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Voorwoord
Toekomst van arbeid
Telexistence. Voor altijd in je luie stoel blijven zitten en toch kunnen shoppen,
werken en bij vrienden op bezoek. Dit is niet de toekomst van arbeid maar de
toekomst van zijn. Via telexistence kan je op twee plekken tegelijkertijd zijn. Een
robot neemt jouw plaats in voor alle activiteiten die jij buitenshuis wilt uitbesteden.
Door een VR-bril op te zetten, zie je waar de robot is en kijk je als het ware door de
ogen van de robot. Door speciale handschoenen aan te trekken kan je voelen wat
de robot aanraakt. Zo kan je vanuit je eigen luie stoel boodschappen doen. De robot
loopt door de winkel, voelt voor jou aan het fruit, waardoor jij weet of de bananen
Marlies van Venrooij
die je koopt ook rijp zijn. Jij bent de robot en jij kan precies zien wat de robot ziet,
voelt en hoort en jij kan hierop reageren middels spraak. Je laten vervangen door een
robot en dan vanuit je luie stoel je werk doen, en toch kunnen interacteren met je
collega’s en klanten. Iedere dag een spijkerbroek dragen en als het mooi weer is lekker met een korte broek
en je slippers aan in de hangmat blijven liggen. De metselaar stuurt de robot naar de bouwplaats om een
muurtje te bouwen, de CEO stuurt de robot naar het kantorencomplex om een vergadering voor te zitten.
Is dit de toekomst van werk in uitvoering?
Jaap Jongejan en Andreas van den Goorbergh stellen in hun artikel ‘De toekomst van arbeid is een keuze’ dat
werken niets is voor mensen en dat werken alleen wat is als het mensenwerk is. Kijken naar arbeid vanuit een
minder economisch perspectief. Als arbeid in de toekomst er anders uit gaat zien dan zal ook op een andere
manier moeten worden opgeleid. Martin Reekers beschrijft dit in zijn artikel ‘Opleiden voor de arbeidsmarkt
van de toekomst’ aan de hand van het project Silicon Venturing Rotterdam, een initiatief van de Hogeschool
Rotterdam om de studenten beter voor te bereiden op de (nog onbekende) banen van de toekomst. In het
kader van de toekomst van arbeid beschrijft Jack van Minden hoe de toekomstige functie van de verkoper
eruit zal gaan zien.
Yvette Kokee en Marion van Hoof hebben in de afgelopen nummers beschreven hoe vorm wordt gegeven
aan duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en bevlogenheid in de techniek, onderwijs en de zorg. In deze uitgave
kan je hun slotconclusies lezen. Een van de conclusies is dat de loopbaanprofessional als het gaat om deze
thema’s niet altijd in beeld is. Aan het eind van hun schrijven geven zij een aantal suggesties om de zichtbaarheid te vergroten. Aukje Nauta beschrijft samen met Cristel van de Ven de vijftrapsraket naar duurzame
inzetbaarheid. Tom Luken trapt in dit nummer een discussie af over ‘eigen regie’. Een thema waar de Noloc
over in gesprek is met een aantal kennisprofessional. En in deze uitgave de laatste column van Aaltje Vincent.
Via deze weg willen wij haar nogmaals heel erg danken voor haar jarenlange bijdrage als columnist.
Veel leesplezier.
Voor meer inspiratie zie ook het onderstaande YouTube-filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=K00T67zqjpI

Marlies van Venrooij
Hoofdredacteur LoopbaanVisie
hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl
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De toekomst van
arbeid is een keuze
Jaap Jongejan & Andreas van den Goorbergh

Het mooie van de toekomst is, dat die niet te voorspellen valt. Maar we kunnen wel vanuit het verleden iets leren over die toekomst. De vraag is alleen,
hoe analyseren we vandaag en gisteren? En hoe gebruiken we vandaag en
gisteren om met de onvoorspelbaarheid om te gaan?
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De toekomst heeft heel vaak iets hoopvols voor
mensen. Zeker als het gaat om economie. Er is altijd
groei, daar stemmen we onze plannen op af. Daar is
de economische wereld omheen gebouwd. Heb je
een vaste baan, oftewel structureel werken met een
structureel inkomen, dan kan je van financiële instellingen een hypotheek krijgen. Een typisch voorbeeld
van de ervaring vanuit het verleden en heden die
zekerheid biedt in de toekomst. Althans, voor de
bank, daar wordt het beleid op afgestemd. Drie jaar
geleden was een vaste baan bij de V&D voldoende
zekerheid om een hypotheek te krijgen. Iemand met
een goede universitaire opleiding die flexibel werkt
en mee ademt met de markt, heeft een probleem
met het krijgen van een hypotheek. Geen vaste baan
is een risico, leerde het verleden.
Ondernemerschap en verantwoordelijkheid
Werken verandert. Arbeidsrelaties en arbeidsverhoudingen veranderen. De tijd dat de werkgever
de baas was en de werknemer de loonslaaf, ligt
achter ons. Dat werken verandert is niets nieuws.
Banen komen en gaan, bedrijven komen en gaan en
instituties rondom arbeid, overleven de verandering
voorlopig. We kennen allemaal de ontwikkeling van
de primaire sector naar de tertiaire sector. De omgeving hield de verandering van arbeid redelijk bij. Aan
wetgeving werd iedere keer een beetje geschaafd;
beetje ander pensioen, beetje andere cao, beetje
andere sociale zekerheid. Wisselende (politieke) visie
op werkloosheid, op opleiden en op economische
groei. Maar met enige moeite konden werkgevers,
werknemers en politiek de ‘werkwereld’ in evenwicht houden. Maar hoelang houden we dat vol? Is
de logische indeling waar de samenleving grotendeels om draait, werkgever en werknemer, niet
achterhaald als het leger van zzp’ers ook een positie
inneemt in de wettelijke wereld rondom arbeid?
In hoeverre hebben flexibele werknemers door dit
werkgever-werknemersysteem gelijke kansen op een
stabiele toekomst? De economie vraagt andere (contract)vormen van arbeid. De transitie van dorpseconomie naar wereldeconomie kan niet bediend worden door dezelfde wetgeving rondom arbeid. Zeker

als arbeid nog verder ontwikkelt en de snelheid van
de ontwikkeling toeneemt. Zeker als organisaties diffuser worden. Als verticaal organiseren steeds meer
wordt vervangen door horizontaal samenwerken.
Waar de werkgever steeds meer ‘werknemer’ wordt
en de werknemer steeds meer ‘werkgever’ wordt.
Met een verschuiving van verantwoordelijkheden
tot gevolg. Wellicht met het grote voordeel dat de
werkgever zich weer meer kan richten op ondernemen, dan de focus op risico beheersen. Waar de
werknemer zijn emancipatie beloond ziet worden
met meer (mede)zeggenschap.
Ouderen moet langer jong blijven
Arbeid is nu vooral ingedeeld langs functionele
inrichting. Er is een organisatie die dankzij Taylorisme alle activiteiten opknipt in hapklare brokken
voor werknemers (functionarissen). Een optelsom
van taken is een functie. Die functie waarderen we
langs een steeds ingewikkelder systeem en aan het
eind van het systeem staat een loongebouw. Dat
loongebouw is zo ingericht dat wanneer je een ervaringsjaar extra hebt in jouw functie, je een stap in de
schaal erbij krijgt. We leren door ervaring en worden
steeds beter in repeterende activiteiten. Jongeren
leren van ouderen om zo snel mogelijk volwassen te
worden, terwijl we misschien wel andersom moeten
denken en leren; hoe leren jongeren ouderen zo
lang mogelijk jong te blijven?
Wordt de arbeidsmarkt niet iets van letterlijk arbeid,
in plaats van functies, dus van taken en competenties. Maar wat betekent dat voor de zekerheid van
werk en inkomen voor het individu? Als het risico
van ondernemerschap verschoven wordt naar werknemers, die juist op zoek zijn naar zekerheid?
Werken is niets voor mensen
We hebben zolang we het werken ‘werken’ noemen,
altijd een dubbele verhouding gehad met werken.
Werken is eigenlijk niets voor mensen. De mens als
jager en verzamelaar kende het woord werken niet.
Leven en in leven blijven was het adagium. De mens
die zich ging vestigen en landbouwer werd, is meegezogen in wat we nu werken noemen.
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Het gevolg: ruilhandel en groei. Financiële afspraken
en eigendom. Bureaucratie en wetgeving. Maar
vooral ook de uitwassen als slavenarbeid en kinderarbeid. Arbeid verbindt, maar stoot ook uit. Arbeid
maakt ziek, maar arbeid biedt ook een gezonder
leven. Arbeid zorgt voor tweedeling, maar zorgt
ook voor collectiviteiten. Vandaag zien we dat één
op de drie jongeren een burn-out heeft, één op
de zes mensen heeft psychische problemen en er
vallen 3000 doden per jaar op het werk. Nog steeds

De vierde industriële revolutie
richt zich op psychische risico’s

vragen we van mensen zich aan te passen aan de
organisatie, in plaats dat de organisatie zich aanpast
aan mensen. Werken is alleen voor mensen als het

Figuur 1. IDU resultaatschema
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mensenwerk is. We zien dat de vraag naar andere
antwoorden dan alleen economische antwoorden,
toeneemt. Het neoliberale tijdperk lijkt z’n langste
tijd te hebben gehad. We zijn op zoek naar antwoorden op het terrein van zingeving. People Planet
staan voor Profit. En als VNO NCW in ‘Next Level’
al schrijft dat winst niet de enige doelstelling is van
ondernemers, dan zie je dat de wijziging verder
gaat. Leiders van grote bedrijven (Unilever, DSM)
kiezen bewust voor duurzaam ondernemen. Dat
heeft uiteraard effect op werken.
De robot de baas
‘De robot de baas’ is de titel van één van de boeken
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waarbij de titel perfect de vierde industriële
revolutie typeert. Robotisering zal banen kosten,
maar werk opleveren. Bekend is dat repeterende
werkzaamheden gedaan kunnen worden door
robots, maar ook precisiewerk veel beter gedaan
kan worden door robots. Daarnaast kunnen robots
arbeidsgehandicapten helpen om juist wel aan het

Hoofdartikel
Hoofdartikel
werk te kunnen. Delen van het werk zullen in rap
tempo veranderen. Ook juist daarom zal het beleid
rondom werk anders geregeld moeten worden.
Niet de angst om robotisering zal leidend moeten
zijn, maar het feit dat robotisering ten dienste moet
staan voor mensen. Oude discussies rondom arbeid
komen terug. Zaken als ethiek en robotisering. Maar
ook verdeling van welvaart en robotisering. Alleen al
de discussie of arbeid de kern is van ons belastingstelsel. Als robotisering meer toegevoegde waarde
oplevert, zou dat ook een bron van inkomsten zijn
om welvaart te verdelen. Daar ligt een belangrijke
rol voor de overheid. Wat voor samenleving willen
we zijn over tien jaar? Hoe verdienen we ons geld,
is een vraag die vaak gesteld wordt. Ik wil daar de
vraag aan vastkoppelen; waarmee verdienen we ons
geld en wie verdient ons geld? En kunnen we dat
eerlijker verdelen dan op de oude manier via arbeid?
De tijd lijkt er rijp voor. De robot de baas blijven, kan
alleen als we met de snelheid van sociale ontwikkeling voorblijven op de technologische ontwikkeling.
Juist nu alles op techniek is gericht, zal je de beweging andersom in moeten zetten: sociale innovatie
op macro-, meso- en microniveau zal leidend moeten zijn boven technologische ontwikkeling. Met de
wetenschap dat de technologie in zichzelf steeds
sneller ontwikkelt, hebben we een aardige inhaalslag
te maken.
Intersectoraal samenwerken
Als de visie op de samenleving een mensgerichte
visie is, waarbij inclusie een belangrijk goed is (iedereen doet mee), dan moeten we iedereen de mogelijkheid geven om mee te doen met arbeid. Als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt activiteiten
kunnen doen die ze kunnen, zijn ze de concurrent
van iedere parttimer. Als we zien dat samenwerken
over de grenzen van de huidige organisatie meerwaarde oplevert, biedt dat ook meer zekerheid op
werk. Dan hoeven we niet alleen binnen de huidige
organisatie te werken. Als economische flexibiliteit
noodzakelijk is in een wereldeconomie, dan zou juist
het antwoord op die flexibiliteit, de meeste zeker-

heid moeten bieden. Vast(geroest) werk leidt tot
werkloosheid, flexibel werken levert structureel werk
op.
Een oplossing om zonder risico als werkgever
flexibel te zijn, is op organisatieniveau meer samen
te werken op het gebied van werknemers. Wanneer
je met elkaar op zoek gaat naar oplossingen voor
instroom, doorstroom en uitstroom, vergroot je de
mogelijkheden en verklein je het risico, voor zowel
werkgevers als werknemers. Hierbij moeten we ons
niet beperken in sectoren, maar juist intersectoraal
kijken. Door samen te denken en te doen, kunnen
werkgevers gezamenlijk anticiperen op alle ontwikkelingen. En iedereen laten werken in werk dat past.
Zij-instromers die willen leren, een kans geven.
Werkervaringsplekken aanbieden en werknemers onderling detacheren die niet meer op hun plek zitten.
Hier kun je in een netwerk van werkgevers goede afspraken over maken. De begeleiding van werk naar
werk in de regio, zonder tussenkomst van ‘UWV’, is
een manier van risicoreductie op organisatieniveau.

ACE netwerk
Het ACE netwerk is een onafhankelijk en intersectoraal hr-platform in de regio voor werkgevers, medewerkers en hr-dienstverleners. Het
bestaat uit regionale stichtingen zonder winstoogmerk, met een raad van advies & inspiratie
bestaande uit regionale vertegenwoordigers.
Het doel is een betere ‘match’ van vraag en
aanbod, met winst voor werkgevers én medewerkers en een hogere, duurzame arbeidsparticipatie in de regio. Het brengt denken over
nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
samen met doen in een praktisch platform.
Door het gesprek, het debat, elkaar uitdagen,
experimenten en studie komen de deelnemers
tot vernieuwing en verbetering. Landelijk wisselen inmiddels honderden werkgevers met
elkaar medewerkers, vacatures, kennis, ideeën
en ervaringen uit. www.acenetwerk.nl
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Nadruk op welzijn
Arbeid zal zich in steeds meer vormen voordoen.
Het vaste contract blijft en naast flexibele arbeid,
ontstaan werkgevers- en werknemerscoöperaties.
Daarnaast zullen werken en ontwikkelen samen vallen. Met behulp van digitalisering worden vaardigheden sneller aangeleerd. En wordt werken efficiënter ingericht met minder uitval van grondstoffen en
van mensen.
De nadruk zal komen te liggen op het welzijn van
mensen. Bij de start van de eerste industriële revolutie was veilig werken de grootste sociale kwestie. Veilig werken was volledig gericht op fysieke risico’s. De
vierde industriële revolutie richt zich op psychische
risico’s. De discussie over geluk op het werk, maar
ook MVO geven aan dat de focus verschuift. Als
door robotisering de menselijke kant van het werken
de aandacht krijgt die het behoort te hebben, dan
worden technologische en sociale innovatie twee
krachten die elkaar kunnen versterken. Robotisering
om het werk aangenamer te maken, om mensen die

vandaag niet mee kunnen doen te helpen mee te
doen. De economische meerwaarde van robotisering kan dan de bron zijn voor eerlijke(re) verdeling
van welvaart. Meedoen in het arbeidsproces in
welke vorm dan ook, wordt altijd ondersteunt en
leidt altijd tot inclusie.
Tot slot
De grootste vraag voor de toekomst van arbeid
ligt niet in arbeid zelf, maar zullen domeinen, lees
overheden, rondom arbeid zich voldoende aanpassen aan de nieuwe arbeid? Niet mee (mogen) doen
is een sociale schande voor de samenleving. Het
kan ook de andere kant op; robotisering brengt
nog meer tweedeling, waarbij solitair economisch
denken de drijfveer blijft, in plaats van hernieuwd
investeren in solidariteit. Dan is niet alleen de vraag,
wat is dan de toekomst van arbeid? Maar ook, wat is
de toekomst voor onze samenleving? Werken is niets
voor mensen. Maar er is wel toekomst voor arbeid
als het mensenwerk is. ■

Jaap Jongejan is initiatiefnemer en bestuurder van het ACE netwerk. Tevens is
hij algemeen directeur van de Stichting SBI / SBI Formaat / Zonheuvel. Hij is
actief in de driehoek sociale innovatie (w.o. duurzame participatie), nieuwe
arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt.
Jaap Jongejan

Andreas van den
Goorbergh

10

Andreas van den Goorbergh is initiatiefnemer en bestuurder van het ACE
netwerk. Tevens is hij algemeen directeur Human Business Support. Hij streeft
ernaar om blijvend meer waarde te halen uit mensen en organisaties. Samen
beter, samen groter en laten zien dat werken anders kan met meer waarde
voor iedereen.
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TOEKOMST Hoofdartikel
VAN Hoofdartikel
ARBEID

Vliegen leer je pas als je uit het nest wordt gegooid

Opleiden voor de
toekomst
Martin Reekers

Er is inmiddels veel geschreven over de wispelturigheid van de moderne
arbeidsmarkt. Oude beroepen verdwijnen en nieuwe ontstaan. Wat doen
beroepsopleidingen met dat verschijnsel? Hoe zorgen ze dat hun studenten
toch kansen op die arbeidsmarkt houden, ook als het beroep waarvoor zij
zijn opgeleid sneuvelt of fundamenteel verandert? Beroepsopleidingen lijken
nog steeds op te leiden tot beroepen van vandaag. Toch zijn hier en daar
ontwikkelingen zichtbaar waaraan te zien is dat het besef gaat leven dat het
onderwijs anders moet. Een voorbeeld daarvan is de minor ‘Silicon Venturing
Rotterdam’ van Hogeschool Rotterdam.
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De minor is een samenwerkingsverband tussen
Hogeschool Rotterdam en het Albert Schweitzer
Ziekenhuis in Dordrecht (ASZ). De minor is vier
achtereenvolgende jaren een succes in zowel de
ogen van het ASZ, de deelnemende studenten
als de docenten. De studenten staan voor de taak
implementeerbare innovatieve prototypes te leveren
die een verbetering inhouden voor de patiënt. Dat
blijkt erg goed te lukken, maar wat maakt dat het
lukt was onduidelijk. Om die reden is een onderzoek
gestart waarin de minor in het schooljaar 20172018 is geobserveerd om werkzame bestanddelen
ervan te detecteren en te beschrijven. Onlangs is het
onderzoek (Reekers, 2018) afgerond en dit artikel is
er een verslag van.

De deelnemende studenten geven als
hoofdredenen voor de keuze voor deze
minor dat zij “iets anders” willen dan de
eigen opleiding, “out-of-the-box willen
leren denken” en “multidisciplinair
willen leren samenwerken”
De ingrediënten van de minor zijn gedetecteerd op
basis van waarnemingen van de onderzoeker en
interviews met betrokken docenten, studenten en
de vertegenwoordiger van het ziekenhuis. Het is hachelijk om te spreken van causale verbanden tussen
die ingrediënten en het succes. De aanname is dat
als de gedetecteerde ingrediënten in de toekomst
ook in andere programma’s worden verwerkt er een
goede kans bestaat op eenzelfde succes.
De bevindingen uit het onderzoek
Opvallend is dat de studenten starten zonder een
duidelijk opdracht, om kleuring van de opdracht
door het ziekenhuis te vermijden. Studenten worden
uitgenodigd om het bijzondere te zien in wat in het
ziekenhuis ‘normaal’ gevonden wordt. Voor studenten draagt het bij aan het beroepskritische karakter
van de opleidingscontext. Zij leren er vage, wicked

12

LoopbaanVisie augustus 2018

problems mee opsporen, articuleren en oplossen.
Dat moeten de studenten zien te doen in de eerste
tien weken van de minor. Dat levert tijdsdruk op
en de docenten zorgen er voortdurend voor dat de
studenten die deadline scherp voor ogen houden.
De studenten blijven zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het realiseren van implementeerbare
oplossingen. De docenten coachen en bieden (just
in time), op eigen initiatief of op vraag van studenten, ondersteunende workshops aan en zij houden
progress meetings voor de voorgangsbewaking.
Nergens nemen zij de inhoudelijke taak over van de
studenten.
De onduidelijkheid van de opdracht, de eigen verantwoordelijkheid en de tijdsdruk maken dat de studenten elkaar keihard nodig hebben om succesvol te
zijn. Zij organiseren de samenwerking zelf. Dat gaat
niet zonder conflicten. De docenten coachen studenten zowel individueel als in groepsverband, maar
conflicten lossen studenten zelf op. De docenten
trekken zich bij groepsoverleggen tussen studenten
zelfs bewust terug. Die zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid blijken studenten zeer te waarderen,
zij zien het als positief voor het groepsproces en het
levert daadwerkelijk groepjes op die implementeerbare prototypes produceren. Daarvoor moeten de
studenten wel alles uit de kast halen. Zij werken vier
volle werkdagen per week en de deadline maakt dat
zij als het nodig is langer doorwerken, zelfs in de
vakantie. Studenten zeggen dat zij de minor als een
echte baan ervaren.
De studenten komen uit zes tot acht verschillende
vakdisciplines. Soms gelieerd aan de zorg, zoals medische gezondheidstechnologie, maar soms ook niet
zoals financial services management of niet direct,
zoals werktuigbouwkunde. De werving van de minor
is niet gericht op bepaalde vakdisciplines maar alleen
op het binnenhalen van variëteit. Elke vakdiscipline
heeft zo een eigen manier van tegen de werkelijkheid aankijken. Studenten geven aan veel van die
verschillende manieren van kijken te hebben geleerd
en juist die variëteit in kijken helpt volgens hen,
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meer dan de verschillende vakinhouden, bij het
detecteren, articuleren en oplossen van vraagstukken. De mix van vakinhouden die de verschillende
disciplines representeren, lijkt er minder toe te doen.
De deelnemende studenten geven als hoofdredenen
voor de keuze voor deze minor dat zij “iets anders”
willen dan de eigen opleiding, “out-of-the-box willen leren denken” en “multidisciplinair willen leren
samenwerken”. Werken met andere studenten en
docenten aan de innovatieve oplossing van echte
vraagstukken blijkt ook aan te trekken. Dat missen
zij in hun eigen onderwijs. Daar zijn vraagstukken
in projecten die zij doen al een gegevenheid en is
echte samenwerking niet noodzakelijk, zeggen zij.
Docentinterventies
De docenten spelen een cruciale rol. De kern van de
docentinterventies is dat de studenten zelf moeten
nadenken over hun handelen, over oplossingen en
het ook zelf moeten doen. Opvallende kenmerken
aan die interventies zijn verder:
•
Het benadrukken van de zelfverantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van de groep;
•
De focus van de groep gericht houden op de
deadline en de tijdsdruk benadrukken;
•
Het tonen van persoonlijke geïnvolveerdheid.
Het jezelf als mens tonen in de groep met je
eigen emoties en persoonlijke omstandigheden
en de studenten uit te nodigen dat ook te doen;
•
Incidenten in het groepsproces aangrijpen om
die te verbinden aan een leerpunt;
•
Input leveren aan kennis ter facilitering van de
groep zowel op initiatief van de docenten als
op vraag van de studenten, zonder de taak en
verantwoordelijkheden van de student over
te nemen of in te vullen. Hier hoort ook het
geven van snoeiharde, onversneden duidelijke
feedback bij op wat studenten doen en hoe
zij dat doen maar wel zo dat de studenten de
feedback positief kunnen aanwenden. Vliegen
leer je pas als je uit het nest wordt gegooid, lijkt
het adagium.

