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De vergrijzing van werknemers over de hele wereld en de stijgende 
pensioenleeftijden vragen om wetenschappelijke aandacht voor de 
passendheid tussen oudere werknemers en de organisaties die ze in dienst 
hebben. In het verleden is dit vaak gedaan door de focus te leggen op het 
onderwerp: “succesvol ouder worden op het werk”. Succesvol ouder worden 
op het werk heeft te maken met subjectieve en objectieve indicatoren van 
het beroepssucces, zoals: prestaties, gezondheid en welzijn (Kooij, 2015b). 
Andere definities richten zich op positieve of negatieve afwijkingen van 
intra-individuele leeftijds-trajecten in werkuitkomsten van het gemiddelde 
traject van de werkzame levensduur (Zacher, 2015). Dit onderzoeksproject 
concentreerde zich op het selectie-, optimalisatie-, compensatiemodel 
(SOC) als één mogelijke reeks actie-regulatiestrategieën die het succesvol 
ouder worden op het werk mogelijk maken. Het SOC-model stelt, dat in 
situaties die gekenmerkt worden door een mismatch tussen de beschikbare 
middelen en de geselecteerde doelen, men gebruik moet maken van een 
electieve selectie (doelen selecteren op basis van voorkeur), verliezen-
gebaseerde selectie (reorganisatie van doelen als gevolg van verlies van 
middelen), van optimalisatie (doelvolging) of van compensatie (gebruik 
van alternatieve middelen om geselecteerde doelen te bereiken ondanks 
het verlies van middelen) om goed te kunnen functioneren (Freund & 
Baltes, 2000, 2007a).

Concreet: We hebben de voordelen van het gebruik van deze strategieën 
onderzocht en we waren gericht op het beantwoorden van de vraag: of 
het SOC-model inderdaad kan worden beschouwd als een model voor 
succesvol ouder worden op het werk? We beoogden deze veronderstelling 
te testen en mogelijk aan te vechten om een duidelijker beeld te krijgen 
van SOC-strategieën. Globaal genomen, ondersteunen de gerapporteerde 
resultaten in dit proefschrift niet enkel het idee dat het gebruik van SOC-
strategieën gunstig is voor oudere werknemers. Maar hebben we namelijk 
geconstateerd dat het gebruik van SOC-strategieën voordelig is voor 
iedereen die deze gebruikt, ongeacht de leeftijd. De bevindingen dagen de 
veronderstelling uit dat SOC een model is voor succesvol ouder worden op 
het werk en ondersteunen het idee dat SOC een model is voor succesvol 
(dagelijks) levensmanagement op verschillende gebieden, inclusief werk 
en onderwijs. Hieronder vatten we de belangrijkste bevindingen samen 
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en werken we verder uit op het idee van SOC als een model voor succesvol 
(dagelijks) levensmanagement. 

Samenvatting van de hoofdresultaten
In hoofdstuk 2 hebben we de eerste onderzoeksvraag behandeld welke 
zich bezighield met de context waarin het SOC-model werd ontwikkeld en 
de manier waarop het SOC-model van toepassing is op de werkomgeving. 
In dit theoretisch hoofdstuk vatten we SOC-onderzoek samen dat in de 
afgelopen decennia in en buiten de werkomgeving is uitgevoerd. Verder 
hebben we de theoretische achtergrond van het SOC-model, manieren om 
SOC-strategieën te beoordelen en enkele vaak gevonden tekortkomingen 
in de literatuur samengevat. We concludeerden dat leeftijd inderdaad een 
rol speelt in de motivatie om deel te nemen aan SOC-strategieën; terwijl 
ouderen vaker doelen selecteren die gericht zijn op verliespreventie, 
selecteren jongeren vaker doelen die gericht zijn op persoonlijke groei en 
winst van middelen (Ebner et al.,2006). Verder concludeerden we dat SOC 
niet enkel gunstig is voor middelenarme individuen, zoals gesuggereerd 
door de SOC-theorie (P.B. Baltes, 1997), maar in feite heeft men middelen 
nodig om gebruik te maken van SOC-strategieën (bijv. Ebner et al., 
2006). In het licht van deze bevindingen hebben we de SOC-literatuur 
in de werkcontext bekeken, maar konden we niet bevestigen dat jonge en 
oudere werknemers ook verschillen in hun doelvoorkeuren.

