ,240** ,173** ,137** ,099*

14.Extern gerichte
ICM

,289** ,121** ,247** ,072 ,200**

15.Bereidheid
horizontaal

,209** ,042* ,171** ,001 ,163**

16.Kans horizontal ,114** ,230** ,101** ,064** ,065**

17.�“Bereidheid ,157** ,030* ,148** ,005 ,138**



96 
 

laag, kans laag�”
horizontaal
18.�“Bereidheid
hoog, kans hoog�”
horizontaal

,059** ,073** ,061** ,049** ,034*

19.�“Bereidheid
hoog, kans laag�”
horizontaal

,120** ,034* ,112** ,042** ,126**

20.Bereidheid
verticaal

1 ,267** ,844** ,183** ,714**

21.Kans verticaal ,267** 1 ,240** ,611** ,064**

22.�“Bereidheid
laag, kans laag�”
verticaal

,844** ,240** 1 ,147** ,880**

23.�“Bereidheid
hoog, kans hoog�”
verticaal

,183** ,611** ,147** 1 ,340**

24.�“Bereidheid
hoog, kans laag�”
verticaal

,714** ,064** ,880** ,340** 1

** p < 0.001, *p  0.05
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Bijlage 7 – Bijkomende regressieanalyses: regressieresultaten  

 
 M1 M2 M3 M4 M5 

Leeftijd 0,067** 0,054** 0,055** 0,054** 0,045** 
Geslacht (Ref. Man) 0,449** 0,376** 0,336** 0,356** 0,258* 
Anciënniteit  0,021* 0,022* 0,022** 0,015* 
Statuut (Ref. Contractant)  -0,176 -0,125 -0,112 -0,223 
Niveau (Ref. A1)      
  Niveau B  0,303 0,236 0,225 0,104 
  Niveau C   0,150 0,064 0,072 -0,164 
  Niveau D  0,388* 0,290 0,272 0,137 
Kandidaatstelling (Ref. Nee)  ** ** ** ** 
  Ja, maar niet veranderd  -1,298** -1,193** -1,180** -0,825** 
  Ja, en veranderd  -0,562* -0,565* -0,566* -0,505* 
OCM competentie   0,251** 0,159* 0,192* 
OCM sociale-netwerk   0,175** 0,142* 0,322** 
Persoon �– job fit    0,235** 0,202** 
Persoon �– organisatie fit    0,051 0,000 
Persoon �– collega�’s fit    -0,043 -0,063 
Relatie leidinggevende    0,037 0,019 
ICM intern     -0,473** 
ICM extern     -0,675** 
Pseudo R² (Nagelkerke) 0,097 0,149 0.164 0.172 0.246 
Blok ** ** ** ** ** 
Model ** ** ** ** ** 
N= 4685; ** p < 0.001, *p  0.005 

Tabel – Logistische regressieanalyse met als afhankelijke variabele “lage bereidheid, lage kans” voor zowel 
een horizontale als voor een verticale loopbaantransitie versus “de anderen” 

 
 

 M1 M2 M3 M4 M5 

Leeftijd 0,003 -0,002 -0,003 -0,007 -0,011 
Geslacht (Ref. Man) -0,469** -0,512** -0,533** -0,518** -0,517** 
Anciënniteit  0,002 0,002 0,001  0,001 
Statuut (Ref. Contractant)  -0,026 -0,021 0,018 -0,009 
Niveau (Ref. A1)  ** ** ** ** 
  Niveau B  0,277* 0,267* 0,277* 0,295* 
  Niveau C   0,396** 0,390** 0,439** 0,455** 
  Niveau D  0,385** 0,413** 0,388* 0,425** 
Kandidaatstelling (Ref. Nee)  *    
  Ja, maar niet veranderd  -0,274* -0,237 -0,186 -0,163 
  Ja, en veranderd  -0,140 -0,127 -0,121 -0,124 
OCM competentie   0,139** -0,063 -0,102 
OCM sociale-netwerk   -0,043 -0,119* -0,166** 
Persoon �– job fit    0,466** 0,396** 
Persoon �– organisatie fit    0,064 0,016 
Persoon �– collega�’s fit    0,064 0,045 
Relatie leidinggevende    0,089 0,074 
ICM intern     0,200** 
ICM extern     -0,156* 
Pseudo R² (Nagelkerke) 0,017 0,029 0,034 0,078 0.086 
Blok ** ** ** ** ** 
Model ** ** ** ** ** 
N= 4685; ** p < 0.001, *p  0.005 