Elke week eindigt met een groepsgesprek van
studenten en docenten, de zogenaamde ‘Keek op
de Week’, waarin alle deelnemers terugblikken op
de voorbije week en een hoogte- en een dieptepunt
benoemen, elkaar daarop bevragen en waar nodig
de punten bespreken. Alle incidenten worden zo bespreekbaar en door de docenten leerbaar gemaakt.
De ‘Keek’ eindigt in een informele gezelligheid, die
de week positief ‘afhecht’.
Competenties
Richtinggevend bij de toetsing aan het einde van
de minor, en ook bij de coaching tijdens het proces,
zijn de vijf competenties van innoverend handelen.
De Hogeschool Rotterdam gebruikt deze bij de
toetsing van het honoursprogramma waarvan deze
minor een van de onderdelen vormt. De competenties zijn: vernieuwingsgerichtheid, vraaggerichtheid, samenwerkingsgerichtheid, kenniscreatie en
interactief leervermogen. Deze worden aan de hand
van beoordelingsrubrics eerst door de student zelf
beoordeeld en onderbouwd in een door de student
aan te leveren portfolio. In het assessmentgesprek
aan het einde van de opleiding onderbouwt de student zijn eigen beoordeling ten overstaan van twee
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assessoren, die ook zelf een beoordeling maken.
Opvallend is dat student- en assessorbeoordelingen
in hoge mate overeenkomen. Die zelfbeoordeling
van de student onderstreept de zelfstandige rol die
de student in deze minor bewust krijgt.
De inbedding van de minor in de gastorganisatie
blijkt tevens van belang. Een gastorganisatie is er
bij voorkeur een die out-of-the-box-denken bij
medewerkers wil bevorderen in een branche waar
verandering noodzaak is.
De studenten werken op de locatie van de gastorganisatie, wat volgens de studenten de kwaliteit van
leren bevordert. Leren op locatie past goed bij deze
competentiegerichte minor aangezien competenties
en de ontwikkeling daarvan, vanuit leertheoretisch
oogpunt, een authentieke context behoeven. De
studenten hebben een informele positie, waardoor
ze gemakkelijk informeel contact buiten organisatie-

procedures om kunnen hebben. Zij kunnen ‘onder
de radar vliegen’.
Kenmerken minor
Een contactpersoon van de organisatie is intermediair tussen organisatie en studenten en docenten. Samenvattend heeft de minor de volgende kenmerken:
•
Een duidelijk einddoel zowel qua inhoud (de te
leveren producten) als qua proces;
•
Een coachende opstelling van de docenten
gericht op de studenten zelfstandig tot ontwikkeling te brengen met afgesproken momenten
van individuele en groepsfeedback op inhoud
en proces;
•
Input van kennis en vaardigheden door de
docenten just in time en on demand van de
studenten;
•
Een beroepskritische authentieke situatie waarin
het leerproces plaatsvindt.

Figuur 1. Onderwijsprincipes van de minor Hogeschool Rotterdam
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Voorbeelden
Studenten ontdekten dat verplegend personeel
veel heen en weer loopt en dat die tijd niet aan de
patiënt ten goede komt. Zij introduceerden een
transportrobot die buisjes met bloed vanaf de
dialyseafdeling naar het laboratorium transporteert1.
Anderen ontdekten dat patiënten in het ziekenhuis
slecht slapen en ontwikkelden een droomkussen met
rustgevende geluidjes om inslapen te bevorderen2.
Voorbeelden die scoorden bij het ziekenhuis en die
pers haalden.

DÉ PORTAL VOOR
LOOPBAANPROFS
Vernieuwd & live!
Effectief en efficiënt begeleiden

Tot slot
Of deze minor studenten opleidt voor de toekomstige arbeidsmarkt zal de tijd leren. Wat wel duidelijk
wordt, is dat studenten er in korte tijd in slagen door
multidisciplinaire samenwerking innovatieve bijdragen te leveren aan een organisatie. Studenten die
deelnamen hebben in hun eindconferentie enthousiast de onderwijsaanpak gedemonstreerd. Toch trekt
de minor jaarlijks met moeite maar 15 van de 2000
studenten die voor een minorkeuze staan. Studenten
gaan het kennelijk ‘pas zien als ze het door hebben’
om met Cruijff te spreken. Er zijn meer opleidingen
die innovatieve onderwijsprojecten starten en zijn
gestart. Misschien wordt het tijd om die experimenten in een lerend netwerk te verbinden. Onderwijs
kan anders, zoals deze casus laat zien. ■

Doelgericht oriënteren en solliciteren
Matchen op ervaring, kwaliteiten en
interesses
Meest actuele vacature-, beroepen- en
bedrijven database van Nederland
Breed scala aan testen en e-learnings
Eenvoudig als het kan, verdiepend als
het moet

Martin Reekers, redactielid LoopbaanVisie
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•
Reekers, M.(2018). De Minor++ Silicon Venturing
Rotterdam. Rapportage van een observatie in
opdracht van het Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam. Rotterdam:
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https://www.skipr.nl/actueel/id34382-asz-zet-zelfsturenderobot-in-op-dialyseafdeling.html
2
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Crisis dwingt tot inzetbaarheid en mobiliteit
Ton Schoo & Helma Schuldink

Het oplopend personeelsgebrek komt niet alleen door krapte op de arbeidsmarkt, maar voor een groot deel door een gebrekkige arbeidsmobiliteit. Terwijl
mobiliteit juist helpt om inzetbaar te blijven te midden van verdere flexibilisering en robotisering. Maar de weerstand tegen verandering is groot. Crisissimulaties helpen om de noodzaak in te zien van arbeidsmobiliteit.
De reden dat werkgevers krapte ervaren is dat het arbeidspotentieel onvoldoende wordt benut. Er vindt te
weinig doorstroming plaats in de arbeidsmarkt. Jongeren zijn nog redelijk mobiel. Maar naarmate de leeftijd
vordert, daalt de arbeidsmobiliteit. Van de werkende
jongeren had in 2017 bijna een derde een andere
baan dan een jaar eerder, aldus het CBS. Bij de 25- tot
45-jarigen was dit 13 procent en bij de 45-plussers
slechts 6 procent. Dat betekent dat jongeren gemiddeld elke drie jaar wisselen van baan en dat 45-plussers
gemiddeld zestien jaar blijven hangen in hun baan. In
de praktijk betekent dit dat de 45-plusser niet meer van
baan wisselt voor de pensioengerechtigde leeftijd.
Onderbenutting
Geruststellend is dat allerminst, ook niet voor de
45-plusser. Steeds vaker verliezen zij hun werk voordat
zij toe zijn aan hun pensioen. Bij reorganisaties sneuvelt deze groep onevenredig vaak, vooral vanwege
beperkte inzetbaarheid en hoge loonkosten. Werkloze
45-plussers keren minder snel terug in het arbeidsproces in vergelijking met mensen die jonger zijn. Het
duurde na de economische crisis twee jaar voordat de
daling van de werkloosheid ook de groep van 45-plussers bereikte.
Niet alleen werkgevers en werknemers gaan de pijn
voelen, de hele samenleving ondervindt schade. Dit

jaar stond in een rapport van PwC dat er chronische
onderbenutting plaatsvindt van 55-plussers, die mondjesmaat deelnemen aan het arbeidsproces. De schade
die deze onderbenutting berokkent aan onze economie, bedraagt 48 miljard euro.
Dat de arbeidsmarkt inmiddels op stoom is, vormt
geen geruststelling. Integendeel, de vraag naar
personeel is eerder een adempauze dan een verlichting. Baanzekerheid blijft onverkort onder druk staan,
ook nu het aantal vaste banen weer toeneemt ten
koste van het aantal flexbanen. De actuele druk op de
arbeidsmarkt blijft, mede door de verdere opkomst van
robotisering. In haar jongste prognose stelt de OESO
dat ruim een op de tien banen in ons land gaat sneuvelen als gevolg van de voortschrijdende robotisering.
Tegelijkertijd zullen er steeds meer banen bijkomen
die nu nog onbekend zijn. Het Institute of the Future
(IFTF) voorspelt dat 85 procent van de banen in 2030
nu nog niet bestaat. Robotisering is slechts een van de
oorzaken, aldus de onderzoekers. Ook kunstmatige
intelligentie, virtual reality, augmented reality en cloud
computing zullen de arbeidsmarkt danig op de proef
stellen, en daarmee ook de beroepsbevolking.
Nieuwe eisen
De eisen die aan werkenden worden gesteld verande-

LoopbaanVisie augustus 2018

17

TOEKOMST VAN ARBEID
ren. De vraag naar technische skills en repeterend werk
zal afnemen, omdat ze steeds beter geautomatiseerd
kunnen worden. Waar meer vraag naar ontstaat zijn
creatieve en communicatieve vaardigheden. Die zijn
nodig voor innovatie, maatwerk en samenwerken, wat
steeds belangrijker gaat worden. Kan de beroepsbevolking zich wapenen tegen deze omslag? Het antwoord
is ja, maar dan moet men nu in actie komen. Zowel
de werknemer, bij wie de baan wel degelijk op de
tocht staat, maar ook de werkgever, die straks geen
geschikt personeel meer kan vinden ondanks hoge
werkloosheid. Het besef moet leven bij beide partijen dat arbeidsmobiliteit in ieders belang is.
Voor werkgevers betekent dit dat ze hun medewerkers arbeidsmarktfit moeten maken en houden. Uit
de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden uit
2017 komt naar voren dat werkgevers nog een slag
te maken hebben. Medewerkers ervaren te weinig
regelruimte, ze doen te vaak eenzijdig werk en ervaren onvoldoende perspectief in hun werk.

Om inzetbaar te blijven is wekelijks
minimaal vier uur studie, oriëntatie of
oefening met nieuwe vaardigheden
nodig
Onwil
Maar werknemers kunnen zich niet verschuilen achter omstandigheden die hun arbeidsmobiliteit in de
weg staan. Uit onderzoek blijkt dat arbeidsmobiliteit
laag scoort op de wensenlijst van de gemiddelde
werknemer. Ruim een derde van de werknemers is
nauwelijks bereid om te investeren in de eigen carrièrekansen, aldus recent onderzoek van HR-dienstverlener Raet. Desalniettemin geeft acht op de tien
werknemers aan hier voldoende tijd en middelen
voor te bezitten. Recent onderzoek van Motivaction wijst uit dat vier op de tien werknemers blijft
zitten waar ze nu zitten, ondanks de vele vacatures.
Slechts een op de zes werknemers wil daadwerkelijk
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een nieuwe baan. Het gevolg is een eenzijdige ontwikkeling en een afnemend vermogen om nieuwe
vaardigheden te ontwikkelen en in te zetten. Om
inzetbaar te blijven is wekelijks minimaal vier uur studie, oriëntatie of oefening met nieuwe vaardigheden
nodig. De meeste werknemers komen daar niet aan.
Werkgevers stimuleren deze inzet evenmin.
Meer dan onkunde is het onwil om arbeidsmobiel
te worden. Werkgevers noch werknemers zien er de
noodzaak van in. De grootste uitdaging van loopbaancoaches is dan ook om werkgevers en vooral
werknemers ervan te overtuigen dat arbeidsmobiliteit
een noodzaak voor de toekomst is. De overheid ziet
deze noodzaak wel. Met behulp van Europa is er
12,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten die
de inzetbaarheid van 45-plussers vergroten. Deze
projecten zijn voorlopig alleen van toepassing in
specifieke sectoren, zoals de schoonmaakbranche,
het onderwijs en de detailhandel. Vooral mensen in
banen die kwetsbaar zijn kunnen rekenen op hulp,
bijvoorbeeld mensen die in administratieve beroepen werken. Het gaat om sectoren en functies die
kwetsbaar zijn in het licht van de ontwikkelingen in
de arbeidsmarkt.
Crisis
Wat helpt om de urgentie van arbeidsmobiliteit
tot werknemers te laten doordringen, is het simuleren van crisissituaties. Medewerkers gaan pas de
noodzaak inzien om hun mobiliteitsvermogen te
vergroten, als zij de gevaren van werkloosheid en
inkomensverlies onder ogen zien. Een succesvolle
crisissituatie ontstaat als de mensen in kwestie hun
crisisscenario’s zelf ontwerpen.
Er zijn diverse soorten van crises waar medewerkers
door getroffen kunnen worden. Allereerst zijn dat
de externe factoren, waar ze zelf part noch deel aan
hebben. Dat zijn bijvoorbeeld ziekten die leiden tot
arbeidshandicaps. Naarmate werknemers ouder worden, neemt het risico op een arbeidshandicap toe.
Een andere externe factor is de algemene economie,
zoals dalende werkgelegenheid of economische cri-
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ses. Werknemers kunnen weinig doen aan bedrijven
die failliet gaan, vergaand automatiseren, vestigingen sluiten of vertrekken naar het buitenland.
Zo dreigen duizenden banen verloren te gaan als
Nederland stopt met de gaswinning in Groningen,
zoals het kabinet heeft aangekondigd. Dat er ook
nieuwe werkgelegenheid ontstaat doordat huizen
en bedrijven over moeten gaan op andere energiebronnen, betekent niet dat de medewerkers in de
gasindustrie daarvan profiteren.
Vaardigheden
Wat het wel doet, is hen confronteren met hun
onvermogen om ander werk te vinden. In de regio
waar zij wonen en werken, is de werkgelegenheid
beperkt van omvang. Bovendien zijn de beschikbare
banen niet altijd toegankelijk voor medewerkers die
nu nog voor de NAM werken. Bijvoorbeeld ict-banen,
waar er ook in Groningen veel van zijn. Andere crises
worden veroorzaakt door vakinhoudelijke factoren.
Een goed voorbeeld is de taalvaardigheid. In hoog
tempo wordt het Engels een onmisbare taal in tal van
branches en bedrijven. Zo zijn veel handleidingen en
werkinstructies in het Engels. Veel collega’s zijn de
Engelse taal niet machtig, terwijl je er wel mee moet
samenwerken.
Een andere vaardigheid waar steeds meer naar
wordt gevraagd, is het omgaan met social media. In

toenemende mate worden deze ingezet als zakelijke
communicatiemiddelen. Daarnaast neemt werken op
afstand toe, met dank aan de steeds geavanceerdere
communicatiemiddelen. Het communicatief vermogen moet daarom toenemen, een vaardigheid die je
nauwelijks kan leren uit een boekje.
Tot slot
Crisissimulaties die medewerkers zelf uitwerken,
dwingen hen om onder ogen te zien wat de gevolgen voor henzelf en hun gezinnen zijn als ze vanwege
deze factoren hun werk verliezen en geen nieuw werk
kunnen vinden. Het dwingt hen ook om na te denken
welke maatregelen zij moeten nemen om de crisis te
voorkomen, dan wel te elimineren.
Wat crisissimulatie doet is zeker niet alleen angst
aanjagen, maar vooral de motivatie vergroten om
arbeidsmobiliteit te vergroten. Mensen blijken ondanks hun aanvankelijk geringe belangstelling toch
te beschikken over het vermogen om alternatieven
te zoeken voor hun huidige werk en werkomgeving.
Er ontstaat intrinsieke motivatie, die niet samenhangt
met leeftijd, opleiding en werkervaring. Deze aanpak
laat zien dat elke werknemer kan veranderen en
zichzelf in een positie kan brengen waar de kans op
nieuw werk reëel is. Dat ze daar hulp bij nodig hebben, ook van hun werkgever, is echter wel zeker. ■

Ton Schoo en Helma Schuldink zijn teammanager
loopbaan bij Margolin, onderdeel van Zorg van de Zaak
Netwerk

Ton Schoo

Helma Schuldink
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Ik weet Noloc te vinden,
omdat Noloc mij informeert!
• Aandacht voor duurzame loopbanen, OntwikkelAdvies, Leven LangLeren en jobcoaching
• Een eigen leerstoel Strategisch Human Resource Management, in het
bijzonder Loopbaanmanagement, op evidence based methodieken
en onderzoek
• Internationaal vertegenwoordigd in het bestuur van de IAEVG, de overkoepelende wereldorganisatie op het gebied van loopbaan ontwikkeling
• Ambassadeur van de HR Proffie, dé prijs voor het HR team met het
beste HR beleid van Nederland
• Relevant nieuws over ontwikkeling van mens en arbeidsmarkt
• Eigen jaarlijkse Loopbaancongres én de Week van de Loopbaan

Peter van Eemker| HR manager en weet al jaren Noloc te vinden.

Ook op de hoogte blijven? Ga naar
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De inzet van technologie en de werkende mens

Technologie in werk,
friend or foe?
Martin Reekers

Wie zich verdiept in een thema als ‘de arbeidsmarkt van de toekomst’ kan
niet om technologie heen. Welke gevolgen heeft de ontwikkeling van technologie op de hoeveelheid en de inhoud van banen? Blijft er voor iedereen
werk? Martin Reekers beschrijft enkele in het oog springende ontwikkelingen
en ging erover in gesprek met futuroloog Tony Bosma.
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Pregnante ontwikkelingen
De inzet van technologie in de vorm van algoritmen neemt toe in het werkveld mens-arbeid. Een
werknemer kan algoritmen tegenkomen in een
selectieprocedure, bij assessments, maar ook als hij
zonder werk komt. Er zijn ook voorbeelden waarbij
het functioneren van mensen elektronisch wordt
gemonitord. In NRC-next (2018) wordt een voorbeeld genoemd van een sollicitatieprocedure waarin
sollicitanten eerst online een aantal spelletjes doen
waarmee door het algoritme persoonlijkheidskenmerken worden beoordeeld. In ronde twee krijgt
de sollicitant op het eigen device een aantal vragen
voorgelegd. De software beoordeelt de antwoorden
op inhoud, duidt de gezichtsuitdrukkingen van de
sollicitant en beoordeelt of er sprake is van twijfel
of jokken. Zo geselecteerde sollicitanten spreken
daarna een selecteur. Geselecteerde kandidaten
laten zich in het NRC-artikel positief uit over de
procedure. De recruiter is ook positief en zegt dat de
technologie zorgt voor een (cultureel) gevarieerder
bestand aan kandidaten omdat er geen sprake is
van menselijke bias. Sollicitanten die niet door de
eerste twee rondes heen komen en die vragen naar
de afwijzingsreden, kregen te horen dat het systeem
niet in één nacht is gebouwd en dat het gebaseerd
is op heel veel data. De recruiter in het NRC-artikel
lijkt volledig te vertrouwen op het systeem.
Risico
Echter ook algoritmen zijn biased doordat die
afhankelijk zijn van wat de ontwerpers geprogrammeerd hebben. Bias in = bias out dus. Potentieel
riskant, want de systemen zijn steeds meer zelflerend
waardoor het niet meer controleerbaar is wat het
algoritme precies doet. Verder is de vraag hoe goed
spelletjes persoonlijkheidskenmerken voorspellen. Is
bijvoorbeeld het opblazen van een virtuele ballon,
die met elke blaas meer geld waard wordt en waardeloos wordt zodra deze klapt, een valide voorspeller van risiconemend gedrag in een functie? En hoe
zit het met de selecteurs? Nu al wordt kennelijk de
doordachtheid van het systeem als motivatie gebruikt om een afwijzing te onderbouwen. Europese
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privacyregels schrijven voor dat uiteindelijk altijd een
mens moet beslissen, maar het NRC-voorbeeld laat
zien dat het risico bestaat dat die beslissing niet echt
inhoudelijk verdedigd wordt maar wordt gebaseerd
op vertrouwen in het systeem.
Sollicitatiecode1
Rini de Groot, voorzitter van de sollicitatiecodecommissie van De Nederlandse Vereniging voor
Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling
(NVP), merkt desgevraagd op dat zij zich nog verder
moeten verdiepen in de toepassing van algoritmen
en dat daar hun sollicitatiecode mogelijk een update
in behoeft. Als technologie de kwaliteit van selecties
bevordert juichen zij dat toe, mits het zorgvuldig
gebeurt ten aanzien van functierelevantie, gebruikgegevens, het (zoveel mogelijk) vermijden van
selectie op persoonlijke kenmerken, en een sollicitant
desgevraagd te allen tijde inhoudelijke informatie
kan krijgen over de uitkomst van zijn sollicitatie.
Denk daarbij aan het bespreken van de gebruikte
informatie en het onderbouwen van een afwijzing.
Big-brother-is-watching-you
Een heel andere ontwikkeling is waarneembaar in
China, waar bedrijven hersengolven van medewerkers registreren om hun gemoedstoestand, zoals
angst, depressie en woede, te meten. Daarop passen
zij workflows en werktempo aan om zo de arbeidsproductiviteit te verhogen en concurrentievoordeel
te behalen. Is dit ook onze toekomst? Is het misschien zelfs onontkoombaar voor het behoud van je
belegde boterham als blijkt dat het China inderdaad
een concurrentievoordeel oplevert? Het lijkt een
vorm van big-brother-is-watching-you die privacy van
mensen met voeten treedt.
Voordelen
Het rapport van McKinseyGlobal (2017 ) vermeldt
duidelijke voordelen van digitale techniek voor het
matchingsproces. Digitale talentplatforms maken de
arbeidsmarkt transparanter. Vraag en aanbod kunnen elkaar beter vinden, ook over regio- en landsgrenzen heen. Dat verhoogt de arbeidsparticipatie,
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verkort de zoekwerkloosheid en sollicitanten vinden
gemakkelijker werk dat echt bij hen past. Als wij
kijken naar de invloed van technologie op de hoeveelheid werk, dan verwacht McKinseyGlobal dat
meer technologie wordt ingezet als dat even goede
of betere resultaten oplevert dan mensenwerk. Tenzij
de afweging tussen de kosten voor de investering in
technologie en de kosten en aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel in het voordeel van
mensenwerk uitpakt. McKinseyGlobal merkt verder
op dat 60 procent van de beroepen voor 30 procent
in technische zin te automatiseren is. Kortom, de
meeste beroepen veranderen door technologie.
Maar er ontstaan ook geheel nieuwe manieren om
banen te creëren. Steeds meer mensen maken hun
eigen werk met behulp van internet. Denk aan
webshops als Etsy, aan professionele gamers of Uber.
Het is gemakkelijker geworden om met behulp van
internet zelfstandig ondernemer te worden.
Verandering is echter troef als het gaat om solliciteren, de soorten banen, de inhoud van banen en de
manier waarop deze ontstaan. Dat vergt mensen die
hebben geleerd zichzelf opnieuw uit te vinden, die
kritisch denken, analyseren en creatief problemen
oplossen. Het onderwijs heeft volgens McKinseyGlobal echter nog geen gelijke tred weten te houden
met technologische ontwikkelingen en blijft hangen
in traditionele modellen. Genoeg stof dus om over
die veranderingen het gesprek aan te gaan met
futuroloog Tony Bosma.
In gesprek met futuroloog Tony Bosma
Hoe word je futuroloog?
”Ik verbaasde me er altijd over dat bedrijven niet
over hun eigen grenzen heen keken naar wat er op
hen afkwam. Ik keek met veel interesse naar wat er
op de wereld gebeurt, schreef er een boek over en
werd daardoor gevraagd voor presentaties. Toen
ben ik, buiten mijn baan om, een weblog2 begonnen dat snel groeide. Ik werd een keer genomineerd
als ‘trendwatcher of the year’ en dan word je nog
meer gevraagd voor lezingen. Uiteindelijk ben je
dan professional speaker en kon ik zes jaar geleden