In hoofdstuk 3 hebben we geprobeerd deze verschillen op een 
systematische manier te onderzoeken, door een overzicht te bieden 
van de meest onderzochte en empirisch gevonden antecedenten en 
gevolgen van het gebruik van SOC-strategieën in de werkcontext. In 
een systematisch review identificeerden we verschillende persoons- en 
contextuele antecedenten (bijv. persoonlijkheid en gezondheid) van 
het algehele gebruik van SOC-strategieën en een aantal gevolgen op het 
gebied van prestaties en welzijn (bijv. conflicten tussen werk en gezin, 
loopbaansucces, werkvermogen). Meta-analytische resultaten lieten zien 
dat leeftijd slechts zwak maar wel significant gerelateerd is aan het gebruik 
van SOC-strategieën, terwijl autonomie een veel sterkere voorspeller is van 
het gebruik van SOC-strategieën. We hebben verder geconstateerd dat het 
gebruik van SOC-strategieën werd geassocieerd met betere werkprestaties, 
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werkbetrokkenheid en werkplezier. Niettemin suggereert de SOC-theorie 
dat oudere individuen meer zouden moeten profiteren van het gebruik van 
SOC-strategieën vanwege de fysieke en cognitieve achteruitgang die ze 
ervaren (bijv. P.B. Baltes, 1997; Salthouse, 1996). In hoofdstuk 2 hebben 
we echter betoogd dat om van SOC-strategieën gebruik te maken, we 
middelen nodig hebben. Dit idee en onze bevindingen in hoofdstuk 3 waren 
enigszins tegenstrijdig met de SOC-theorie, maar vormden een mogelijk 
startpunt voor toekomstige studies. Op basis van onze bevindingen 
formuleerden we een aantal tekortkomingen in het onderzoek van SOC op 
de werkplek, die we tegenkwamen tijdens het proces van het uitvoeren van 
de meta-analyse, en hebben ze besproken in de volgende hoofdstukken 
van dit proefschrift.

In hoofdstuk 4 hebben we elke SOC-strategie afzonderlijk onderzocht 
met betrekking tot het welzijn. Daarnaast hebben we gekeken naar de 
verschillen in gebruik van de eigenschap-achtige en situationele SOC-
strategieën door onze hypotheses te modelleren binnen en tussen 
individuen. In een dagelijkse dagboekstudie met tweemaal daags 
metingen van SOC en welzijn gedurende tien opeenvolgende werkdagen, 
hebben we onderscheid gemaakt tussen voorkeur-gebaseerde strategieën 
(electieve selectie en optimalisatie) versus verlies-gebaseerde strategieën 
(verlies-gebaseerde selectie en compensatie) en tussen selectie-gerichte 
strategieën (electieve selectie en verlies-gebaseerde selectie) versus 
streven-gerichte strategieën (optimalisatie en compensatie). In een 
steekproef van medewerkers uit verschillende sectoren hebben we ons 
gericht op vermoeidheid en arbeidstevredenheid als mogelijke uitkomsten 
van het gebruik van SOC-strategieën en de hypothese dat selectie-gerichte 
strategieën vermoeidheid voorkomen, terwijl streven-gerichte strategieën 
vermoeidheid verhogen. We stelden verder de hypothese dat voorkeur-
gebaseerde strategieën de arbeidstevredenheid verhogen, terwijl verlies-
gebaseerde strategieën de arbeidstevredenheid verminderen. Onze 
resultaten ondersteunden deels onze hypothesen dat optimalisatie werd 
geassocieerd met verhoogde arbeidstevredenheid binnen en tussen 
individuen. In tegenstelling tot onze hypothese, werd verlies-gebaseerde 
selectie geïdentificeerd als een maladaptieve strategie omdat het 
geassocieerd was met verhoogde niveaus van vermoeidheid en verminderd 
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werkplezier aan het einde van de werkdag. Verrassend was dat de verlies-
gerelateerde strategie van compensatie op dag niveau geassocieerd werd 
met hogere niveaus van tevredenheid, wat impliceert dat doelgerichtheid 
een voorspeller van tevredenheid is, ongeacht voorafgaand middelen- 
verlies. Tenslotte toonden we aan dat de strategie van electieve selectie 
niets te maken had met welzijnsresultaten binnen en tussen individuen.

In hoofdstuk 4 hebben we ook exploratieve analyses uitgevoerd om 
de omgekeerde temporele volgorde van het gebruik van SOC-strategieën 
en welzijn te onderzoeken. Specifiek hebben we getest of dagelijks welzijn 
op de werkplek later gebruik van SOC-strategieën voorspelde. Interessant 
is dat de meeste relaties werden gevonden op het persoonsniveau, wat 
aantoont dat werknemers die in de middag een hogere arbeidstevredenheid 
hebben vervolgens vaker gebruik maken van alle SOC-strategieën; 
personen die over het algemeen rond de middag meer vermoeidheid 
ervoeren, gebruikten vervolgens alleen verlies-gebaseerde strategieën, dus 
verlies-gebaseerde selectie en compensatie. Deze resultaten impliceren 
dat uitputting van middelen, enkel voldoende middelen vrijlaat om 
compenserende strategieën te gebruiken zoals het reorganiseren van doel-
hiërarchieën of het vragen om hulp aan anderen. We concludeerden dat de 
relatie tussen SOC-strategieën en affectieve welzijnsresultaten wederkerig 
is en dat de aard van deze relatie afhangt van het analyseniveau. Verder 
concludeerden we dat onze claim, dat SOC-strategieën afzonderlijk en 
op verschillende analyseniveaus moeten worden onderzocht, wordt 
ondersteund door onze resultaten.