Tabel - Logistische regressieanalyse met als afhankelijke variabele “Lage bereidheid, lage kans: 
horizontaal; hoge bereidheid, lage kans: verticaal” versus “de anderen” 
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 M1 M2 M3 M4 M5 

Leeftijd -0,044** -0,014 -0,016 -0,013 0,004 
Geslacht (Ref. Man) 0,195 0,238 0,265 0,237 0,326 
Anciënniteit  -0,055** -0,058** -0,055**  -0,048** 
Statuut (Ref. Contractant)  -0,124 -0,182 -0,217 -0,132 
Niveau (Ref. A1)  ** * ** * 
  Niveau B  -0,030 0,035 -0,005 0,020 
  Niveau C   -0,351 -0,277 -0,353 -0,222 
  Niveau D  -1,110** -1,044** -1,058** 0,988* 
Kandidaatstelling (Ref. Nee)  ** ** ** * 
  Ja, maar niet veranderd  0,779** 0,665** 0,565** 0,267 
  Ja, en veranderd  0,592** 0,589** 0,605** 0,501* 
OCM competentie   -0,281** -0,029 0,017 
OCM sociale-netwerk   -0,153 -0,043 -0,047 
Persoon �– job fit    -0,375** -0,275** 
Persoon �– organisatie fit    -0,070 0,042 
Persoon �– collega�’s fit    -0,029 -0,038 
Relatie leidinggevende    -0,218* -0,174 
ICM intern     0,172 
ICM extern       0,616** 
Pseudo R² (Nagelkerke) 0,032 0,082 0,096 0,125 0.163 
Blok ** ** ** ** ** 
Model ** ** ** ** ** 
N= 4685; ** p < 0.001, *p  0.005 

Tabel - Logistische regressieanalyse met als afhankelijke variabele “hoge bereidheid, hoge kans: 
horizontaal; hoge bereidheid, lage kans: verticaal” versus “de anderen” 

 
 

 M1 M2 M3 M4 M5 

Leeftijd -0,023** -0,019** -0,020** -0,019** -0,014* 
Geslacht (Ref. Man) -0,040 0,017 0,047 0,040 0,074 
Anciënniteit  -0,010 -0,011 -0,010  -0,007 
Statuut (Ref. Contractant)  0,155 0,116 0,092 0,130 
Niveau (Ref. A1)      
  Niveau B  -0,164 -0,119 -0,118 -0,100 
  Niveau C   -0,093 -0,041 -0,071 -0,012 
  Niveau D  -0,124 -0,090 -0,074 -0,044 
Kandidaatstelling (Ref. Nee)  ** ** ** ** 
  Ja, maar niet veranderd  0,587** 0,499** 0,475** 0,346** 
  Ja, en veranderd  -0,016 -0,024 -0,028 -0,077 
OCM competentie   -0,229** -0,159* -0,148* 
OCM sociale-netwerk   -0,080 -0,053 -0,073 
Persoon �– job fit    -0,234** -0,195** 
Persoon �– organisatie fit    -0,041 0,003 
Persoon �– collega�’s fit    -0,062 -0,063 
Relatie leidinggevende    0,055 0,074 
ICM intern     0,076 
ICM extern       0,242** 
Pseudo R² (Nagelkerke) 0,014 0,034 0,048 0,060 0,071 
Blok ** ** ** ** ** 
Model ** ** ** ** ** 
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N= 4685; ** p < 0.001, *p  0.005 

Tabel – Logistische regressieanalyse met als afhankelijke variabele “hoge bereidheid zowel voor een 
horizontale als een verticale loopbaantransitie, maar voor beiden een lage gepercipieerde kans” versus 

“de anderen”.  

 