een eigen bedrijf beginnen. Ik heb het over allerlei
thema’s. Van de toekomst van diervoeding tot aan
ziekenhuizen, de gezondheidszorg, politie, veiligheid, het leger en energie.”
Je bent dus zelf ook een voorbeeld van iemand
die zijn eigen werk heeft gecreëerd met behulp
van digitale technologie.
Bosma: ”Toen ik mijn baan opzei bij een groot
bedrijf, goede functie, leaseauto, was het eerste dat
mijn ouders zeiden: “Je weet niet wat je opzegt” en
mijn vrienden zeiden allemaal dat ik ervoor moest
gaan. Ik geloof niet zo in generatiedenken maar
je ziet wel dat andere dingen in werk belangrijker
worden. Mensen gaan nóg meer kijken naar wat
voor bedrijf ze werken en of de dingen die ze daar
moeten doen bij hen passen en minder naar de

Mensen creëren altijd een weg en de
vraag is of we het begrip ‘werk’ niet
moeten veranderen

leaseauto. Ik heb het gevoel dat werk een andere
betekenis aan het krijgen is in het leven van mensen.
Misschien dat technologie daarbij kan helpen.”
Technologie in de vorm van algoritmen? Wat
vindt u daarvan, in recruitment bijvoorbeeld?
”Ik denk dat algoritmes wel toegevoegde waarde
kunnen hebben, maar of het puur de algoritmes
moeten worden, dat vraag ik mij af. Algoritmes zijn
ook biased en ze worden zelflerend. Hoe goed zijn
die algoritmen? Naar wat voor kwaliteiten ga je
dan kijken? Werkervaring? Skills? Of zijn selfdisruptive skills, het in staat zijn om jezelf opnieuw uit te
vinden, belangrijker? Wat je programmeert in algoritmes beïnvloedt ook de uitkomst. Ik denk dat de
mens bepaalde kwaliteiten heeft die nog niet door
technologie kunnen worden overgenomen: het gevoel, wat je ziet, de mogelijkheid om andere vragen
te stellen. Als de software betere mensen selecteert

Weblog Extend Limits

2
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en voor meer diversiteit zorgt in de selectie, zegt dat
ook iets over de recruiter en hr. Misschien moet het
niveau van recruiters worden doorontwikkeld.
Als de recruiter antwoordt op vragen van sollicitanten die zijn afgewezen dat het systeem
niet in één dag is gebouwd, dat er heel veel data
in zitten en dat ze dus niet het gewenste profiel
hebben, zoals in dat NRC-artikel, wat dan?
“Het systeem als excuus om iemand niet aan te nemen en de vraag hoe kun je je daartegen wapenen?
Dat kan niet denk ik en dan wens ik hun veel succes
met hun systeem. Je kunt wel zeggen dat er over
doorgedacht is, maar misschien is dat wel de valkuil
van het systeem. Ik word daar eerlijk gezegd droevig
van, “the computer says no”, beangstigend zelfs.
We schieten een beetje door in het heilige geloof
in algoritmen. Het is misschien het totale doorslaan
naar een controleerbare wereld, waarin alles gecontroleerd is; het is afgetikt, alle data zijn gebruikt, dus
het is goed.”

Blind vertrouwen op zelflerende
algoritmes, die de makers ervan niet
eens meer begrijpen, is risicovol

Wat als die recruiter niet de discretionaire ruimte
heeft om af te wijken van het algoritme?
”Ja er worden schapen gecreëerd. Veel bedrijven
hebben van medewerkers warm vlees gemaakt. Je
doet de dingen zoals die beschreven staan. Daar
wijken we niet van af want stel je voor dat … Het
is de macht van de systeemwereld die boven de
leefwereld van mensen wordt gesteld. Regels en
procedures zijn belangrijker geworden dan het vrije
denken van mensen, terwijl dat vrije denken ons
eigenlijk uniek maakt boven al die technologie. Het
zal de combinatie mens – techniek zijn uiteindelijk.
Je kunt een horrorbeeld schetsen van de toekomst
en misschien moet het eerst nog een paar keer goed
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fout gaan, maar ik geloof nog in de kracht van de
mens.”
Stel nou dat China door hun monitoring van medewerkers er inderdaad in slaagt slimmer, beter
en goedkoper te produceren dan wij, wat doen
wij dan in het Westen?
”Nou, ook China wordt duurder. Het is de vraag
of wij dit soort vooruitgang willen. Technologie is
niet de grootste uitdaging. Belangrijk is vanuit welk
economische principe we die gaan toepassen. Wij
moeten ons afvragen of onze economische modellen nog wel kloppen en of de technologie niet veel
te ver vooruitloopt. Misschien moeten we onze
definities van winst en vooruitgang herzien en het
voor bedrijven veel aantrekkelijker maken om bij
te dragen aan de samenleving in plaats van er alleen maar aan te onttrekken. Misschien is de enige
uitweg dat er een crisis komt. De allergrootste economische crisis ooit wordt al voorspeld. Nu passen
we technologie toe in een aangeleerd en normaal
gevonden economisch model.”
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Hoe kijk je naar de toekomst van arbeid?
"Mensen creëren altijd een weg en de vraag is of we
het begrip ‘werk’ niet moeten veranderen. Inhumaan werk kun je beter door machines laten doen.
Ik denk dat er altijd wel werk is, alleen andersoortig
werk. Ik denk dat werk meer betekenis moet krijgen.
Dat mensen de dingen doen die iets toevoegen
en waar ze achter staan en dat daar door de inzet
van technologie ruimte voor komt. Een uitdaging
is dat we daarvoor andere kwaliteiten moeten gaan
aanleren. De vraag is of de groep mensen die alleen
maar kunnen wat zij jarenlang hebben gedaan die
omslag kan maken. Dat wordt wel een uitdaging en
dat wordt geen gemakkelijke weg, maar er zal altijd
wel werk zijn.
Je ziet nu dat technologie in de essentie van ons
leven ingrijpt. De grootste uitdaging voor technologische ontwikkelingen is om daar daadwerkelijke
vooruitgang voor mensen mee te creëren. De
uitdaging met betrekking tot werk en technologie is
ervoor te zorgen dat iedereen ervan gaat profiteren.
Er zijn nu te veel voorbeelden waar dat niet zo is.”
Tot slot
Wij lijken op een punt te zijn gekomen waarop
technologische ontwikkelingen te ver vooruitlopen
op onze wet- en regelgeving, zoals duidelijk werd
bij de Facebook-casus, maar ook op onze visies op

(economische) vooruitgang. Misschien ook zijn we
overvallen door de snelheid van technologische ontwikkeling. Blind vertrouwen op zelflerende algoritmes die de makers ervan niet eens meer begrijpen,
is risicovol. Het onderwijs lijkt aan zet om toekomstbestendig op te leiden tot zelfstandig denkende
professionals die de balans vinden tussen inzet van
technologie en de menselijke maat. ■
Martin Reekers, redactielid LoopbaanVisie
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De complete toolbox
voor de zelfstandige
loopbaanprofessional.
TrjcT is vernieuwd!

Professionele testen, beroepen, opleidingen en vacatures.

TrjcT is hét online navigatiesysteem voor je carrière. Via TrjcT ontdekt
jouw kandidaat zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Je kandidaat
klikt na het invullen van de testen dankzij slimme algoritmes direct door
naar persoonlijke suggesties voor beroepen, opleidingen én actuele
vacatures. Een valide bepaling van de positie van jouw kandidaat op de
arbeidsmarkt. Allemaal binnen één moderne gebruiksvriendelijke online
omgeving.
Kijk op ldc.nl voor meer informatie en vraag een vrijblijvende
proefcode aan.
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De traditionele
verkoopbaan verdwijnt
Jack van Minden

Beroepen komen en gaan, dat is niets nieuws. Waar zijn ze gebleven: de
indologen, koetsiers, bodes en molenaars? Passen ze zich noodzakelijkerwijze aan aan de veranderende wereld? Zowel in de detailhandel als in de
business-to-business, waarop we ons met name richten, verliezen steeds
meer face-to-face-verkopers hun bestaansrecht. Hun toekomstperspectief is
somber, maar er zullen mogelijkheden blijven voor verkoopprofessionals met
specifieke competenties.
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Geleidelijke neergang
Nederland kent vele verkoopbanen. Ter indicatie:
in het laatste kwartaal van 2017 gaven 665.000
personen aan (waarvan 65% vrouw) een verkooppositie te bekleden. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt naar niveau of voltijd- en deeltijdfuncties (CBS, 2018). De algemene verwachting
is dat dit aantal beduidend zal teruglopen. De
redenen hiervoor zijn:
1. De huidige generatie cliënten, particulieren
en inkopers, is meer en meer empowered. Zij
is technologisch onderlegd, heeft toegang tot
schier eindeloze informatiebronnen en is steeds
beter geïnformeerd dankzij apps, sociale media
en websites, die hun werk in milliseconden
verrichten. Mede door hun hogere opleiding
prefereren zij zelf research te plegen. De toekomstige verkoper zonder kennisvoorsprong
kan zich maar moeizaam profileren of handhaven richting afnemer of opdrachtgever (en
moet ook nog eens zijn concurrentie te lijf).
2. De sterk groeiende online verkopen, zowel aan
consumenten als business-to-business, behoeven geen enkele interventie van een verkoper.
Zelfs de duurste en gezichtsbepalende goederen als huizen en auto’s worden meer en meer
via het net aangeschaft. In 2017 is e-commerce
goed voor 12 procent van de Nederlandse
detailhandelsomzet, een bedrag van zo’n 23
miljard euro. Sommigen stellen dan ook: ‘the
internet kills everything’.
3. Verkopers ondervinden ook steeds meer
concurrentie van onderhoudsmonteurs,
bijvoorbeeld van fotokopieermachines, die
door cliënten bij uitstek als deskundig worden
beschouwd.
4. Prijsverkopen (voor verkopers de ‘luie weg’)
versnellen de afbraak van het verkoopapparaat.
Enerzijds wordt de verkoper een sinterklaas
(met een kwalijke reputatie) die alleen maar
kortingen aanbiedt, anderzijds verdwijnt uiteindelijk de marge waaruit hij wordt betaald.
5. De scheidslijnen tussen verkoop- en marketingfuncties vervagen binnen organisaties.
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Sommige verkoopspecialismen zullen minder eroderen. Denk aan advisering bij produkten waarbij
smaak en emotie doorslaggevend zijn: mode, cosmetica, interieurelementen en kunst. De hamvraag
voor elke organisatie met verkopers in dienst is en zal
blijven: wat is de verhouding tussen de toegevoegde
waarde van hun inspanningen en de bijbehorende
kosten? In ieder geval in de ogen van de cliënt, die
uiteindelijk de rekening voldoet voor deze (meestal
ongevraagde) dienstverlening. Deze kapitalistische
vraag zal de verkoper dus ook constant aan zichzelf
moeten stellen. Het is daardoor ook een prikkelende
vraag van de loopbaanadviseur aan zijn cliënt, wanneer het verkoopdomein adviesonderwerp is.
Basiscompetenties van de toekomstige verkoper
De ‘nieuwe’ verkoper zal alomtegenwoordig moeten
zijn in de sociale media. Actief, zoals in het kader
beschreven. Passief: de leverancier moet te allen
tijde bereikbaar zijn. Aangezien inkopers een lage
tolerantie hebben voor generieke produktinformatie
en hoge verwachtingen koesteren van verkoopteams
over de kennis van hun industrie (KPI´s, actuele
uitdagingen, kansen) moeten verkoopprofessionals
diepgaande know-how bezitten van de gehele industriekolom, en vooral van de plaats die hun klanten
daarin innemen. Volgens het ATD Sales Competency
Model, dienen de ‘nieuwe’ verkoopprofessionals te
excelleren op de volgende vier brede competentiegebieden:
1. Samenwerking
Verkoopdeskundigen moeten in staat zijn intern effectief met elkaar te communiceren en samen te werken. Denk hierbij aan de formering van interne teams
en partnerschappen ten behoeve van customer advocacy, bestaande cliënten tot pleitbezorger ontwikkelen. Buiten de organisatie is samenwerking belangrijk
bij het opzetten van joint ventures met cliënten en
gezamenlijke productontwikkeling. Clientorganisaties
en verkoopteams werken in toenemende mate internationaal. Cultuurkennis en Engels als lingua franca
worden daarom onontbeerlijke competenties.
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2. Inzicht
Het betreft de verwerving van bekwaamheden
waardoor cliënten beter worden begrepen, zodat zij
hun besluitvormingsprocessen effectief kunnen begeleiden. Voorbeelden zijn financiële deskundigheid,
analytische – en researchvaardigheden, grondige
kennis van het bedrijf en zijn branche. Analyticsbased prospecting in de vorm van klantrelatiebeheer
en datamining via big data maken het voor de verkooporganisatie mogelijk om inzicht te verkrijgen in
de uitdagingen van hun klanten en hun kooppatronen, wellicht leidend tot maagdelijke kansen. Vage
persoonlijke ‘intuïtie’, noties en opvattingen leggen
het af tegen nauwkeurige statistische analyses. De
opleiding en training van verkopers zal plaatsvinden
via geïntegreerde leeromgevingen, blended learning,
leren in het klaslokaal én via bijvoorbeeld (continu)
de smartphone.
3. Oplossingen
Hieronder vallen competenties als onderhandelingsvaardigheid, technologische bekwaamheid,
probleemoplossingsvermogen (‘vertaler’ van
cliëntproblemen), projectmanagement, waardoor
verkoopprofessionals in staat zijn om strategieën te
ontwikkelen om de juiste oplossingen aan te dragen
voor de ingewikkelde problemen waarmee de cliënt
worstelt. Succesvolle verkopers prikkelen cliënten
met nieuwe ideeën, processen, concepten. Dagen
ze uit met denkwijzen buiten de gebaande paden
en ‘game changing’-oplossingen. Creativiteit en innovatiegerichtheid zijn sleutelwoorden. Flexibiliteit:
in een 24/7-omgeving willen en kunnen opereren
– wat ook impliceert de door de cliënt gewenste
communicatiekanalen en sociale media onder
handbereik hebben en prompt reageren. Dat duidt
op een toenemend belang van de back-office (of
marketingafdeling) van de verkopende organisatie.
4. Effectiviteit
Dankzij deze competenties (omgevingsbewustzijn, kennis van technologie en kunstmatige
intelligentie, ethiek, besluitvorming) slagen de
commerciëlen erin in te spelen op dynamische

marktontwikkelingen en demonstreren zij hierbij
hun persoonlijke en professionele effectiviteit en
verantwoordelijkheid. De verkoper richt zich op
het leveren van kwaliteit, expertise, borging en
garantie – wat uiteindelijk leidt tot ontzorging,
vertrouwen, en continuïteit in de relatie, kortom
de status van vertrouwd adviseur.

Expertisegebieden
Sisakhti (2015) geeft een illustratie van de
nieuwe competenties die zijn vereist in de
veranderende wereld. Hij beschrijft hoe een
accountmanager van een adviesbureau dat
trainingen verkoopt aan de financiële sector
twee jaar via LinkedIn heeft ‘gelinkt’ met
honderd senior bankfunctionarissen over de
hele wereld. Hij post wekelijks berichten over
de uitdagingen en kansen in de bancaire
dienstverlening, waarop hij reacties ontvangt.
Daarnaast volgt hij de executives in zijn netwerk, die hij (ongevraagd) advies aanbiedt en
hun vragen beantwoordt. Hij is ook actief op
Twitter, met meer dan 9000 volgers. Hij meent
dat zijn inspanningen op de sociale media
sterk hebben bijgedragen aan zijn omzetgroei
van 113 procent in één jaar.

Nieuwe richting
De nieuwe term ‘sales enablement functies’ omvat
alle verkoopondersteunende diensten die uiteindelijk bijdragen aan het verkoopresultaat, zoals
selectie- en introductieprogramma’s van nieuwe
medewerkers, de ontwikkeling van belonings- en
motivatietechnieken en producttraining. Voor het
‘verkoopecosysteem’ blijven uiteenlopende rollen noodzakelijk (emplooi voor maar betrekkelijk
weinigen). Denk aan functies als presales technisch
adviseur, salesmanager, verkooptrainer, verkooponderzoeker.
In het bedrijfsleven biedt de verkooppositie traditioneel vaak een opstap naar hogere functies, op
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gebieden als marketing, management en communicatie. Het is dus een leerschool. En geen slechte.
Want jonge verkopers doen veel mensenkennis op
en ontwikkelen hun flexibiliteit en volhardingsvermogen (de olifantshuid, omdat ze vaker ‘nee’ dan
‘ja’ vernemen). Wat zal deze entry-level jobs voor
schoolverlaters, en anderen die zich eerst op een
lager niveau moeten bewijzen, vervangen?

4.

Implicaties voor de loopbaanadviseur
En wat betekent dat alles voor de loopbaanadviseur en zijn of haar dienstverlening?
1. Vooral de onderkant van de arbeidsmarkt voor
persoonlijke verkopers zal dramatisch afnemen, met gevolgen voor de salariëring.
2. De rol van de verkoper, en dus de vereiste
competenties, zal drastisch veranderen.
3. Alleen hoogopgeleide verkopers – met zowel
technische als businessschool diploma’s én
een fikse portie statistiek – zullen hun kosten
waar blijven maken.

Referenties
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mei. 52-57.
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www.td.org voor boeken, pdf’s en video’s over
het ATD Sales Competency Model.

5.
6.

In het verkoopdomein zal creativiteit en innovatief denken een belangrijke rol spelen. Een
aandachtspunt voor de loopbaanadviseur.
Er zal vraag blijven voor ondersteunende commerciële functies in het verkoopecosysteem.
De leerschool voor laagopgeleide cliënten die
de arbeidsmarkt willen (of moeten) betreden,
verdwijnt. ■

Dr. Jack van Minden, AdipC, is psycholoog en directeur van loopbaanadviesen trainingsbureau Psycom in Amstelveen. Hij heeft 24 boeken geschreven,
onder andere Alles over Loopbaanplanning, waarvan een aantal in het Duits en
Engels is vertaald. Zijn nieuwste boek, Listig in lastige situaties, gaat over tact
en diplomatie.
www.psycom.nl en info@psycom.nl
Jack van Minden

30

LoopbaanVisie augustus 2018

Hoofdartikel
Hoofdartikel

Inzicht in de
arbeidsmarkt

Incompany Arbeidsmarktgedreven Loopbaanprofessional
Tijdens de incompany wordt uw team getraind in het
vertalen van arbeidsmarktkennis naar:
• Regionale kansen voor werkzoekenden
• Kansrijke beroepen & sectoren
• Opleidingsplannen
• Maatwerktrajecten

Beoordeeld op Springest
met een 8,5!

www.avamc.nl/incloop

Dankzij een combinatie van tools, websites,
data & praktische oefeningen ontstaat een onderscheidende arbeidsmarktgerichte aanpak voor
duurzame inzetbaarheid en outplacement.