Tenslotte hebben we in hoofdstuk 5 aandacht besteed aan het 
gebruik van SOC-strategieën in een populatie die tot nu toe relatief 
weinig aandacht heeft gekregen in SOC-onderzoek. We hebben twee 
studies uitgevoerd bij universiteitsstudenten en daarbij de focus gelegd 
op een levensfase die wordt gekenmerkt door transitie, verandering en 
onzekerheid (“American College Health Association,” 2017). Met twee 
prospectieve studies onderzochten we de vraag of er een indirecte relatie 
bestaat tussen de voorkeur-gebaseerde strategieën van electieve selectie 
en optimalisatie en zowel cijfers als studietevredenheid door self-efficacy-
overtuigingen (dit wil zeggen: “Het vertrouwen dat mensen hebben in hun 
eigen vermogen om specifiek gedrag in verschillende omstandigheden uit 
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te voeren” Bandura, 1986). Uit onze resultaten bleek dat studenten die 
vaak bezig waren met optimalisatiestrategieën (dat wil zeggen: middelen 
investeren om een bepaald doel te bereiken) ook betere cijfers hadden en 
meer tevreden waren met hun studies en dit werd waarschijnlijk verklaard 
door toegenomen self-efficacy-overtuigingen. Er werd echter geen 
significant indirect effect van electieve selectie gevonden. Onze resultaten 
repliceren onze bevindingen uit hoofdstuk 4 door te laten zien dat 
optimalisatie een effectieve strategie is om prestaties en tevredenheid in 
stand te houden of te verhogen. Tegelijkertijd gaan onze resultaten verder 
dan eerdere bevindingen door aan te tonen dat een mogelijke verklaring 
voor de positieve relatie tussen optimalisatie en academische uitkomsten 
zou kunnen liggen in de toegenomen self-efficacy, die mogelijk wordt 
geactiveerd door SOC-strategieën. Interessant genoeg, vonden we ook dat 
optimalisatie niet enkel de self-efficacy-overtuigingen beïnvloed, maar 
deze relatie ook wederkerig kan zijn, in de zin dat hogere self-efficacy-
overtuigingen leiden tot meer gebruik van optimalisatie. Niettemin 
waren deze resultaten niet consistent in beide onderzoeken en zouden 
ze meer aandacht moeten krijgen in toekomstig onderzoek. Bovendien 
is ons onderzoek prospectief uitgevoerd, waardoor er geen causale 
gevolgtrekkingen zijn. We stelden voor dat toekomstig onderzoek zich 
richt op de relaties tussen SOC-strategieën, self-efficacy-overtuigingen, 
prestaties en welzijn, in experimentele studies.

Alles bij elkaar, waren de vragen in dit onderzoeksproject gericht op 
het verbeteren van het inzicht in SOC-strategieën in de werkcontext en 
als een model voor succesvol ouder worden op het werk. Door gebruik te 
maken van een gevarieerde reeks studieontwerpen en -methoden konden 
we theoretisch en praktisch bijdragen aan het SOC-onderzoek. We bieden 
een overkoepelende conclusie dat SOC-strategieën niet alleen gunstig 
zijn voor oudere werknemers, maar ook individuen in verschillende 
leeftijdsgroepen en verschillende prestatiecontexten kunnen helpen 
hogere prestaties en welzijn te bereiken. Daarnaast geven we aan dat 
de krachtigste strategie optimalisatie is; een strategie die een duurzame 
investering van middelen in het nastreven van doelen inhoudt.
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Conclusie

Dit proefschrift was gericht op het onderzoeken van de gunstige effecten 
van selectie, optimalisatie en compensatiestrategieën (SOC) als model 
voor succesvol ouder worden op het werk. We hebben aangetoond 
dat de motivatie om gebruik te maken van SOC-strategieën inderdaad 
per leeftijd verschilt, maar hun gebruik wordt altijd geassocieerd met 
voordelen, ongeacht de leeftijdsgroepen. We hebben verder aangetoond 
dat het eigenschap-achtige gebruik van SOC-strategieën kan leiden tot 
andere uitkomsten dan het situationeel gebruik van SOC-strategieën. 
Bovendien hebben we vastgesteld dat er een wederkerige relatie bestaat 
tussen affectief welzijn en het gebruik van SOC-strategieën. Tenslotte 
ontdekten we dat optimalisatie de enige strategie is die het meest robuust 
wordt geassocieerd met gunstige resultaten binnen en tussen individuen 
en zowel in werknemers als studenten. In één van de eerste pogingen om 
de onderliggende mechanismen te onderzoeken die plaatsvinden wanneer 
mensen gebruik maken van SOC-strategieën, hebben we aangetoond dat 
er een indirecte relatie bestaat tussen optimalisatie en zowel studiecijfers 
als studietevredenheid door self-efficacy-overtuigingen.

Kortom, dit proefschrift draagt bij aan de vergrijzings- en SOC-
literatuur door te laten zien dat het SOC-model niet zozeer een model 
is voor succesvol ouder worden op het werk (in de zin dat het enkel en 
exclusief uitlegt hoe oudere personen functioneren en welzijn kunnen 
behouden), maar het best wordt gekenmerkt als een model van succesvol 
(dagelijks) levensmanagement.
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