Voor loopbaanadviseurs, jobhunters
en mobiliteitsspecialisten
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Toekomst van de
arbeid
Paul Stallenberg

De plek die het verrichten van arbeid inneemt in onze maatschappij verandert, of anders gesteld: we kijken anders aan tegen de manier waarop
we arbeid willen verrichten. Vroeger was arbeid helder en voorspelbaar. De
maatschappelijke waarde van arbeid neemt echter af. Vrijetijdsbesteding
wint aan waarde en de zapcultuur doet ook zijn intrede in het werk. We hebben nieuwe manieren van denken nodig voor de vragen van de toekomst.

32

LoopbaanVisie augustus 2018

Hoofdartikel
Hoofdartikel
Arbeid was vroeger een vaststaand en duidelijk deel
van de maatschappelijke verdeling. Zwart-wit gesteld
werkten mannen vijf of zes dagen per week, op vaste
tijden, in een jarenlang dienstverband bij dezelfde
werkgever. Vrouwen hadden vaak geen betaalde
baan, als ze dat deden was een deeltijdbaan heel
gewoon. De pensioenleeftijd stond vast, het inkomen
na pensioen kon tot op de cent worden berekend.
Mensen die niet in staat waren om betaalde arbeid te
verrichten kregen een of andere vorm van uitkering
of werkten in een beschermde omgeving. Oh ja,
mensen volgden voorafgaand aan het werk een opleiding en met die kennis kon je jaren vooruit, want op
veel werkplekken was een meester-gezelverhouding
geregeld, dus in de praktijk leerde je de rest van een
ervaren iemand. Allemaal helder en voorspelbaar.
Disruptie
In de loop van de afgelopen decennia zijn alle
elementen van het bovenstaande beeld veranderd
en ze veranderen nog steeds. Ging die verandering
aanvankelijk nog langzaam, nu gaat het steeds sneller
en kwalificeren we het vaak als ‘disruptie’. ‘Disruptief betekent dat ‘iets nieuws en nog kleins’ in korte
tijd ‘iets bestaands, groots en logs’ mogelijk gaat
verdringen. Waarbij de oude wereld, tot verbazing
van de initiatiefnemers, verlamd staat toe te kijken en
‘het laat gebeuren’. Wat weten we dan zeker over de
toekomst van de arbeid? We weten zeker dat we bijna
niets zeker weten, tenminste niet over een periode
van tien jaren. Steeds meer mensen werken om te
leven en niet andersom. Dat betekent dat aan andere
zaken ook waarde wordt gegeven. Zaken als vrije tijd,
geluk, relaties, kwaliteit van leven en eigen regelruimte bij het stellen van prioriteiten, maken dat de
waarde van arbeid in de oude beleving minder wordt.
De lineaire benadering van de piramide van Maslov
past niet zondermeer. Betaalde arbeid is waardevol,
maar als je ook waarde hecht aan andere zaken, worden prioriteiten anders gesteld.
Grenzen stellen
Vrijetijdsbesteding wint aan waarde. Nog nooit waren
er zo veel mensen met een sabbatical of lang op reis.

Yoga en mindfulness mogen zich in een toenemende
belangstelling verheugen. Maar ook mantelzorg
wordt een onderdeel van het leven en vrijwilligerswerk is noodzakelijk om maatschappelijke instellingen
te laten draaien. Sterker nog, vele zorginstellingen
kunnen niet meer zonder vrijwilligers hun primaire

Accepteer dat het anders is, dat oude
oplossingen niet werken en denk out
of the box
opgave vervullen. Met andere woorden, mensen
stellen grenzen aan het aantal uren dat ze willen
besteden aan betaalde arbeid. Arbeid moet in de
aandacht (en tijd) van mensen dus concurreren met
andere zaken. Tegelijk is de tendens dat we langer
moeten doorwerken, langer een bijdrage moeten
leveren aan de betaalbaarheid van onze maatschappij. We leven ook langer en een goede gezondheid,
zo nodig aangevuld met hulpmiddelen, maakt het
mogelijk dat we die bijdrage ook langer kunnen
leveren. Technologie maakt arbeid ook gemakkelijker, waardoor ook in zware beroepen mogelijkheden
worden gezocht om langer te kunnen doorwerken. Voor de mentale belastbaarheid is nog geen
technisch hulpmiddel bedacht, maar ook dat aspect
krijgt steeds meer aandacht.
Zapcultuur
Inzoomend op de feitelijke arbeid en de manier
waarop werkgevers die aan hun medewerkers aanbieden, zien we een verandering van vaste taken en
functies naar wisselende rollen. Maar weinig mensen
willen lange tijd hetzelfde doen. De zapcultuur doet
ook zijn intrede in het werk. Nieuwe uitdagingen en
blijven leren zijn belangrijker geworden dan routine
en zekerheid. Het hr-beleid in een organisatie moet
meebewegen en dus antwoorden hebben die buiten
functiehuizen en vaste salaristreden vallen. Geen
beoordelingen die alleen gericht zijn op wat niet
goed gaat en daar verbeterafspraken over vastleg-
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gen, maar aansluiten bij de talenten van mensen.
Als je een vis blijft beoordelen op zijn vermogen
om te klimmen, komt het nooit goed. Jobcarving en
projectmatig werken kunnen helpen. De andere kant
van deze ontwikkelingen is overigens dat medewerkers moeten accepteren dat een loopbaan, en
daarmee ook een salaris, niet alleen maar omhoog
kunnen gaan. (Tijdelijke) demotie moet dan ook uit
de taboesfeer. Beloning moet passen bij het werk dat
gedaan wordt, niet bij het werk dat in het verleden
gedaan werd.
Gezond langer doorwerken
Langer doorwerken is zeer waarschijnlijk en we
moeten dus zorgen dat dit ook daadwerkelijk kan.
Dat betekent dat we moeten zorgen dat de mensen
kunnen voldoen aan de eisen die de arbeid in de
toekomst stelt. Gezondheid (vitaliteit) is belangrijk,
actuele kennis is nodig, motivatie onontbeerlijk. Met
andere woorden: arbeid willen, kunnen en mogen

Beloning moet passen bij het werk dat
gedaan wordt, niet bij het werk dat in
het verleden gedaan werd

doen. Een slimme medewerker is op zijn toekomst
voorbereid en dus moeten we nu investeren in de
randvoorwaarden die nodig zijn. Vitaliteit heeft met
leefstijl en met goed ‘onderhoud’ te maken. Dus
gezond leven en gezond werken. Hierbij komt de
eigen verantwoordelijkheid van de medewerker om
de hoek kijken, maar ook de verantwoordelijkheid
van werkgevers om de arbeidsomstandigheden zo te
maken dat gezond werken mogelijk is, sterker nog,
gestimuleerd wordt. Gezond leven en werken zou ervoor moeten zorgen dat het werken nu prettiger is en
ook dat langer doorwerken ook beter waar te maken
is. Investeren in de inzetbaarheid van medewerkers is
dus een investering in de toekomst van arbeid in een
organisatie.
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Andere taken, nieuwe banen
Als een medewerker arbeid kan blijven leveren, komt
de volgende vraag om de hoek kijken: welke arbeid,
voor hoeveel uren en in welke relatie tot een werkgever? Welke arbeid is een moeilijke vraag omdat elk
jaar 15 procent van de banen verdwijnt en daar 15
procent andere banen voor terugkomt. Digitalisering,
robotisering en techniekontwikkeling hebben grote
invloed op bestaande arbeid. Niet alleen verdwijnen
en komen nieuwe banen, bestaande banen veranderen. Techniek helpt om zware arbeid lichter te
maken (denk aan een tillift) waardoor medewerkers
de arbeid langer kunnen blijven doen. Toepassingen
van domotica in de zorg maken een andere manier
van zorg geven mogelijk, waardoor tijd vrijkomt voor
aandacht voor patiënten.
Meer parttime
Het aantal uren dat mensen willen werken loopt terug. Een ander beeld op de belangrijke dingen in het
leven, genoegen nemen met minder materiële zaken
en meer tijd moeten of willen maken voor zaken als
mantelzorg en vrijwilligerswerk laten mensen andere
keuzes maken. Dat heeft effect op de verdeling van
arbeid in een organisatie (meer parttimers) en vraagt
meer planning, afstemming en communicatie.
Andere aandacht voor betrokkenheid bij het werk en
communicatie tussen mensen moet georganiseerd
worden; als niet iedereen er de hele week is, zal je
overleg en overdracht anders moeten regelen. Hier
staat tegenover dat een betere verdeling tussen
zaken die werkenden belangrijk vinden zou kunnen
(moeten?) leiden tot meer balans en dus tot meer
mentale rust en tevredenheid over het leven als
geheel. Dat is weer positief voor de inzet en focus in
het werk, de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, en
dat stimuleert langer doorwerken.
Ongemakkelijk zittende jas
Ten slotte is er een verandering merkbaar die raakt
aan het arbeidsrecht of meer concreet de verhouding tot de werkgever. De discussie over de vaste
contracten versus de doorgeschoten flexibilisering,
de opkomst van het aantal zzp’ers, de groei van
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start-ups die als kleine bedrijven actief willen blijven
en ook de behoefte aan een combinatie van twee
banen dan wel de combinatie van een baan met
zzp, maken dat we in een overgangsfase zitten
rondom het arbeidsrecht en de manier waarop we
naar de arbeidsmarkt kijken. Discussies gaan over
versoepeling van het ontslagrecht, verplichte verzekering voor zzp’ers, minimale tarieven, de maximale
duur van tijdelijke contracten. Allemaal zaken die
voortkomen uit de maatschappij van het verleden
die toen hun functie hebben gehad, maar nu voelen
als een ongemakkelijk zittende jas. Dit is een complex en meervoudig vraagstuk waarbij het antwoord
niet ligt in een nieuwe wet, maar in experimenteerruimte met nieuwe verhoudingen tussen werkgevers
en werknemers. Daarbij moeten we ons realiseren
dat de ruimte die we zoeken ook nog samenhangt
met de economische fase waarin we zitten. Toen we
in de bouwcrisis zaten, werden mensen massaal ontslagen en zochten zekerheid. Nu zijn de vakmensen
niet aan te slepen en kunnen de zzp’ers veel hogere

uurtarieven vragen. We hoeven dus geen oplossingen die altijd gelden, we zoeken oplossingen die op
maat kunnen worden toegepast.
Conclusie
De valkuil bij vragen over de toekomst van arbeid
is dat we vraagstukken benoemen en bespreken
met onze beelden van het verleden, terwijl we
een antwoord nodig hebben op de vragen van de
toekomst. Einstein zei: "We can’t solve problems by
using the same kind of thinking we used when we
created them." En toch is dat wat veel beleidsmakers
proberen. En daarmee is het een bevestiging van
de stelling dat de arbeid echt verandert, ook de
arbeid van beleidsmakers, die met de kennis van het
verleden niet moeten proberen de toekomst vorm te
geven. Accepteer dat het anders is, dat oude oplossingen niet werken en denk out of the box, sterker
nog gooi die box weg en innoveer. Change before
you have to! ■

Paul Stallenberg is bijna dertig jaar werkzaam in het hr-vak, waarvan een
groot deel in leidinggevende functies. Momenteel is hij directeur hr bij Zuyd
Hogeschool. Daarnaast vervult hij een aantal bestuurlijke en toezichthoudende
rollen.

Paul Stallenberg
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NOLOC LOOPBAANCONGRES 2018

1 dag | 32 sprekers

Talenten laat je zien!
DINSDAG 13 NOVEMBER 2018

RIJTUIGENLOODS AMERSFOORT

Maak gebruik van vroegboektarief door je vóór 15 september 2018
in te schrijven op www.nolocloopbaancongres.nl
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‘Iedereen groeit
Wij zien de kracht in mensen
Talenten laat je zien’

loopbaan
congres

Al jaren is het loopbaancongres van Noloc is een van de best bezochte en hoogst
gewaardeerde congressen in Nederland. Editie 2018 belooft wederom een fantastisch
congres te worden, met een geheel vernieuwde opzet. Beleven, inspireren, ontmoeten
en kennis delen staan centraal. Dé dag om even helemaal bij te tanken en met
geweldige ideeën naar huis te gaan!
Vanuit de visie van Noloc heeft het congres van 2018 het thema ‘Talenten laat je zien’.
Talenten zijn de basis van waaruit verdere stappen worden gemaakt bij het ontwikkelen
van mensen. Het is de kern van de mens en daarmee van ons beroep.
Dit jaar is het programma anders van opzet dan voorgaande jaren. De dag staat in het
teken van beleven, ontmoeten en kennis delen op een aantrekkelijke en interactieve
manier. Je maakt je eigen programma volledig op maat, je kiest uit verschillende
workshops, seminars, table-talks en interviews! Aan de hand van een app zie je precies
wanneer je waar moet zijn en wat je mag verwachten. Beluister en ontmoet de
allerbeste sprekers en experts in dit vakgebied en je bent in één dag op de hoogte van
alle trends op loopbaangebied, duurzame inzetbaarheid en jobcoaching. Om deze
dag vakkundig aan elkaar te praten kunnen we rekenen op de verbindende kracht van
onze dagvoorzitter Erik Pekel.
Gedurende de hele dag is er ruimte en tijd voor geweldige koffie van de barista, heerlijke en gezonde hapjes, drankjes en snacks. Neem tijd om je vakgenoten te ontmoeten
en de diverse inspirerende exposanten te bezoeken. Ook dit jaar hebben de
exposanten diverse aanbiedingen, activiteiten en demonstraties op hun stands.
We verwachten iedereen die op de hoogte wil blijven in zijn vakgebied,
inspiratie zoekt en zichzelf een topdag gunt als professional: van student
tot senior loopbaanadviseur, jobcoach, HRM-er en talentontwikkelaar.

Ontdek jouw talent
Het Noloc Loopbaancongres 2018
vindt dit jaar op dinsdag 13 november
plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort,
een prachtige plek met ruimte voor
onverwachte talenten.
Wees voorbereid op alles en laat je verrassen!

Aanmelden?
Ga naar:
nolocloopbaancongres.nl
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Flexibilisering vereist nieuwe werkvormen

Een duik in de pool
van flexwerk
Niels Huismans

We zitten vast in oude denkpatronen. We zetten vast tegenover flex en daarmee zekerheid tegenover onzekerheid. Voor een optimaal werkende arbeidsmarkt is het tijd om hier vanaf te stappen. We moeten op zoek naar vormen
van arbeid die bij de huidige economie passen – een dynamische omgeving
die wendbaarheid en flexibiliteit vereist.
Nederland staat in de top vijf van Europese landen
met het grootste aantal flexwerkers. Wat betreft de
toename van flexwerk behoort Nederland tevens tot
de grootste groeiers binnen de EU, met 7 procent
binnen 10 jaar. Zowel tijdelijk werk als het aandeel
zzp’ers groeit (CBS, 2017). We kunnen dus stellen
dat Nederland zich kenmerkt door een flexibele
arbeidsmarkt. De flexibele arbeid komt in allerlei
vormen: hybride professionals, flexwerkers, uitzendkrachten, zelfstandigen en gedetacheerden.
In 2017 waren er ruim 1,9 miljoen medewerkers met
een flexibel arbeidscontract: een tijdelijke arbeidsovereenkomst of een flexibel aantal uren per week.
Er waren daarnaast bijna 1,1 miljoen zzp’ers actief.
Samen vormt dit ruim een derde van de werkenden.
Ook oproep- en invalkrachten zijn niet vreemd op
onze arbeidsmarkt; in 2017 waren dit er 546.000
(CBS, 2017).
De opkomst van flexibele arbeid staat nauw in verband met het economisch herstel van de afgelopen
jaren. Technologie ontwikkelt sneller, bedrijfscycli

worden korter en globalisering is van grote invloed.
Bovendien individualiseert de maatschappij. We
bevinden ons middenin deze ontwikkeling, waardoor van Nederlanders veel flexibiliteit en extreme
wendbaarheid wordt verwacht ten aanzien van het
werk. Hetzelfde geldt voor organisaties – en dit zal
de komende jaren niet veranderen.

Te veel of te weinig mobiliteit en
flexibiliteit kan negatieve gevolgen
hebben, zoals kennislekken en
continuïteitsproblemen

Het grootste voordeel van een flexibele arbeidsmarkt is dan ook de mogelijkheid om mee te bewegen met de veranderende economie. Flexibiliteit is
op allerlei manieren te bereiken. Het zit niet alleen
in contractvormen, maar ook in mensen, cultuur en
samenwerkingsverbanden.
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Tijd voor nieuwe oplossingen
De veranderende economie vraagt om nieuwe oplossingen. De overheid en sociale partners hebben
verschillende ingrepen gedaan om de markt beter
te reguleren. Flex moest vaster worden en vast juist
flexibeler. De nieuwe Wet deregulering beoordeling
arbeidsrelaties (DBA) is ingevoerd en ontslagrechten
zijn herzien, maar deze veranderingen blijken in
de praktijk minder succesvol dan gehoopt. Ontslagen goedkeuren is namelijk nog nooit zo moeilijk
geweest voor kantonrechters en werkgevers haken
veelvuldig af bij alle voorwaarden die de modelovereenkomst van de Wet DBA omvat. En dit zijn slechts
twee voorbeelden. Toch zijn er genoeg mogelijkheden om flexibele arbeid succesvol in te richten en in
te zetten.

maal benut en komt de medewerker voor nieuwe
uitdagingen en verantwoordelijkheden te staan.
Bij organisaties met een kleinere omvang is interne
mobiliteit soms lastiger te bewerkstelligen. Waar in
zo’n organisatie bijvoorbeeld maar één marketeer
werkt, bestaat een marketingteam in een grotere
organisatie misschien wel uit zes marketeers met
verschillende specialisaties: online, social media,
content, product, brand, en ga zo maar door. De
ruimte om binnen een afdeling te schuiven qua
functie of wisselen in taken is groter. Daarnaast is
er de mogelijkheid om door te schuiven naar een
functie als marketingmanager of te verplaatsen naar
een andere vestiging. Wanneer je bovenstaande
maatregelen niet kunt toepassen, hoe zorg je dan
toch voor variatie als interne mobiliteit lastig blijkt?

Arbeidsmobiliteit
Hoe zorgt een organisatie voor een flexibel en
wendbaar karakter? Daar biedt arbeidsmobiliteit uitkomst. Arbeidsmobiliteit houdt in dat medewerkers
van werkgever, functie, rol, vak en/of regio veranderen. Interne mobiliteit betekent het veranderen
van functie bij dezelfde werkgever, bijvoorbeeld
een promotie, demotie of wisseling van afdeling.
Bij externe mobiliteit wisselt de medewerker van
werkgever, ofwel intrasectoraal – binnen dezelfde
sector – ofwel intersectoraal – een nieuwe baan binnen een andere sector.

De arbeidspool
Wanneer binnen de organisatie de mogelijkheden
voor mobiliteit beperkt zijn, kan externe mobiliteit
een oplossing vormen. Externe mobiliteit hoeft
niet te betekenen dat de organisatie een goede
arbeidskracht kwijtraakt aan een andere organisatie.
Ten minste, niet voorgoed. Een manier om externe
mobiliteit in te richten is door middel van arbeidspools. Een arbeidspool houdt in dat verschillende
organisaties een pool van medewerkers samenstellen, die zij uitwisselen. Door bij verschillende
organisaties in uiteenlopende functies ervaring op
te doen, ontwikkelt de professional een breder scala
aan vaardigheden en doet hij veel nieuwe kennis
op. De organisaties binnen de samenwerking hebben talent binnen handbereik. Een arbeidspool kan
ook worden gevormd door een groep professionals,
die op projectbasis voor een werkgever aan de slag
gaat. Dit is een goede manier om tijdelijke arbeidstekorten op te vangen. Het voordeel van zo’n groep
is dat de mensen binnen het team volledig op
elkaar ingespeeld zijn en verbonden blijven met de
organisatie.

Er is op dit moment een strijd gaande. Organisaties,
bureaus en headhunters trekken aan al het beschikbare talent, terwijl bedrijven die talent in huis hebben hier krampachtig aan vast proberen te houden.
Alle kansen en mogelijkheden die zich voordoen bij
professionals maken dat zij sneller elders op zoek
gaan naar een nieuwe uitdaging. Door als organisatie vanaf de start na te denken over doorgroeimogelijkheden en andere rollen die een professional
kan vervullen, wordt de interne mobiliteit vergroot.
Als een professional vaardigheden en kennis in huis
heeft die buiten zijn functieprofiel vallen, kunnen de
organisatie en de medewerker overwegen de functie anders in te vullen. Zo wordt de kwaliteit opti-
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De samenwerkingsovereenkomst
Een andere manier om mobiliteit te vergroten
en dus de organisatie flexibeler te maken is een

Hoofdartikel
samenwerkingsovereenkomst tussen organisaties
onderling, waarbij afspraken worden gemaakt over
het uitwisselen van medewerkers. De medewerker
blijft in dit geval gewoon in dienst van de organisatie waar hij oorspronkelijk is gestart, maar gaat
tijdelijk aan de slag bij een ander bedrijf – als het
ware als een klus. Zo ontwikkelt de medewerker
zich. Bovendien kan ook deze werkvorm tijdelijke
tekorten opvangen.
De arbeidscommunity
Een bekendere vorm om flexibele professionals aan
de organisatie te binden is de arbeidscommunity.
Dit is een vaste groep interim professionals die een
organisatie aan zich bindt. Door met een dergelijke
groep te werken kan de organisatie steeds beroep
doen op dezelfde professional(s) wanneer nodig.
Het voordeel hiervan is dat de professional kennis van de organisatie en de werkwijze heeft. Het
zorgt voor meer zekerheid en kwaliteit, maar biedt
de organisatie toch de flexibiliteit om op en af te
schalen. Ook voor de professional biedt deze variant
voordelen. Het zorgt voor hem namelijk voor een
mooie combinatie van zekerheid en flexibiliteit.
Netwerkorganisatie
Bovenstaande werkvormen zijn voornamelijk initiatieven vanuit de organisatie. Echter, de businessmodellen van zp’ers (zelfstandige professionals)
veranderen ook volop. Zij zoeken elkaar steeds
vaker op om samen klussen aan te nemen. De
professionals behouden hun zelfstandigheid, maar
bundelen kwaliteiten om de toegevoegde waarde te
vergroten. Dit noemt men ook wel samenwerkingsgerichte netwerken. Het belangrijkste kenmerk van
dergelijk netwerk is dat alle zelfstandigen die deel
uitmaken institutioneel een gelijke positie hebben.
Wel komt het vaak voor dat er één of twee zp’ers
het klantcontact behouden; zij staan in het hart van
het netwerk. Vanuit daar wordt de samenwerking
van alle zp’ers aangestuurd, het proces afgestemd
en worden de kwaliteitseisen en de voortgang
bewaakt. De professional die het klantcontact onderhoudt is de aanjager van de netwerkorganisatie.

De uitdagingen van flex
Samenwerkingen tussen professionals en/of organisaties kunnen positief werken, indien deze juist
worden ingericht. Wel bestaat de kans dat er een
conflict ontstaat tussen ‘zelf’ en ‘samen’. Zo kunnen
professionals zich in een netwerkorganisatie toch
hiërarchisch gaan opstellen, terwijl zij uiteindelijk

Arbeidspools, -communities
en netwerkorganisaties
zijn slechts enkele opties

samen garant staan voor het behalen, behouden
en uitbouwen van het succes. Hetzelfde geldt voor
organisaties die samenwerken – hier bestaat het
risico dat er strijd om talent ontstaat. Wanneer een
professional (tijdelijk) van organisatie wisselt ligt
er een loyaliteitsissue op de loer. Vertrouwen en
loyaliteit liggen dan ook ten grondslag aan het succes van dit type samenwerkingen. Het vertrouwen
omvat bijvoorbeeld het geloof van de medewerker
en de werkgever in de toegevoegde waarde van de
werkvorm. Ook het geloof van de werkgever in de
loyaliteit van de medewerker is hierbij belangrijk,
evenals het uitgangspunt dat de intenties van alle
deelnemende partijen oprecht zijn. Transparantie en
duidelijke communicatie en afspraken zijn daarom
key.
Te veel of te weinig mobiliteit en flexibiliteit kan
negatieve gevolgen hebben, zoals kennislekken en
continuïteitsproblemen. Daarnaast kan het leiden
tot onzekerheid van werkgevers en medewerkers.
Als er aandacht is voor deze nadelen, kunnen ze
uiteraard ondervangen en vermeden worden.
Mobiliteit zorgt voor dynamiek en een verrijking
aan kennis en kunde. Doordat professionals ook een
kijkje in andermans keuken kunnen nemen, komen
zij met nieuwe inzichten en een frisse blik terug bij
de organisatie. Bovendien is het een manier om
fluctuatie in werkgelegenheid op te vangen.
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Een gezonde arbeidsmarkt kenmerkt zich dan ook
door optimale mobiliteit. Hierbij is een mobiliteitsbeleid binnen de organisatie essentieel; daarin
worden regels en instrumenten vastgelegd waarmee
medewerkers gemotiveerd raken om te mobiliseren.
Ook worden hierin de doelstellingen van het beleid
opgenomen, waarna het aan hr de taak is om een
passende vorm te kiezen. Het is cruciaal dat deze
instrumenten aansluiten bij de organisatiedoelstellingen en bijdragen aan het behalen hiervan. Sterker
nog: het moet onderdeel zijn van een helder hr- en
organisatiebeleid. Een losstaand mobiliteitsbeleid is
ten dode opgeschreven.
Arbeidspools, -communities en netwerkorganisaties
zijn slechts enkele opties. Feit is dat er eindeloos veel

mogelijkheden zijn om de organisatie van arbeid
flexibeler in te richten. De praktijk leert dat we er
met slechts aangepaste regelgevingen vanuit de
overheid niet komen. Het is zaak dat organisaties en
professionals het heft in eigen handen nemen; iets
wat al steeds meer gebeurt. Laten we die ontwikkeling doorzetten. ■
Referenties
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CBS (2016). Flexwerk in Nederland en de EU.
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-flexwerk/hoofdcategorieen/flexwerk-in-nederlanden-de-eu
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CBS (2017). Ontwikkelingen flexwerk. https://
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Niels Huismans is bij FastFlex verantwoordelijk voor Business development.
FastFlex is een onafhankelijke sourcing partner en managed service provider
op het gebied van resourcemanagement. Niels richt zich vanuit zijn marktexpertise op het creëren van meerwaarde voor huidige en nieuwe klanten. Sinds
augustus 2017 maakt FastFlex onderdeel uit van Between Staffing Group.
Niels Huismans
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Loopbaantool

Blik op de toekomst
José Otten

Welke functiemogelijkheden passen bij mij? Om deze veelgestelde vraag te
beantwoorden, moet de cliënt op zoek naar een helder levens- en loopbaandoel,
waarbij hij zijn krachten kan inzetten. Die helderheid betreft allereerst de inhoud
van dit doel. De zoektocht naar het omhulsel, de functie- of organisatievorm,
is van latere orde. Om het levens- en loopbaandoel te achterhalen zijn er
verschillende methodieken en instrumenten beschikbaar. Waarden en drijfveren
spelen daarbij een belangrijke rol. Waarom doen we dingen zoals we ze doen?
Hoe kunnen we onze cliënten helpen in hun zoektocht naar het waarom zodat
ze klaar zijn voor de toekomst?
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Om in de toekomst richting te kunnen geven aan je
loopbaan is het van belang om je identiteit weer te
kunnen geven in steeds andere omgevingen en omstandigheden. Arbeid zal ook steeds meer aangeboden worden in rollen in plaats van taken en functies.
Op functiemogelijkheden kun je niet varen in deze
veranderende arbeidsmarkt. Volgens neurowetenschapper Srini Pillay wordt in de nabije toekomst 35
procent van het werk overgenomen door robots. Het
betreft dan vooral functies waarbij lineair denken de
kern van het werk is.
Stip op de horizon
In gesprek met Els Verheijen, vakgenoot en sparringpartner over ‘blik op de toekomst’, zijn we het er
snel over eens welk kader een goede handreiking is
voor de cliënt in zijn zoektocht. De Golden Circle van
Simon Sinek heeft zijn praktijkwaarde bewezen in tal
van toepassingen, zo ook in de loopbaanbegeleiding.
Sinek beschrijft aan de hand van dit eenvoudig model een ‘van-binnen-naar-buiten’-constructieproces
voor de zoektocht naar waardevol leven en werk. De
cirkel brengt in kaart met wat, hoe en waarom een
persoon, team of organisatie, zich onderscheidt van
anderen. “Start met het waarom; waarom je doet
wat je doet”, is zijn credo. “Het waarom hier is meer
een waartoe”, aldus Van Boxtel en Dijkman in Goud:
een stip op de horizon, de verwoording van hoe je van
betekenis of toegevoegde waarde wilt zijn. Om te
komen tot het waarom zijn er diverse methodieken
en instrumenten in het loopbaanvak.
Drijfveer
Het gaat bij deze methodieken en instrumenten
om waarden en drijfveren; om wat motiveert. Bij
waarden gaat het om (on)bewuste keuzen voor een
bepaald gedrag en voor hoe je in het leven staat
(Rokeach, 1973). Een drijfveer is datgene wat je onbewust of bewust te allen tijde nastreeft ( A. F. Miller
1989). Vaak worden we als vanzelf gedreven en zijn
we niet altijd bewust van wat ons drijft of waardevol
voor ons is. Soms drijven we af van wat belangrijk
voor ons is. Het is dan ook niet vreemd dat in elke
levensfase cliënten komen met de vraag wat hen nu

motiveert. ‘Wat wil ik echt’ en ‘in welke vorm kan ik
dat gieten’, is vaak de vraag achter ‘welke functiemogelijkheden passen bij mij’. Beide vragen kunnen beantwoord worden met Het motivatiepatroon (SIMA)
en het bijbehorende ‘de juiste functie’, gebaseerd
op het gedachtegoed van A. Miller en door Anton
Philips naar Nederland gebracht.
‘Wat wil ik echt’ kan ook gaan over de levensmissie
of levensopdracht. Het overstijgt dan het niveau van
werken en gaat dan om het van betekenis zijn, om
de toegevoegde waarde in het leven. Met het talentenspel van Willem Glaudemans kom je, via het integreren van je talenten, tot bewustzijn over je missie.
Bij de methodiek SIMA werk je vanuit eigen verhalen,
bij de methodiek van het talentenspel vanuit eigen
beelden. Het is de taak van de loopbaanprofessional
om handvatten aan te reiken om het waarom boven
water te halen om zo een blik op de toekomst te
kunnen werpen.
Essentie
“Mijn overtuiging is dat iedereen alles over zichzelf
weet”, zegt loopbaancoach Els Verheijen. “Het kan
natuurlijk afgezakt of weggezakt zijn. Ik help wel
vissen. ‘Wat wil ik’ gaat bij mij om ‘wat drijft je’.
Waarvoor ben je op de wereld gezet. Met welke
essentie. Het enneagram zet ik in om de essentie
van iemand te weten. Zelf herken ik mij in het
gedragspatroon van enneagramtype 2, de helper,
begeleider, ondersteuner. Mijn drijfveer is mensen in
hun kracht zetten. Het faciliteren en empoweren van
mensen is de essentie van waaruit ik gewerkt hebt in
alle banen die ik heb gehad. Van mijn eerste functie
als apothekersassistente tot de nieuwe vorm die ik
nu aan het voorbereiden ben, die van trainer.” Een
mooi voorbeeld van het onbewust uitdrukken van de
essentie, is een van de cliënten die Els nu begeleidt.
Hij is enneagramtype 7, de optimist, met als waarde
plezier en als drijfveer gastvrijheid voor mensen. Vanuit die essentie heeft hij aanvankelijk nooit gewerkt
voor school; hij was een losbol. Later heeft hij zijn opleiding facilitymanagement voltooid en nu werkt hij
bij een bokschool, waar hij het horecaconcept nieuw
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leven inblaast. Naast het enneagram werkt Els met
verscheidene instrumenten om het waarom van de
cliënt boven water te krijgen, zoals met biografische
verhalen of met tekenen en creatieve technieken.
Om het onbewuste te helpen is werken met beelden,
metaforen en verhalen een goede methode.
Tip van de sluier
Uiteraard kun je met oefeningen je cliënt helpen om
achter de sluier te kijken en op zoek te gaan naar het
waarom. Ik werk zowel individueel als in groepen
met het maken van een collage of moodboard,
genaamd ‘werk in kaart’. De instructie is als volgt:
Neem een half uur de tijd om beelden of woorden
die je aanspreken uit te knippen of te scheuren. Na
een half uur pak je bij voorkeur een wit vel van 50 bij
65 – minimaal een A3. Aan de linkerzijde plak je de
beelden en woorden die iets te maken hebben met
je werk nu of in het verleden. In het midden plak je
de beelden en woorden die iets te makken met jouw
'Ik' en rechts de beelden en woorden die te maken
hebben met je werk van de toekomst. Daarna schrijf
je daar een A4 over. Bij de bespreking laat je de cliënt
zijn verhaal vertellen. In een groep kun je drie- of
viertallen laten samenwerken waarbij je samen voor
elke persoon op zoek gaat naar de rode lijn.
Het uitgangspunt van A. Miller is: analyseer de activiteit die mensen zelf als succesvol en bevredigend
ervaren en er ontstaat een helder beeld van hun drijfveer en motivatiepatroon. Mede op grond daarvan
verraste ik de promovendi op de Technische Universiteit Eindhoven in hun groepstraining met als eerste

opdracht het mooiste moment van hun loopbaan
te bedenken, te tekenen en te presenteren. Daarna
liet ik hen, getrapt uit een waardenlijst, eerst tien
waarden kiezen, dan vijf afstrepen, waarna ze uit die
vijf drie waarden moesten kiezen van waaruit ze op
hun tachtigste echt geleefd zouden willen hebben. Er
was altijd een verband tussen de drie waarden en het
mooiste moment in hun loopbaan.
Wie zijn waarom kent, weet zijn focus en is klaar voor
de toekomst. Hij kan zichzelf helder beschrijven en
naar buiten brengen. Dat maakt een volgende stap
in het loopbaanproces zichtbaar. ■
Met dank aan Els Verheijen, loopbaancoach en sparringpartner voor dit nummer.
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Duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, bevlogenheid

Haalt de loopbaanprofessie 2025?
Yvette Kokee & Marion van Hoof

Voor onze artikelenreeks ‘Door tot je 70ste’ spraken wij met bedrijven in de
ouderenzorg, het onderwijs en de techniek over duurzame inzetbaarheid,
vitaliteit en bevlogenheid. Elke sector heeft deze onderwerpen hoog op de
agenda staan. Duidelijk werd ook dat iedere branche zijn eigen prioriteiten
heeft en dat de individuele organisaties in elke branche net iets andere accenten
leggen. In dit slotartikel kijken we terug op de bevindingen en reflecteren we op
de positie en de rol van de loopbaanprofessional bij de realisatie van duurzame
inzetbaarheid, vitaliteit en bevlogenheid door deze bedrijven.
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Wat vonden wij?
Alle door ons geïnterviewde bedrijven hebben,
ongeacht de branche, aandacht voor de ouder
wordende medewerker, de opschuivende pensioenleeftijd en het behouden en aantrekken van
gekwalificeerd personeel. In de ouderenzorg wordt
daarbij ook specifiek het terugdringen en de preventie van ziekteverzuim benoemd. De ouderenzorg en
de techniek hebben tevens de zorg om de fysieke
belastbaarheid gemeen. Kortom: verzuim, vitaliteit
en ontwikkeling zijn voor al deze bedrijven belangrijke thema’s.
Wat zien we, kijkend vanuit een professioneel
perspectief?
In de interviews waren de meest gebezigde woorden
in het kader van duurzame inzetbaarheid: bestrijden
en preventie van ziekteverzuim, bevorderen inzetbaarheid, bewaken belastbaarheid en vitaliteit. Veel
nadruk dus op curatieve en preventieve interventies.
Daarnaast zien we bij alle geïnterviewde bedrijven
ook een groeiend besef van wat in wetenschappelijke literatuur (zie bijvoorbeeld Ouweneel, Schaufeli
en Le Blanc, 2009) als “amplitie” wordt aangeduid:
het bevorderen van welbevinden van medewerkers
teneinde bevlogenheid, effectiviteit en productiviteit
te vergroten. In de organisatiepraktijk is in toenemende mate oog voor de toegevoegde waarde van
positieve interventies die hierop gericht zijn.
Wie zijn betrokken?
Naast de bedrijven zelf, zijn er een groot aantal stakeholders betrokken bij interventies gericht op duurzame inzetbaarheid. De meest genoemde partijen
zijn arbodiensten, bedrijfsartsen, verzuimverzekeraars en zorgverzekeraars. Arbodienst en bedrijfsarts
zijn vaak het eerste loket waar werkgevers aankloppen als zij inzetbaarheidsproblemen met medewerkers ervaren. Het gaat dan vooral om het begeleiden
van zieke medewerkers bij hun terugkeer naar werk,
de zogenaamde curatieve interventies.
Bij diverse bedrijven spelen echter ook verzuim- en
zorgverzekeraars een actieve rol waar het gaat
om zogenaamde preventieve interventies, die de

inzetbaarheid van medewerkers verhogen en het
ziekteverzuim beperken. Zij doen dit vanuit de
overtuiging dat relatief geringe investeringen hun
schadelast belangrijk kunnen beperken. Steeds vaker
leveren deze stakeholders een financiële bijdrage of
kopen zelf interventies in, die ze doorleveren aan
hun klanten en verzekerden. Deze (ingekochte)
interventies bestrijken een breed terrein. Genoemd
werden onder andere interventies op het gebied
van:
•
sport en beweging
•
lifestyle
•
voedingsadvies
•
zorg
•
alternatieve hulpverlening
•
wellness- en vitaliteit
•
loopbaanadvies en coaching
Veel van deze interventies hebben een “digitale
basis”. Ze worden aangeboden als informatieve
instructiefilmpjes over thema’s als slapen, gezonde
voeding; als korte scans om aandachtspunten met
betrekking tot inzetbaarheid te duiden; maar ook
als apps die mensen ondersteunen bij bewustwording en/of het aanleren en monitoren van gewenst
gedrag. Soms wordt dit aangevuld met een gesprek
met een deskundige over de bevindingen: digitaal,
per telefoon of in een face-tot-face contact.

Verzuim, vitaliteit en ontwikkeling zijn
voor al deze bedrijven belangrijke thema’s

Opvallend is dat in het kader van samenwerkingsrelaties, loopbaanprofessionals niet of nauwelijks
worden genoemd door de geïnterviewde bedrijven. Als loopbaanadviseurs worden ingezet is dit
hoofdzakelijk in de curatieve sfeer, bijvoorbeeld bij
(gedwongen) ontslag, als mensen disfunctioneren of
als er sprake is van arbeidsongeschiktheid in relatie
tot de functie. Dit strookt ook met de bevindingen
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van een enquête die de commissie Ontwikkeling en
Professionaliteit van NOLOC uitvoerde en waarvan
in 2015 de resultaten werden gepresenteerd (van
den Berg en van der Zwam, 2015). In deze enquête
werd specifiek gevraagd naar de ervaring van bedrijven met loopbaanprofessionals. Ook toen bleek dat
men deze met name inzette in de curatieve sfeer.

Onze beroepsgroep verdient een
gelijkwaardige en zichtbare plaats,
maar die zullen we wel zelf moeten
veroveren

Bevindingen in breder perspectief
Het artikel ‘Van preventie naar amplitie’ (Ouweneel,
Schaufeli en Le Blanc, 2009) plaatst onze bevindingen in een breder perspectief. De schrijvers, destijds
allen verbonden aan de Universiteit Utrecht, Sectie
Sociale en Organisatiepsychologie, onderscheiden
zelfs vijf categorieën van werkgerelateerde interven-

ties. De categorie ‘Preventie’ verdelen zij namelijk in
primaire, secundaire en tertiaire preventie. Ze stellen
vast dat de reikwijdte van interventies gericht op
amplitie groter is dan die van curatieve en tertiaire of
secundaire preventieve interventies, daar deze zich
in principe uitstrekken over álle medewerkers.
In een tabel geven zij een overzicht van werkgerelateerde interventies (zie tabel 1) en uitvoerende professionals. Opvallend is dat ook hier de loopbaanprofessional niet wordt genoemd. Waar bedrijfsartsen,
(klinisch) psychologen, psychotherapeuten, coaches
en arbodiensten expliciet genoemd worden als externe professionals bij werkgerelateerde interventies,
is de loopbaanprofessional als zodanig blijkbaar niet
in beeld. Mogelijk zien de auteurs de loopbaanprofessional als een specifieke groep “coaches”. Maar
gezien het feit dat coaches slechts genoemd wordt
bij Secundaire Preventie, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat ook binnen de wetenschappelijke
kaders onze beroepsgroep maar zeer beperkt op het
netvlies staat.
Waar we op het laatste NOLOC-congres zagen dat

Tabel 1. Overzicht van kenmerken van werkgerelateerde interventies Overgenomen uit Tijdschrijf voor Gedrag
& Organisatie door Ouweneel, Schaufeli en Le Blanc, 2009.
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Curatie

Tertiaire preventie

Secundaire
preventie

Primaire preventie

Amplitie

Doelstelling

Werknemers
met problemen, stoornissen en
aan- doeningen
behandelen

Schadelijke
gevolgen van
problemen,
stoornissen en
aan-doeningen
beperken

Probleemoplossend vermogen (coping)
van werknemers versterken

Psycho-sociale
risico-factoren
in het werk verminderen

Psychisch welbevinden van
werk-nemers
bevorderen

Doelgroep

Zieke werknemers

Zieke werknemers

Tot een risicogroep behorende werknemers

Alle werknemers

Alle werknemers

Professionals

Bedrijfsarts,
klinisch psycholoog, psychotherapeut

Bedrijfsarts,
klinisch psycholoog, psychotherapeut

Psycholoog,
coach

Arbo-dienst

HRM, management, Arbodienst
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loopbaanadviseurs een belangrijke markt voor zichzelf zien bij duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en bevlogenheid, is het des te schrijnender dat, zowel bij
bedrijven als bij deze onderzoekers die zich richten
op werkgerelateerde interventies, loopbaanadviseurs
niet of nauwelijks in beeld zijn op dit gebied.
Willen wij als loopbaanprofessionals op het gebied
van preventie en amplitie een rol van betekenis spelen, dan zullen we zichtbaarder moeten maken wat
we doen en welke toegevoegde waarde wij hebben
op dat gebied.
Kansen en bedreigingen voor de loopbaanprofessional
De positie van de loopbaanprofessional in het aanbod
van werkgerelateerde interventies
We zagen dat er diverse spelers met uiteenlopende
achtergronden actief zijn op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de vorm van interventies
gericht op preventie en amplitie. Dit is dus niet
exclusief een terrein voor loopbaanprofessionals. Er
zijn ook grote spelers, zoals arbodiensten, verzekeraars en soms zelfs pensioenfondsen en vakbonden
actief. Met deze partijen hebben organisaties veelal
een door wet- en regelgeving min of meer verplichte
relatie. Bovendien hebben deze partijen er zelf vaak
financieel belang bij om (langdurig) verzuim en/
of disfunctioneren te voorkomen. De bereidheid
om te investeren in interventies gericht op vitaliteit,
bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid is bij deze
partijen dan ook relatief groot. Met hun financiële
spankracht, reserves en omvangrijke menskracht
hebben zij tevens meer middelen dan de gemiddelde loopbaanprofessional die als eenpitter, of in
een klein samenwerkingsverband, dienstverlening
aanbiedt. Voor deze grotere organisaties is een
investering in bijvoorbeeld digitale dienstverlening
gemakkelijker op te brengen.
Binnen de loopbaanprofessie zien we een zeer divers
aanbod van diensten. Veel van onze dienstverlening
is echter gebaseerd op individuele begeleiding, al
dan niet in combinatie met een meer of minder
uitgebreid assessment. Zeer effectief wellicht in vast-

zittende (lees curatieve) situaties, maar als we ons
willen richten op de grote groep medewerkers die
werken aan primaire preventie of amplitie, moeten
we ons realiseren dat dat een vrij dure, want arbeidsintensieve, interventie is. Willen we als loopbaanprofessionals kansen grijpen in deze tak van loopbaandienstverlening, dan is het raadzaam om slim te
leren omgaan met de inmiddels ruim beschikbare
digitale hulpmiddelen, zoals E-learning, YouTube,
online dienstverlening, E-platforms enzovoort. Zo
kunnen we wellicht op een slimme manier blended
learning programma’s aanbieden in combinatie met
persoonlijke ondersteuning en/of meer trainingsgewijze verwerking van de aangeboden leerstof. Daar
deze interventies gericht zijn op medewerkers die
(nog) goed in hun vel zitten, is de kans ook groot
dat deze minder arbeidsintensieve dienstverlening
volstaat. Mensen leren immers gemakkelijker naarmate ze meer ontspannen en minder gestresst zijn
(Dinteren, 2010).
Is het, hierop doordenkend, dan ook niet logisch dat
juist bij curatieve situaties vaak onze één-op-éénbegeleiding wordt ingezet? Hier is immers meer nodig
om de medewerker weer in de lerende (=actieve)
stand te krijgen.
Naast (het ontwikkelen van) een kosten-effectievere
dienstverlening zouden loopbaanprofessionals
wellicht ook meer samenwerking kunnen zoeken
met arbodiensten, verzekeraars en psychologen- of
GGZ-praktijken en daar onze aanvullende expertise
aanbieden. Waar we in de tabel (zie kader) zien dat
er met name wordt gesproken over interventies
gericht op fysieke en mentale gezondheid en het
vergroten van probleemoplossend vermogen en
weerbaarheid, lijkt de aandacht voor de afstemming
(of FIT) tussen mens en werk te ontbreken. Ligt hier
niet juist een toegevoegde waarde van de loopbaanprofessional? Persoonlijk zijn wij ervan overtuigd dat
als medewerkers op hun werk taken uitvoeren die
stroken met hun waarden, persoonlijke drijfveren
en kwaliteiten, de kans op verlies van vitaliteit en
gezondheid aanmerkelijk kleiner zal zijn. In onze
interviews zagen we alleen in het onderwijs dat er
expliciet aandacht wordt besteed aan de vraag in
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hoeverre de individuele beroepsbeoefenaar zich nog
steeds verbonden voelt met zijn vak. In de loop der
tijd kunnen beroepsbeoefenaar en omgeving immers uit elkaar groeien.
Juist hier kan de loopbaanprofessie toegevoegde
waarde bieden ten opzichte van algemenere coaches en gezondheidszorg professionals, bijvoorbeeld
met een op veel plaatsen inmiddels al aangeboden
loopbaanscan of loopbaan-APK.
Hoe maken wij de toegevoegde waarde van
de loopbaanprofessional zichtbaar?
Nadenkend over de toegevoegde waarde van de
loopbaanprofessie kwam de vraag bij ons boven:
‘Wat is nu specifiek ónze taak in het spectrum van
duurzame inzetbaarheid?’ Waar bijvoorbeeld de arts,
de psycholoog en de fysiotherapeut zich in principe
richten op het individu en zijn functioneren, werkt
een loopbaanprofessional juist specifiek op het
snijvlak van mens en werk en aan de afstemming of
‘FIT’ tussen mens en werk.
Vanuit dat referentiekader kijkend naar onze
beroepsgroep, vragen we ons af of we dat wel voldoende communiceren naar onze klanten. Profileren
wij ons bijvoorbeeld niet te veel met de werkwijze
die we hanteren om zo onze individuele uniciteit
tot uitdrukking te brengen ten koste van het doel
van ons werk? Het noemen van NLP, biografisch en
systemisch werken, om maar eens wat voorbeelden
te noemen, draagt dat bij aan de communicatie over
onze toegevoegde waarde voor de klant? Hebben
wij, op zoek naar een niche waarin wij succesvol
kunnen zijn, het beeld van ons werkveld wellicht ook
te diffuus gemaakt? Als loopbaanprofessionals profileren wij onszelf ook vaak vanuit aandachtsgebieden: outplacement, stress- en burnoutbegeleiding,
ontwikkeling, re-integratie enzovoort. Ook dit kan
het voor de buitenstaander, lees opdrachtgever, lastig maken om te bepalen waar wij als beroepsgroep
geplaatst kunnen worden binnen het spectrum van
dienstverleners bij duurzame inzetbaarheid.
Een aspect van een andere orde dat zich aandient
is de onderbouwing van de toegevoegde waarde
van onze dienstverlening. Waar geneeskunde en
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psychologie gevestigde wetenschapsgebieden zijn,
waarnaar al veel onderzoek is gedaan, is ons vakgebied nog relatief jong en weinig geprofileerd op dit
gebied. De effectiviteit en resultaten van loopbaandienstverlening, het belang van een goede afstemming of FIT tussen mens en werk of de effecten van
loopbaanaanpassingsvermogen zijn nog slechts beperkt onderzocht. Ook over de langetermijneffecten
van passend werk, wat betreft willen en kunnen, op
de vitaliteit, gezondheid en het welzijn van mensen
is nog relatief weinig bekend. Kortom, hoewel onze
cliënten zich doorgaans aan onze werktafel positief
uitspreken over onze dienstverlening, is er nog betrekkelijk weinig (wetenschappelijke) onderbouwing
voor de toegevoegde waarde ervan.
Hoopvolle signalen en ontwikkelingen
Is het dan alleen maar kommer en kwel? Gelukkig
niet. Zowel in de faciliteiten voor organisaties, alsook
op het gebied van loopbaantheorie en –onderzoek
zien we de laatste jaren de aandacht voor loopbaankwesties groeien. In verschillende cao’s is inmiddels
een persoonlijk budget beschikbaar voor medewerkers dat zij onder meer kunnen aanwenden voor
loopbaanadvies en -ontwikkeling. Ook vanuit de
overheid worden stappen gezet die loopbaandienstverlening faciliteren. Zo zijn er de transitievergoeding
bij ontslag, het Ontwikkeladvies 45-plussers, alsook de
middelen in het A&O-fonds om loopbaanadvies door
vergoed te krijgen.
Daarnaast neemt het onderzoek naar loopbaanbegeleiding en de effecten daarvan de laatste jaren
gestaag toe. Diverse onderzoekers en hoogleraren zijn
actief in dit vakgebied en er is inmiddels een Career
Research Network actief, waarin onderzoeksontwikkelingen gedeeld kunnen worden.
Ook de krachtenbundeling van NOLOC en CMI is ons
inziens een stap in de goede richting, die bijdraagt
aan het volwassen worden van onze professie.
Individueel en als beroepsgroep, blijft het echter
zaak dat we de kern (én het effect) van onze dienstverlening duidelijk formuleren en blijven bewaken.
We zullen onze toegevoegde waarde in het spectrum van duurzame inzetbaarheid scherper moeten
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formuleren en communiceren naar onze opdrachtgevers, cliënten en andere spelers in het werkveld.
Concluderend
Bovenstaand zagen we dat werkgevers steeds
meer aandacht hebben voor het thema duurzame
inzetbaarheid, doch dat de loopbaanprofessional
als aanbieder op dit gebied zeer beperkt in beeld
is. We schetsten een aantal aandachtspunten die de
beroepsgroep kan helpen om beter op de kaart te
komen:
•
De prijs/prestatieverhouding van wat wij
aanbieden op het gebied van duurzame inzetbaarheid dient acceptabel te zijn in relatie tot
andere aanbieders én tot wat het de opdrachtgever oplevert.
•
De toegevoegde waarde van onze dienstverlening kunnen we beter voor het voetlicht brengen door te spreken in termen van opbrengsten
en minder over methodieken, werkwijzen en
diensten waarmee we werken.
•
Meer wetenschappelijk onderzoek naar de
korte-

•

én langetermijneffecten van loopbaandienstverlening kan bijdragen aan het scherp krijgen van
de toegevoegde waarde van en verbeteringen
in onze dienstverlening.
Meer aansluiting zoeken bij partijen als arbodienstverleners en verzekeraars, waar wij
aanvullende, gespecialiseerde diensten kunnen
aanbieden voor hun opdrachtgevers c.q. verzekerden.

Kortom: onze beroepsgroep verdient een gelijkwaardige en zichtbare plaats, maar die zullen we wel zelf
moeten veroveren. ■
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Futureproof met
soft controls
Maaike Lycklama à Nijeholt, Desiree Meurs & Gert de Jong

Professionals worden soms geconfronteerd met regels en procedures van een
kwaliteitszorgsysteem waar ze zelf part nog deel van uitmaken. Door het zuiver
controlerende ‘meten is weten’ en het uitsluiten van risico’s kunnen creativiteit,
flexibiliteit en het nemen van eigen initiatief verdwijnen. Dit bemoeilijkt de
professional om ‘agile’ (behendig) en vanuit eigen inzicht te reageren op
vraagstukken en problemen die op hem afkomen, terwijl dat juist nu van
elementair belang is. Soft controls bieden hier uitkomst.
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Beheersings- en controleprocedures lijken in elke
professie steeds belangrijker te worden. Veelal lijkt dit
te worden ingegeven door het streven de kwaliteit van
handelen van de professional blijvend te beoordelen
met de ‘plan-do-check-act-cirkel’ van Deming (1982)
of soortgelijke modellen als basis. Om het effect te
voorkomen dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’, wordt

Het gevaar bestaat dat het zuiver
controlerende meten is weten en het
uitsluiten van risico’s ieder initiatief
van de professional doodslaat

professional zelf is, maar veel meer iets dat van buitenaf
dwingend door anderen wordt opgelegd. Het oorspronkelijke doel van het kwaliteitszorgsysteem wordt
dan niet behaald: dat de professional zélf bewust wordt
van mogelijke verbeteringen in de kwaliteit van de te
leveren dienst of het product en zelf acties gaat ontwikkelen om die verbetering te bereiken. Betrokkenheid
en inbreng van de professional bij de uitrol van het
kwaliteitszorgsysteem is noodzakelijk om de kwaliteit
binnen de organisatie te waarborgen.
Ruijters & Simons (2014 p. 87) definiëren een professional als: “iemand die ervoor kiest en zich erop toelegt om,
met behulp van specialistische kennis en ervaring, klanten
op een competente en integere manier steeds beter van
dienst te zijn. Daarbij maakt hij gebruik van en draagt hij
actief bij aan een community van medeprofessionals die
het vak bij voortduring ontwikkelen.”

de kwaliteitscontrole periodiek verricht door externe,
van de te beoordelen organisatie onafhankelijke,
organisaties. Met kwaliteitscontrole is niets mis, maar
bepalend is wat als kwaliteit wordt aangemerkt en
vervolgens hoe vast te stellen is dat die kwaliteit ook is
behaald. Kwaliteitszorgsystemen leggen de nadruk op
min of meer te meten criteria. Het zijn criteria die de
professional opgelegd krijgt. Deze criteria liggen als het
ware buiten zichzelf en soms ook buiten de organisatie
waar de professional werkt. In het hoger onderwijs is
er bijvoorbeeld de Nederlands Vlaamse Accreditatie
Organisatie (NVAO) die toeziet op de kwaliteit van het
hoger onderwijs. Voor die visitatie tuigen opleidingen
voorbereidingstrajecten op met trainingen voor docenten om tijdens visitaties de ‘juiste’ antwoorden op
vragen van het beoordelingspanel te geven. Dan ook
worden de administratieve systemen van de opleiding
weer op orde gebracht. Dat moet omdat tussen twee
visitaties door de aandacht voor kwaliteitszorg verslapt
is.

In deze definitie lijkt de zorg voor kwaliteit in het
begrip professional te zijn begrepen: deze zorg maakt
onderdeel uit van het professional zijn en bepaalt
in zekere zin ook de waarde van professionaliteit.
De professional is dan samen met zijn collega’s de
vormgever van de kwaliteit van zijn professie. Huidige
kwaliteitszorgsystemen lijken de kwaliteit juist buiten de
professional te leggen met als gevolg dat de professional vervreemdt van de kwaliteitszorg. Hierdoor worden
perverse mechanismen mogelijk, waarbij het doel niet
meer de kwaliteitszorg zelf is maar een verantwoording op papier, zodanig, dat voldaan wordt aan de
extern opgelegde eisen. Zou het zo kunnen zijn dat
kwaliteitszorgsystemen in zo’n situatie het professionalisme uithollen? Zou het zo kunnen zijn dat dan een
onevenredig deel van de middelen onttrokken wordt
aan de core-business van de professional, omdat allerlei
rapportages ter verantwoording van het handelen
moeten worden gedaan?

Verantwoording op papier
Het lijkt erop dat kwaliteitszorg dan verwordt tot een
parallelle papieren wereld die niet meer met het echte
werk en de kwaliteit ervan te maken heeft. Het lijkt
ook alsof dat kwaliteitszorgsysteem niet meer van de

Ruimte creëren
Minutieuze beschrijvingen van bedrijfsprocessen, functies en functiehuizen van taaktoedelingssystematieken
geven aan wat een professional op papier moet doen,
maar beperken zijn discretionaire ruimte en wellicht

56

LoopbaanVisie augustus 2018

Hoofdartikel
Hoofdartikel
ook zijn creativiteit en mogelijkheden om onvoorziene
kansen te grijpen. De administratie is op orde, maar
de zo noodzakelijke ruimte voor het uitoefenen van de
professie is dan beperkt.
Het is vanzelfsprekend dat het voor de objectiviteit
van de kwaliteitscontrole van belang is dat deze wordt
verricht door een onafhankelijke organisatie. Het is
echter zaak dat die taak adequaat wordt ingevuld. Zijn
wij met onze regelsystemen wel op de goede weg?
Leveren die regels wellicht schijnduidelijkheid? Gaan zij
niet te zeer uit van wantrouwen?
Wat zou het betekenen als we uitgaan van vertrouwen
in de professionaliteit van onze professionals en hen
meer eigenaar maken van de eigen te leveren kwaliteit?
In hoeverre is hier het inzetten van ‘soft controls’ naast
‘hard controls’ een stap in de goede richting voor?
Soft controls
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het allereerst belangrijk om vast te stellen wat soft controls
precies zijn. Hiervoor maken wij een uitstapje naar
de bedrijfseconomie. In de bedrijfseconomie zijn soft
controls al enige tijd in zwang. De aandacht voor soft
controls groeide tijdens de financiële crisis, waarin
veel misstanden en schandalen aan het licht kwamen,
waarbij de ‘regels’ soms niet eens overschreden waren.1
De Heus en Stremmelaar (2000 p. 22) definiëren soft
controls als “een (beheersings)maatregel welke – meer
dan hard controls – ingrijpt op c.q. appelleert aan het
persoonlijk functioneren van medewerkers (overtuiging, persoonlijkheid). Soft controls zijn op te vatten als
informele beheersmaatregelen die gericht zijn op het
creëren van zelfsturend vermogen, motivatie, integer
handelen, loyaliteit en betrokkenheid en vertrouwen
van medewerkers.” Het nemen van eigen verantwoordelijkheid, intuïtief handelen, leren en het elkaar aanspreken op gedrag zijn hierbij belangrijke ingrediënten.
Soft controls zijn moeilijk meetbaar, doordat er hier
geen sprake is van procedures of van controlelijstjes.
Hard controls
Naast soft controls staan hard controls. Bij hard con1

trols gaat het om formele maatregelen om gewenst
gedrag af te dwingen. Het gaat dan om concrete en
duidelijk waarneembare maatregelen, waarvan het effect goed te toetsen is (De Heus en Stremmelaar, 2000,
20-21). Het invoeren van hard controls leidt direct
tot ander gedrag. Voorbeelden van hard controls zijn
aanpassingen in de organisatiestructuur, de planning
en control cyclus, het opstellen van regels, taken en bevoegdheden en het bonusbeleid. Met duidelijke regels
over functiescheidingen, procedures en administratieve
systemen wordt geprobeerd om het gewenste gedrag
en handelen te bereiken. Hard controls zijn goed
meetbaar.
Waar het bij hard controls draait om organisatiestructuur, handboeken, procedures, rapportages en meten
is weten, staan bij soft controls organisatiecultuur, leren
en vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid centraal.
Beheersingsparadox
Bij de uitvoering van interne audits is soms sprake van
een beheersingsparadox: medewerkers houden zich niet
goed aan interne procedures en werkinstructies; auditors beoordelen het proces dan vaak als ‘onbeheerst’
op basis van hard controls. Tegelijkertijd worden er
binnen die organisatie fantastische resultaten neerge-

Alleen als hard en soft controls in balans
zijn kan worden voorkomen dat structuren, regels en procedures contraproductief in een organisatie gaan werken
zet. Het blijkt dan dat er minder zichtbare processen in
de organisatie verantwoordelijk zijn voor die resultaten.
De gehanteerde meetinstrumenten meten dit blijkbaar
niet. Aspecten als loyaliteit, creativiteit en samenwerking spelen bijvoorbeeld een rol (Van den Nieuwelaar,
2007). Andersom zijn er ook veel gevallen van ongewenst gedrag waarin de regels niet zijn overschreden
(Lycklama à Nijeholt, 2014). Het uitsluitend toepassen
van hard controls is dus te beperkt. Hetzelfde geldt

Zoals woekerpolissen, bonusuitkeringen terwijl er geen winst werd gemaakt, etc.
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echter voor soft controls: een balans tussen de twee is
gewenst.
Balans
Voorschriften en doelen, de hard controls, zijn vooral
van toegevoegde waarde als management en medewerkers zijn betrokken bij de vaststelling ervan en
zich er eigenaar van voelen. Een teveel aan regels leidt
echter tot meer wangedrag en incidenten (Katz-Navon
e.a., 2005) (Kaptein & Vink, 2014). Bovendien is niet
alles in voorschriften en regels te vatten. Daarnaast
dragen hard controls minder bij aan de ontwíkkeling
van de motivatie, creativiteit en innovatie enerzijds en
de flexibiliteit anderzijds die nodig zijn om als organisatie de kansen te kunnen pakken die de omgeving
te bieden heeft. Het is van belang dit te constateren,
omdat innovatie als een belangrijke, zo niet kritieke
factor wordt gezien voor het succes van organisaties
bij het omgaan met de snelle veranderingen in de
samenleving en de huidige sterk concurrerende omgeving waarin ze opereren. Hierin kunnen soft controls
een belangrijke rol spelen. Soft controls zijn derhalve
aanvullend nodig (Breevoort, 2008; Kaptein en Wallage, 2010): ze kunnen een bijdrage leveren aan het
in control blijven en het beheersen van risico’s, zonder
in te leveren op flexibiliteit en de ondernemende,
informele en dynamische omgeving. Alleen als hard en
soft controls in balans zijn kan worden voorkomen dat
structuren, regels en procedures contraproductief in
een organisatie gaan werken. Er zijn aanwijzingen dat
een interactieve manier van werken (met gesprekken
en dialogen tussen managers en medewerkers) heel
heilzaam is voor kleine organisaties, omdat het sociale
aspect hierin verdisconteerd is (Flachère, 2014). We
kunnen zelfs stellen dat managementcontrolsystemen
doordat ze gebaseerd zijn op dialoog en gesprek (soft
controls, dus) kunnen bijdrage aan een gezamenlijke
visie op succes binnen organisaties.
Agility
Terug naar de professional aan het begin. We constateerden dat de professional soms geconfronteerd
wordt met regels en procedures van een kwaliteitszorgsysteem waar hij zelf part nog deel van uitmaakt. Het
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gevaar bestaat dat het zuiver controlerende meten is
weten en het uitsluiten van risico’s ieder initiatief van de
professional doodslaat: het systeem motiveert hem niet
en meet mogelijk ook niet de daadwerkelijke kwaliteit
van zijn werk. Zijn creativiteit, flexibiliteit en het nemen
van eigen initiatief kunnen hierdoor verdwijnen. Dit
bemoeilijkt de professional om ‘agile’ (behendig) en
vanuit eigen inzicht te reageren op vraagstukken en
problemen die op hem afkomen, terwijl dat juist nu
van elementair belang is. Soft controls bieden hier
uitkomst, doordat ze vertrekken vanuit de innerlijke
normen en waarden van de professional zelf en hem
niet in zijn functioneren belemmeren. Integendeel: zijn
creativiteit en zijn innovatief vermogen krijgen ruimte.
Soft controls geven zo veerkracht en zorgen ervoor dat
de professional en de organisatie waarin hij werkzaam
is toekomstbestendig worden en snel kunnen inspelen
op ontwikkelingen van buitenaf die deze wereld ons
biedt: agility troef! ■
De auteurs zijn dank verschuldigd aan Martin Reekers bij
de totstandkoming van het artikel.
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SAVE THE DATE
CON G RES PO SITI EVE PSYCH O L O GIE

POSIT!EF

De leiderschapsstijl
is bepalend voor de
organisatiecultuur. Dat een
positieve benadering kan
leiden tot betere prestaties,
meer betrokkenheid en een
positieve organisatiecultuur zal
niemand verbazen.
Positief leiderschap richt zich op
werkgerelateerd welbevinden, sterke kanten
van mensen, veerkracht en ontwikkeling.
Tijdens het Congres Positieve Psychologie zal de Amerikaanse grondlegger Kim Cameron
delen hoe aandacht, medeleven, begrip en werken met de positieve krachten in de
dagdagelijkse praktijk van organisaties tot positieve resultaten leiden.

L EIDER S CHAP

Een gevarieerd aanbod van sessies brengt positief leiderschap in de zorg, het onderwijs en het
bedrijfsleven in beeld en biedt handvatten hoe zelf een positief leider te worden of hoe cliënten
te begeleiden in hun ontwikkeling naar positieve leiders.
Ronald Giphart sluit deze dag af door uit de doeken te doen hoe de afgelopen twee miljoen
jaar leiderschap is gevormd en wat we heden ten dage van leiders verlangen.

30 NOV ‘18

Locatie:

R EEH ORST, ED E
WWW.POSITIEVEPSYCHOLOGIECONGRES.NL

P ROGRAMMA
08.45 - 09.30

Ontvangst

09.30 - 09.35

Welkom door dagvoorzitter Anje-Marijcke van Boxtel

09.35 - 10.00

Introductie door Wil Foppen - Professor Strategic Leadership

10.00 - 10.45

Kim Cameron - The Impact of Positive Leadership Practices, part I

10.45 - 11.15

Koffiepauze & Informatiemarkt

11.15 - 12.30

Kim Cameron - The Impact of Positive Leadership Practices, part II

12.30 - 13.30

Lunchpauze & Informatiemarkt

13.30 - 14.30

Sessieronde I

		

- Fredrike Bannink & Eline Kuiper - Oplossingsgericht leidinggeven

		

- Christien Brinkgreve - Het verlangen naar gezag

		

- Nick van Dam & Judith Grimbergen - Word de beste versie van
jezelf: Ga doen wat je écht belangrijk vindt!
- Marcel Hendrickx - Perfectionisme: De rem op positief leiderschap

		

- Sanne Netten - De kracht van Positief Onderwijs

		- 
Bas Snippert - Coachend leiderschap: Veiligheid als fundament
voor positief leiderschap
		- Helma Ton - Deep listening
14.40 - 15.40

Sessieronde II - De sessies uit de eerste ronde worden herhaald

15.50 - 16.30

Ronald Giphart - 2 miljoen jaar leiderschap

16.30 - 17.30

Borrel & Informatiemarkt

WWW.POSITIEVEPSYCHOLOGIECONGRES.NL
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Subsidieregeling Ontwikkeladvies voor 45-plussers

Hoe gaat het ermee?
Marlies van Venrooij

Een subsidieregeling speciaal voor loopbaanadviseurs, dat is de regeling
Ontwikkeladvies 45-plussers, een pilot van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. De regeling is ingevoerd in het kader van het actieplan
Perspectief voor vijftigplussers en loopt nu een half jaar. Het doel van de
regeling is om werkende 45-plussers die minimaal twaalf uur werkzaam zijn de
mogelijkheid te geven om na te denken over het verloop van hun loopbaan. De
regeling is beperkt tot negen beroepsgroepen. Wat zijn de eerste bevindingen
van loopbaanadviseurs, werkenden en loopbaanadviesbureaus?
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Iedereen is aan zet
De gedachte dat werkenden meer regie moeten
nemen op hun loopbaan wordt steeds breder gezien
en omarmd. Het regie nemen op de loopbaan
is echter nog niet in alle gelederen geland. Zowel werkgever, leidinggevende als werkende zijn
hiervoor verantwoordelijk en zullen zich in moeten
zetten om de zelfsturing van de werkende te vergroten. Ze hebben elkaar hierin ook nodig. Het mooie
aan de subsidieregeling is dat het ministerie een
deel van het subsidiebedrag beschikbaar stelt aan
de leidinggevende, zodat deze direct betrokken is
bij het Ontwikkeladvies. Dat kan door trainingen in
het voeren van gesprekken met werkenden over hun
loopbaan en de leidinggevende bekend te maken
met het Ontwikkeladvies.
De praktijk
Als het gaat om een subsidieregeling dan is de
associatie vaak veel papierwerk en ingewikkelde
procedures. De algemene reactie van de adviseurs
bij het schrijven van dit artikel was dat dit in praktijk
allemaal wel meevalt. Ja, je moet je even verdiepen
in wat nodig is om je te registeren en er zijn wat
formulieren die noodzakelijk zijn als bewijs voor het
uitgevoerde traject. Als je die kennis eenmaal hebt
vergaard dan loopt het proces van de subsidieaanvraag makkelijk.
Begin januari is er door het ministerie een informatiebijeenkomst georganiseerd voor loopbaanadviseurs. De stemming was positief. De loopbaanadviseurs waren content dat er een subsidieregeling is
speciaal voor de individuele loopbaanadviseur. Wel
werd de zorg geuit of de werkelijk gestarte trajecten
gehonoreerd worden en binnen welke termijn het
subsidiebedrag wordt uitbetaald. Wij zijn nu zeven
maanden verder. Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
Loopbaanadviseurs aan het woord
Op de vraag ‘hoe is het voor jou als adviseur om met
het Ontwikkeladvies te werken’, zei Margherita Pibia,
werkzaam bij Randstad HR Solutions: “Het is belangrijk om als adviseur alle stappen goed te doorlopen.

Wij vertellen over het onderzoek van Regioplan zodat
duidelijk is dat de deelnemer zelf ook nog vragenlijsten
moet invullen. De administratie moet wel nauwkeurig
gebeuren en vraagt daarom ook tijd.”
Margherita gaf verder aan: “Ik ben al geruime tijd met
mijn klanten in gesprek over duurzame inzetbaarheid
en dit sluit hier goed bij aan. Verandering begint immers bij bewustwording. Het is belangrijk dat medewerkers zelf regie nemen over hun loopbaan. Stilstaan bij
je eigen ontwikkeling gebeurt nog te weinig. Vandaar
dat het goed is om met behulp van dit traject in te
spelen op de veranderingen in werk waar we allemaal
mee te maken hebben.”
Esther Roelofs, zelfstandig loopbaanadviseur, ervaarde dat het wel even uitzoeken was welke opdrachten
ingezet kunnen worden voor het Ontwikkeladvies.
“Het is geen loopbaantraject, waarbij ik vaak start
met een biografische opdracht.” De betaling van het

Meer weten over de regeling?
Per beroepsgroep is er tussen de 300 duizend en
1,5 miljoen euro beschikbaar voor het uitvoeren
van ontwikkeladviezen. Daarnaast is er nog bijna
anderhalf miljoen euro beschikbaar om leidinggevenden trainingen te geven om hun medewerkers te ondersteunen om via het ontwikkeladvies
te komen tot het maken van een ontwikkelplan.
In het ontwikkelplan staat een aantal actiepunten die de werkende kan inzetten ter preventie
van baanverlies. De subsidieregeling loopt nog
tot half 2019. Wil je meer weten over deze subsidieregeling, kijk dan op de website Uitvoering
van Beleid (onderdeel van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onder het
kopje ‘stand van zaken subsidieplafond’ houdt
het ministerie bij hoeveel trajecten er al zijn gestart, gehonoreerd en dus ook hoeveel trajecten
er nog ingezet kunnen worden.
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/t/tijdelijke-subsidieregelingontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers
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traject verliep volgens Esther uitermate snel. “Binnen
twee weken na het indienen van de subsidieaanvraag
werd er betaald, ik ken geen opdrachtgever die zo snel
betaald. Mensen waren erg blij met het Ontwikkeladvies, een boost om in actie te komen of hun loopbaanwensen met hun leidinggevende te bespreken”, aldus
Esther.
Heidi Logtens, zelfstandig loopbaanadviseur, is
recent met een eerste traject gestart. Zij is positief
over deze regeling: “De administratie is nog wel even
wat uitzoekwerk. Vooral de verwarring dat er naast het
ministerie ook nog een andere partij betrokken is bij de
regeling.” Zij duidt hier op Regioplan, de organisatie
die het onderzoek doet dat parallel loopt aan de
regeling, om de effectiviteit te meten. Haar kandidaat is werkzaam binnen het primair onderwijs en
heeft Heidi gevonden via de site van de Noloc waar
deze subsidieregeling ook onder de aandacht wordt
gebracht.

De bevinding is ook dat het nog veel
inmasseren vraagt, zowel bij de werkende als de leidinggevende
Margot Horning, werkzaam als loopbaanadviseur
en ambulanceverpleegkundige, vertelde: “Ik ben erg
actief aan het ronselen maar het loopt geen storm. Ik
heb nu negen collega's die een ontwikkeltraject hebben
gedaan of nog doen. Ik ben langs alle tien de ambulanceposten geweest en alle 45+ collega's een mail
gestuurd (200+). Heel langzaam begint het idee te
ontstaan dat je zelf ook wat actie moet ondernemen
voor een gezonde, werkbare carrière. Diegene die een
traject hebben doorlopen zijn over het algemeen positief
over dit initiatief maar het gros duikt weg en hoopt dat
het allemaal vanzelf goed komt.”
Werkenden aan het woord
Naast loopbaanadviseurs hebben ook werkenden
hun mening gegeven. Waar er bij velen eerst nog wat
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twijfel was of dit wel iets voor hen was, bleek dat het
Ontwikkeladvies een positieve bijdrage levert aan hun
toekomstbeeld. ‘Beetje tegenstrijdig gevoel’, ‘wat is
dit nu?’ ‘Is dit echt goed voor mij, behoor ik inderdaad tot ‘de oudere werknemer?’
Petra, 48 jaar en werkzaam in de charitatieve branche, vertelde: “Het Ontwikkeladvies is een zeer goede
stimulans en eerste aanzet om op professionele wijze
naar je toekomst te kijken. Dat je niets hoeft te betalen als
‘deelnemer’ werkt drempelverlagend.”
Een andere kandidaat die liever anoniem wil blijven is
werkzaam in de maakindustrie. Zij is 54 jaar en 30 jaar
werkzaam als managementondersteuner. Zij kwam op
het spoor van het Ontwikkeladvies, omdat een relatie
van haar het ook had gedaan en had aangeprezen.
Haar reactie: “Het is een prettige manier van werken aan
je eigen ontwikkeling, zelfontplooiing en nadenken over
het vervolg van je carrière. Ik heb dit als zeer prettig ervaren, het heeft een begin en een eind, het heeft mij richting
en focus gegeven.”
Een andere reactie van een management assistent, 57
jaar en 30 jaar werkzaam in dezelfde functie vertelde:
“De inhoud, uren en begeleiding heb ik als erg pret-

Doel van de regeling
Het doel van de gesubsidieerde ontwikkeladviezen is het bewustzijn over de noodzaak van reflectie op de loopbaan te stimuleren bij oudere
werkenden in een geselecteerd aantal beroepsgroepen, die nog niet concreet met ontslag,
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid bedreigd
zijn. Het ontwikkeladviestraject heeft als doel hen
toe te rusten om tijdig een reëel beeld van het
toekomstperspectief in hun huidige werk te krijgen en meer regie op hun toekomstige loopbaan
te nemen. Hiermee wordt beoogd de kans op
toekomstige (langdurige) werkloosheid te verkleinen (Staatscourant, 2017). Leidinggevenden
hebben hierin ook een rol. Daarom is voor hen
voorzien in gesubsidieerde trainingstrajecten.
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tig ervaren, waren goed in verhouding. De inhoud was
duidelijk en het was erg fijn dat het werd gegeven door
mensen met ervaring die een luisterend oor hadden en de
juiste dingen eruit pikten. Ik heb zeker wat gehad aan het
Ontwikkeladvies. Veel benoemde punten wist ik eigenlijk
wel, maar werden nog eens nadrukkelijk benoemd. De
trigger voor mij was en is dat je zelf actief moet blijven en
zeker geen afwachtende houding moet aannemen. Ik mag
mezelf ook wel wat duidelijker presenteren en profileren,
laten weten waaraan ik werk en wat ik doe. Dus niet te
bescheiden blijven.”
Loopbaanadviesbedrijven aan het woord
Een aantal loopbaanadviesbureaus zijn actief aan de
slag gegaan om hun klanten te informeren over deze
regeling. Frank van den Bichelaer, oprichter en eigenaar
van Solid Sense, heeft een presentatie gegeven aan de
hr-afdeling van Eurest. Vol enthousiasme werd het Ontwikkeladvies ontvangen. Hierna mochten zij een kick-off
bijeenkomst organiseren voor alle 43 werknemers van
Eurest die inhouse werkzaam zijn bij Shell in Rijswijk.
De werknemers waren in het begin wat huiverig, maar
uiteindelijk hebben 41 van de 43 medewerkers na het
intakegesprek ‘ja’ gezegd tegen het Ontwikkeladvies.
Nog niet alle trajecten zijn afgerond, maar de algemene
reactie was: ‘Fijn dat er aandacht is. Even stil staan bij
mijn loopbaan.’ Frank merkte wel op: “Wij hebben de
bijeenkomsten en het inplannen van de intakegesprekken
voor de klant geregeld. Dit was veel werk en werd ook erg
gewaardeerd door de klant.”
Anne-Marije Buckens, oprichter en eigenaar van
50 Company, heeft het Ontwikkeladvies onder de
aandacht gebracht tijdens de Dag van de BOA. Zij
rijden de komende maanden door Nederland met de
Loopbaanbus om promotie te maken voor het Ontwikkeladvies.
Alkelien Leistra, salesmanager bij USG Restart, vertelt:
“Naast een aantal losse trajecten bij onderwijsinstellingen
en in de detailhandel, hebben wij bij een contract-cateraar
ruim 40 individuele ontwikkeladviezen en 6 trainingen
voor leidinggevenden verzorgd. Onze ervaring is dat
leidinggevenden die enthousiast zijn over het Ontwik-

keladvies, hun medewerkers actief stimuleren om mee te
doen. In de trainingen hebben we daarom ook aandacht
voor hun eigen veranderbereidheid en leiderschapsstijl. Het
werkt als je samen met een intermediair, die daarin wil investeren, een plan maakt hoe je invulling kunt geven aan
de subsidie en hoe je de medewerkers en leidinggevenden
kunt bereiken.”
Hoe gaat het ermee?
Het antwoord op deze vraag is aan de ene kant goed,
omdat het een goede laagdrempelige subsidieregeling
is die door de werkende, loopbaanadviseurs en leidinggevende positief wordt ontvangen. Aan de andere kant
is het minder goed. De subsidie-aanvragen voor het
Ontwikkeladvies lopen nog niet storm. Op het moment
dat LoopbaanVisie naar de drukker gaat zijn er 1035
trajecten in gang gezet. Er is nog maar 10 procent
van het gereserveerde budget benut. De bevinding is
ook dat het nog veel inmasseren vraagt, zowel bij de
werkende als de leidinggevende. Het gaat om het wegnemen van angst dat het een exittraject is en een beeld
geven van wat een Ontwikkeladvies je kan opleveren.
Wat in alle verhalen en reacties naar voren komt, zowel
van werkenden, loopbaanadviseurs en leidinggevenden die gebruik hebben gemaakt van deze regeling,
is dat geven van aandacht, het luisteren naar iemands
verhaal, meedenken over wat er nog meer nodig is, de
kracht is van het Ontwikkeladvies.
De regeling loopt nog tot juli 2019. Hopelijk willen en
kunnen er nog meer 45-plussers uit deze negen beroepsgroepen gebruikmaken van deze subsidieregeling
om deze oprechte aandacht te ontvangen en zelf de
regie te pakken op hun toekomstige loopbaan.
Referenties
•
Bekendmaking Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers. (2017, 4 december). Staatscourant. Geraadpleegd op 18 juli 2018,
van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
stcrt-2017-69644.html
Marlies van Venrooij, hoofdredacteur LoopbaanVisie
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Straatveger in Danang, Vietnam

De toekomst van
arbeid in internationaal
perspectief
Gert van Brussel

Over de toekomst van arbeid, werk en loopbaan wordt enthousiast nagedacht en gespeculeerd, over de rol van robots, kunstmatige intelligentie en
korte(re) werkweken. Maar hoe ziet de toekomst van arbeid eruit voor mensen in ontwikkelingslanden?
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De gesignaleerde trends en toekomstbeelden die
wij op ons vizier hebben, betreffen vooral de ons
vertrouwde westerse, ontwikkelde economieën.
Interessant en opwindend dichtbij, geografisch
en in de tijd, maar ook al veelvuldig en intensief
besproken. Ik wil hier de aandacht richten op economieën en samenlevingen die in de internationale
literatuur bekend staan als developing, emerging en
least-developed countries (zie kader 1). Landen, die
vaak een primair agrarische economie hebben of
in een transitie zijn naar een geïndustrialiseerde/
service-economie. In die landen is menskracht en
basale spierkracht een nog veel voorkomende en
een goedkope productiefactor. In niet-developed,
of ontwikkelingslanden, zoals de meeste Afrikaanse,
veel Latijns-Amerikaanse en sommige Aziatische
landen, is technologie nog weinig ontwikkeld.
Robots vind je vooral in de U.S., West-Europese
industrielanden, Japan, Zuid- Korea en Singapore (De Volkskrant, Statista). In dit artikel geen
technologische of innovatieve lens dus, maar een
sociaal-politieke met een focus op het begrip decent
work. Dit begrip wordt door veel internationale
instituties gehanteerd en verwijst naar productief
werk dat een fair inkomen en bestaanszekerheid
biedt. Decent work zou je kunnen vertalen als
‘behoorlijk werk’. Voor veel mensen in developing
landen is dat nog een gewenste toekomst. Voor
hen zijn robots en zelfrijdende auto’s nog ver weg
en niet relevant. Een baan krijgen, die de armoede
bestrijdt, is voor hen belangrijk.

De termen developed, developing, emerging en
least developed landen of economieën worden niet op een algemeen aanvaarde manier
gedefinieerd. De lijstjes met landen die onder
de onderscheiden categorieën vallen, wisselen
per (internationale) organisatie of instituut en
met de jaren. Lastig praten dus. De voorbeelden van de landen in dit artikel vallen overduidelijk in de meeste lijstjes onder een bepaalde
categorie.

Trends in werkgelegenheid en decent work
De bevordering van decent work is een van de
speerpunten van de International Labour Organization ILO (zie kader 2). Decent work draagt volgens
deze organisatie bij aan sociale en economische
vooruitgang en uiteindelijk aan duurzame vrede.
Naast een fair inkomen houdt dit begrip tevens in
dat de werkplek veilig is, dat er sociale bescherming
is voor het gezin en betere vooruitzichten voor persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie, vrijheid
voor mensen om hun problemen te uiten, mee te
praten over beslissingen die hun leven raken en tot
slot gelijkheid in kansen en behandeling voor mannen en vrouwen.
Hoe zit het op dit moment en in de nabije toekomst
met decent work? En wat wordt verwacht van de
werkgelegenheid? Want een toename van decent
work lijkt mede afhankelijk van de handhaving en
toename van de werkgelegenheid. Er moet eerst wel
werk zijn als je fatsoenlijke werkcondities en werkrelaties wilt realiseren. Wereldwijd is de werkloosheid
de afgelopen jaren gestabiliseerd op een niveau
van 5 tot 6 procent, ofwel 192 miljoen personen.
In developed landen wordt voor 2018 een lichte
daling van 0,2 procent verwacht tot 5,5 procent.
In developing en emerging economieën houdt de
werkgelegenheid de groei van het arbeidspotentieel
niet bij. De wereldeconomie schept niet genoeg
banen. En verder blijkt uit de cijfers van ILO dat het
tekort aan decent work blijft bestaan ondanks de
stabilisatie van de werkloosheid. Naar verwachting
zal dat leiden tot een toename van arbeidsmigratie.
Ongeveer 1,4 miljoen werknemers zullen blijven
werken in een kwetsbaar dienstverband en tot 2019
zullen er nog eens 35 miljoen mensen bijkomen. In
developing landen werken naar schatting drie van
de vier mensen in een kwetsbare baan. Het aantal
werknemers in extreme armoede zal hardnekkig
boven 114 miljoen personen blijven en de komende
jaren 40 procent van alle werkenden betreffen.
Kwetsbare banen, vulnerable jobs, zijn meestal
geen decent jobs, want kennen nauwelijks tot geen
arbeidsrechtelijke en inkomensbescherming. Het
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gaat om banen van self-employed personen zonder
personeel, en mensen die in familieverband, vaak
onbetaald werk verrichten.
Veel lidstaten hebben een Decent Work Country Programme (DWCP) ontwikkeld om het thema decent
work op de kaart te zetten en ILO-ondersteuning
zoals kennis en instrumenten vorm te geven. De
meeste plannen lopen vijf jaar of langer, soms tot
2022. Drie-partite samenwerking en sociale dialoog
staan centraal bij de planning en invoering van een
coherent ILO-programma. Op de site van ILO kun je
van veel landen de betreffend Country programmes
vinden (een aantal in het Frans).
De Commission on the Future of Work, die ILO in
2017 heeft geinstalleerd, zal in 2019 bij het honderdjarig bestaan van de organisatie een rapport
aanbieden met aanbevelingen hoe een toekomst te
scheppen die decent jobs en duurzame werkgelegenheid voor iedereen verschaft. De inspanningen
om de toekomst van arbeid te verbeteren voor
mensen in ontwikkelingslanden zijn er wereldwijd en
zullen het komende decennium geïntensiveerd worden. Het Future of Work rapport zal worden ingebed

ILO, de International Labour Organization, werd
in 1919 opgericht als een agentschap van wat
toen nog de Volkenbond heette. In 1946 werd
het de eerste gespecialiseerde organisatie van de
Verenigde Naties. Het heeft een tripartite structuur waarin vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en overheid samenwerken als
gelijkwaardige partners. Momenteel heeft ILO
187 aangesloten lidstaten en ongeveer 600 programma’s en projecten in meer dan 100 landen.
Jaarlijks vergadert de International Labour Conference, die fungeert als een soort parlement in
Genève. De missie van ILO is het promoten van
arbeidsrecht, decent employment, social protection en het bevorderen van de dialoog over werk
gerelateerde vraagstukken.
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in de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van
de Verenigde Naties. Ook leiders en actieplannen
van andere internationale organisaties als de G20, G7,
Afrikaanse Unie en de EU bevestigen het belang van
decent work voor een duurzame ontwikkeling. Tot
zover de plannen en intenties.
Experts over decent work
Hoe kijken experts tegen de ontwikkeling van decent
work aan in hun eigen land of regio? De experts, die
ik per mail contacteerde, leven in landen waar een
Decent Work Country Programma is opgesteld. Het
onderwerp heeft aandacht en er wordt met hulp van
ILO gewerkt aan bewustwording en belangenbehartiging. Maar in veel developing countries is de realisatie
van decent work nog een fictie.
India en Pakistan
Zowel in India als in Pakistan is decent work geadopteerd als nationale doelstelling. Maar, van India’s
arbeidspotentieel is 92 procent werkzaam in de
informele economie en dat getal is de laatste jaren
niet gedaald. En dat terwijl de werkgelegenheid de
afgelopen jaren sterk is toegenomen. Van die nieuwe
banen halen maar weinige de standaard van decent
work. Emerging economies met hun lage lonen zijn
aantrekkelijke bestemmingen geworden voor de uitbesteding van werk door developed economies. “Dit
belemmert de ontwikkeling van een brede beroepsbevolking en tast de basisprincipes van decent work aan.
De implementatie ervan is op zijn best een aspiratie te
noemen. Voor de toekomst kan decent work realiteit
worden als de fundamentele economische structuren
zoals de formalisatie van werk een realiteit worden”,
aldus, Gideon Arulmani, Bangalore, India. Raza Abas,
Pakistan: “Het is essentieel een voortdurende dialoog
te hebben op universiteiten en fabrieken over decent
work. Het moet ook wettelijk worden verankerd. Ook
in andere Aziatische landen.”
Latijns-Amerika
Ik kreeg soortgelijke boodschappen uit Latijns-Amerika. De Unie van vakbonden heeft daar het decent
work-concept, zoals gedefinieerd door de ILO, als
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streefdoel aanvaard. Sinds de jaren 80 is de armoede
en baanonzekerheid in dit werelddeel toegenomen, mede door neoliberale politiek van de meeste
regeringen. In Mexico is meer dan 60 procent van de
actieve beroepsbevolking betrokken in de informele
economie. Elk jaar verlaat 30 procent van de jongeren
het secundair onderwijs en vergroot daarmee het
leger NINI’s (neither work nor study). Economieën die
een stevige interne markt opbouwden zoals Bolivia en
Nicaragua gaan momenteel door een onzekere sociale
en politieke situatie van instabiliteit. Alleen Costa Rica
is erin geslaagd stabiel te blijven. De afgelopen jaren
heeft de progressieve regering van Chili sommige
negatieve trends kunnen omkeren, maar zichtbare
resultaten zullen nog de nodige tijd vragen.
Brazilië heeft het afgelopen decennium een stap
voorwaarts gedaan door 30 miljoen Brazilianen uit
de armoede te tillen, de lonen te laten stijgen en het
vertrouwen in de toekomst van het land te herstellen, maar dit proces is helaas tot stilstand gekomen
en de vorige presidenten worden nu beschuldigd van
corruptie. In Mexico leeft meer dan 52 procent van
de bevolking in armoede. Het minimumloon is het
laagste in Zuid-Amerika, lager zelfs dan in Honduras.
Sociale ongelijkheid is de voedingsbodem geworden van de opkomst van georganiseerde misdaad,
corruptie, wantrouwen in instituties, inkrimping van
de binnenlandse markt. In Argentinië is 6,3 procent
van de bevolking noodlijdend, hun inkomen is niet
voldoende voor de noodzakelijke voedselbehoefte te
lenigen.
De arbeidsmarkt in Argentinië is complex, met
7,6 procent werklozen en dat is 14,8 procent voor
jeugdigen en 19,7 voor vrouwen. In 2017 geeft 60,5
procent van de deelnemers aan een grootschalig
onderzoek aan, dat ze minder kansen hebben om een
baan te krijgen dan vorig jaar, hun baanonzekerheid
is toegenomen. Veel mensen accepteren werkomstandigheden die zeker niet behoorlijk zijn uit angst hun
baan te verliezen. Vooral jongeren lopen de grootste
kans om geen decent werk te krijgen, onder andere
doordat een groot aantal voortijdig hun opleiding
afbreken.

Schoenpoetser in Mexico City
Deze situatie heeft een negatieve invloed op identiteitsvorming, op de ontwikkeling van betekenisvolle
levenspaden en dus tast het de mogelijkheid aan om
decent work veilig te stellen.
Wat er met het oog op de toekomst moet gebeuren? Gabriela Cabrera, Mexico: “Het is nodig een
nieuw productiemodel te creëren dat is gebaseerd op
duurzame ontwikkeling en dat de herverdeling van
welvaart mogelijk maakt. Ondernemers moeten bereid
zijn de winst van hun onderneming te delen met hun
medewerkers en werknemers moeten vechten voor
hun rechten. De overheid moet arbeidsrechten van
werkenden garanderen omdat juist zij in een minder
sterke positie staan in hun relatie met werkgevers. Zo
kan het voordeel van de technologische ontwikkeling
en wetenschappen worden gerealiseerd in termen van
decent work en werkgelegenheid.”
Afrika
Tot slot de situatie in Afrika. Het Decent Work Country
Programma van Nigeria (2015-2018) geeft een beeld
van een groot aantal decent work tekortkomingen,
zoals kinderarbeid, hoge jeugdwerkloosheid en een
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slechte positie voor vrouwen op de arbeidsmarkt.
De werkloosheid is de laatste jaren gestegen door
economische factoren maar ook door een onderwijssysteem dat niet is afgestemd op de huidige eisen van
de arbeidsmarkt. De ondersteuning van jeugdigen op
het gebied van beroepskeuze en loopbaanbegeleiding
is nauwelijks geïnstitutionaliseerd. De regering heeft
voor de komende jaren veel projecten opgezet om
werkgelegenheid te creëren en zaken als kinderarbeid
en human traficing tegen te gaan.
Uit Zuid-Afrika kreeg ik suggesties over de bevordering van decent work, die uitgaan van de mogelijkheden en verantwoordelijkheid van onze eigen
beroepsgroep. Daar hebben collega’s Life Design
interventies toegepast in diverse contexten. Life Design (LD) interventies (Savickas e. a.) kunnen ingezet
worden om de career adaptability van cliënten en
de veerkracht in hun loopbaan te bevorderen. Deze
interventies kunnen worden toegesneden naar het bevorderen van employability, een aanzet geven tot het
geven van betekenis en een doel in het werkleven van
clienten en bijdragen aan het vinden van duurzaam,
decent work. De rol van met name de overheid en de
opname van de LD theorie en praktijk in beleidsdocumenten is eveneens van eminent belang.
Tot besluit
Hoe moeten we bovenstaande trends en observaties
beschouwen? Op de eerste plaats is het duidelijk dat
economische groei en zelfs groei van de werkgelegenheid niet altijd zonder meer tot een toename van
decent employment leidt. Andere zaken dan alleen
economie en arbeidsmarkt spelen een rol. Sociale,
culturele en historisch aspecten doen ook mee, zoals
bijvoorbeeld het kastenstelsel in India. Het scheppen
van decent work is een taai en complex vraagstuk.
Het robotiseren van een industrietak lijkt ontzettend
veel makkelijker. Investeren, mensen opleiden en
hupsakee.
Zoals bij veel andere economische en maatschappelijke internationale ontwikkelingsvraagstukken is
ook hier de vraag of we onze westerse ideologische
kaders, waarden en normen voor wat betreft decent
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werk moeten promoten over de hele wereld. Dat
geldt met name voor het concept economische groei.
Daar hebben we veel aan te danken en dat kan ook
bijdragen aan betere leef- en werkomstandigheden
voor mensen op het zuidelijk halfrond. Maar die
groei heeft ook schaduwzijden. Het succes zal mede
afhangen van een open dialoog tussen de betrokken
landen, donor- en doellanden om een duurzame en
respectvolle implementatie te waarborgen.
Trouwens, moeten we het initiatief voor dit soort
ontwikkelingen alleen overlaten aan grote internationale, gebureaucratiseerde instellingen? Ik denk dat visionaire, eigenwijze werkgevers op lokaal niveau vaak
sneller, meer kunnen bereiken. Maar, ga die maar
eens zoeken. Het was in dit artikel alleen mogelijk om
enkele grote lijnen samenvattend neer te zetten en
slechts enkele willekeurige landen te bespreken. Geïnteresseerden kunnen zich op de ILO-site uitgebreid
informeren. ■
Met hartelijk dank aan de volgende experts voor hun
gewaardeerde inbreng: Gabriela Cabrera, UNAM
University, Mexico-City; Gabriela Aisenson, University
of Buenos Aires, Argentinië; Gideon Arulmani, The
Promise Foundation, Bangalore, India; Raza Abbas Abas,
Pathway Global Career Institute, Pakistan; Kobus Maree,
University of Pretoria, Zuid-Afrika.
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Open over angst: wat zegt mijn baas?

Een paniekstoornis
zonder ziekteverzuim
Arlen Hoebergen

Voor mijn werk en op lange vakanties was ik al vaak de wereld overgevlogen.
Toch kreeg ik last van vliegangst. Dankzij het begrip van mijn baas en de reacties
van collega’s leidde dit niet tot ziekteverzuim. Een verhaal over hoe het ook kan
en een pleidooi voor meer openheid over paniekstoornissen.
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Biopsychosociaal model
Niet iedereen is even gevoelig voor het ontwikkelen
van een angststoornis, net zoals niet iedereen even
gevoelig is voor griep. Sommige mensen zijn kwetsbaarder dan anderen en drie verschillende factoren
bepalen die kwetsbaarheid: biologische, psychologische en sociale. De biologisch factoren zijn lichamelijk, ze hebben te maken met erfelijkheid of met
ziekten. De psychologische aspecten van angstgevoeligheid worden gevormd door je persoonlijkheid
en je karakter. Sociale factoren die een rol spelen zijn
bijvoorbeeld je werkomgeving, familie en vrienden.
Maar deze factoren bepalen niet of je wel of geen
angststoornis krijgt. Deze factoren bepalen alleen hoe kwetsbaar je bent. Dit zegt dus niet dat
kwetsbare mensen altijd ziek worden, of dat ‘sterke’
mensen nooit ziek worden. Pas als je meer voor
je kiezen krijgt dan je kunt hebben, dan word je
ziek. Ga je iemand met veel weerstand uitputten,
blootstellen aan kou en een flinke dosis griepvirus,
dan krijgt zo iemand griep. Krijgt iemand te maken
met ingrijpende gebeurtenissen en veel stress, dan

Er is in Nederland nog veel
gezondheidswinst te
halen bij angstklachten

kan het ook misgaan. Dat gebeurt dan bij kwetsbare
mensen eerder dan bij minder kwetsbare. Iedereen
heeft ergens een zwakke plek en afhankelijk van die
zwakke plek krijgt iemand lichamelijke klachten (zoals een hartaanval of een maagzweer) of psychische
klachten (zoals een depressie of een angststoornis).
Ruim een miljoen mensen met angststoornissen1
In 2015 hadden ruim een miljoen Nederlanders een
angststoornis. In de ranglijst van veel voorkomende
ziekten en aandoeningen staan angststoornissen
De cijfers zijn te vinden op www.volksgezondheidenzorg.info

1
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hiermee op plek vier, achter nek- en rugklachten,
artrose en diabetes. Ook als we kijken naar de ziektelast (uitgedrukt in DALY) dan komen we angststoornissen erg hoog in de ranglijst tegen: op plek vijf.
DALY (Disability Adjusted Life Years) is een maat voor
het gezondheidsverlies en is opgebouwd uit twee
componenten: de jaren verloren door vroegtijdige
sterfte (verloren levensjaren) en de jaren geleefd met
ziekte, rekening houdend met de ernst van de ziekte
(ziektejaarequivalenten). De ziektelast van angststoornissen wordt vrijwel geheel veroorzaakt door
de jaren geleefd met de ziekte, omdat vroegtijdige
sterfte door angststoornissen maar heel beperkt
voorkomt. Natuurlijk leiden angstklachten ook tot
ziekteverzuim. Helaas zijn hierover geen precieze
cijfers bekend, maar psychische aandoeningen in het
algemeen zorgen voor ongeveer een derde van het
totale ziekteverzuim.
Je zou denken, dat aan een ziekte waaraan zoveel
mensen lijden en die een zo grote ziektelast met zich
meebrengt, ook heel veel geld wordt besteed. Maar
dat valt tegen: in de ranglijst op basis van besteedde
zorgkosten komen we angststoornissen tegen op
plek 20. In 2015 werd in Nederland 94,5 miljard
euro aan gezondheidszorg uitgegeven en 807 miljoen hiervan werd besteed aan angststoornissen; dat
is nog geen 0,9 procent van de totale zorgkosten.
Cognitieve gedragstherapie
Angststoornissen zijn over het algemeen goed te
behandelen en de meest gebruikte therapie is cognitieve gedragstherapie (CGT). Hierbij leer je om irrationele en ‘niet-helpende’ gedachten te herkennen
en te vervangen door realistische gedachten. Je leert
dus om de inhoud van je gedachten te veranderen.
In de therapie leer je daarnaast belangrijke vaardigheden, zoals ontspanningsoefeningen en het zoeken
van afleiding, waardoor je beter om kunt gaan met
de angstklachten.
Er is dus in Nederland nog veel gezondheidswinst te
halen bij angstklachten. Geld is dan niet het enige
probleem, capaciteit in de ggz en het doorbreken
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van het taboe op psychische klachten, zijn minstens
zo belangrijk. Want iemand met een angststoornis
moet er wel over durven praten en hulp durven
zoeken. Ook op de werkvloer kunnen we daar een
bijdrage aan leveren2.
Wat mij overkwam
Ruim twee jaar geleden kreeg ik acuut last van vliegangst. Ik mocht op dienstreis naar Bonaire, met de
nadruk op mocht. Collega’s waren jaloers en ik liep
stralend over de afdeling. Maar het plezier was van
korte duur, want ondanks een behoorlijk reisverleden, ik had de halve wereld al overgevlogen, sloeg
de vliegangst toe. Ik schaamde me en zocht wanhopig naar een goed excuus om niet te gaan. Toen de
spanning onhoudbaar werd, besloot ik open kaart te
spelen. Het beste wat ik had kunnen doen.
Hoe reageerde de baas?
Ik weet nog goed dat ik op zondagmiddag inlogde voor mijn werk en voor maandagochtend
de afspraak met Els, mijn leidinggevende, maakte.
‘Dienstreisproblemen’ typte ik als onderwerp.
Toen ik eenmaal op verzenden had geklikt, wist
ik dat ik niet meer terug kon. Els krijgt de mail op
haar telefoon en ook in het weekend bekijkt ze die
regelmatig. Zodra de mail verzonden was, sloeg de
twijfel toe. Hoe gaat ze reageren? Functioneer ik
eigenlijk wel goed? Is dit een aanleiding om mij eruit
te werken? In de fase waarin ik zat, was doemdenken en rampscenario’s voorspellen een tweede
natuur geworden. Rationeel en logisch over zaken
nadenken was ver achter de horizon verdwenen. Ik
zat dus op maandagochtend geheel onvoorbereid
tegenover Els. Sterker nog, ik zat zo middenin mijn
eigen rampscenario, dat ik in het begin niet eens
doorhad hoe begripvol Els reageerde. Alles wat ze
zei interpreteerde ik met een dubbele bodem: ze
draait eromheen, ze meent dit niet echt, wanneer
vertelt ze me de waarheid?
Op een gegeven zei ze: “Arlen, ik ga niet zeggen
dat ik dit niet vervelend vind.” Zie je wel, dacht ik.
Een dubbele ontkenning, dan komt de boodschap
minder hard aan. Nu gaat het komen, nu komt de

afrekening. Maar ze vond het voor mij veel vervelender en ze drukte me op het hart goed naar mijn
lichaam te luisteren en even rustig aan te doen.
Hoe reageerden collega’s?
Uiteindelijk besloot ik om niet naar Bonaire te gaan.
Els liet de beslissing aan mij over. Ze vertelde later
dat als ik de bal bij haar had neergelegd, ze die net
zo hard weer teruggespeeld had. Zij kon hier niet
over beslissen, omdat ze niet wist wat de consequenties zouden zijn. Nu de beslissing genomen
was, moest het hele team worden geïnformeerd.
Dat wilde ik zelf doen, want dan hield ik de regie en
had ik zelf controle over de informatie die iedereen kreeg. Maar ook al wilde ik het zelf vertellen,
gemakkelijk was dat niet. Het leek ineens allemaal
zo banaal, zo absurd. Ik schaamde me nog altijd
enorm voor het feit dat ik niet naar Bonaire durfde
te vliegen. Maar toen ik het verteld had, regende het
steunbetuigingen. En dat niet alleen, omdat ik mij
kwetsbaar opstelde, kwamen collega’s ineens bij me
langs met hun kwetsbaarheden. Ik bleek collega’s
te hebben met depressieve klachten, een algemene
paniekstoornis en ook nog iemand met vliegangst.
Ineens bleken mijn collega’s allemaal menselijk te
zijn.
Waarom kreeg ik vliegangst?
Bij een griepje of een verkoudheid had ik het me
nooit afgevraagd. Zoiets gebeurt. Het overkomt je.
Maar bij mijn vliegangst moest en zou ik het naadje
van de kous weten. Waarom trof zoiets mij? Maar

#Openoverangst
Ruim 20 procent van de Nederlanders krijgt
vroeg of laat last van een paniekstoornis. Door
open te zijn over je angst, zal je merken dat je niet
alleen staat in je angst. Deel je angst! Stuur je de
angst de wereld in met #openoverangst. Meer
informatie en hulp kun je krijgen bij de Angst-,
Dwang- en Fobiestichting. www.adfstichting.nl

Open over psychische aandoeningen op het werk, Aukje Smit, Lonneke Mechelse en Dorien Verhoeven, Loopbaanvisie, april 2017

2

LoopbaanVisie augustus 2018

71

KENNIS & KUNDE
zoals bij veel ziekten is er niet altijd een directe oorzaak aan te wijzen. Waarom wordt de ene persoon
ziek en de andere niet? Waarom kreeg ik een angststoornis? Pas onlangs hoorde ik van het biopsycho-

Ik hoop dat mijn verhaal anderen helpt
om ook open te zijn over hun angsten
en kwetsbaarheden

sociaal model. Het is een mooi hulpmiddel, dat ook
helpt om psychische klachten in hetzelfde rijtje te
plaatsen als lichamelijke klachten en daarmee minder eng te maken.
Invloed pestverleden
Tijdens de behandeling van mijn paniekstoornis
bleek de oorzaak in mijn jeugd te liggen. Ik was een
jongetje dat gepest werd en had dat heel diep weggestopt. Het leidde tot een verpletterende schaamte
en een diepe angst om controle te verliezen.

Volgens het biopsychosociaal model zorgde dit voor
een grotere kwetsbaarheid. Mijn pestverleden was
net als de strandbal die je onder water wilt duwen:
hoe dieper je die wegduwt, hoe harder die omhoog
komt. Eens moet je er iets mee en hoe eerder hoe
beter.
Open over angst
Ik hoop dat mijn verhaal anderen helpt om ook
open te zijn over hun angsten en kwetsbaarheden.
Want als we leven en werken in een omgeving
waarin we open kunnen zijn, dan leven we in een
mooie en veilige omgeving. Hopelijk wordt het ooit
net zo gewoon om te zeggen dat je een angststoornis hebt, zoals je zegt dat je suikerziekte hebt. ■
Meer informatie over het biopsychosociaal model is
te vinden op de website van het Fonds Psychische
Gezondheid: www.psychischegezondheid.nl
Dit artikel is mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van Lonneke Mechelse, registerpsycholoog NIP
en (loopbaan)coach (www.peptalk-psychologen.nl).

Arlen Hoebergen werkt als onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag. In maart verscheen zijn boek Ik heb vliegangst. Een openhartig verhaal van een heel gewone Nederlander met een angststoornis. Hierin
neemt hij de lezer mee in zijn dagelijkse ervaringen en zijn behandeling bij de
psycholoog.
Arlen Hoebergen
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week
loopbaan

Is duurzame inzetbaarheid al een
speerpunt binnen jullie organisatie?
Meld je aan voor de Week van de Loopbaan 2018!
Het aan boord hebben van betrokken en toekomstbehendige
werknemers wordt steeds belangrijker. Zeker in een aantrekkende en
sterk veranderende arbeidsmarkt. In heel Nederland zetten Noloc
loopbaanprofessionals en jobcoaches hun deuren open tijdens de
landelijke Week van de Loopbaan van 17 t/m 22 september 2018.
Zo kunnen werknemers op laagdrempelige en vrijblijvende wijze kennismaken met een loopbaanexpert en van gedachten wisselen over hun
persoonlijke ontwikkeling. Ook HR-verantwoordelijken kunnen advies
krijgen hoe het potentieel van werknemers aan te spreken.

Kirsten van Diepen| Loopbaancoach sinds 2014

Meer informatie? Kijk op: noloc.nl/weekvandeloopbaan
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De arbeid van de
toekomst is duurzaam
en energiek
Aukje Nauta & Cristel van de Ven

Waar hangt productiviteit in de toekomst van af? Welke vaardigheden worden
steeds belangrijker en wat kunnen bedrijven doen om hun mensen ook in de
toekomst gezond, lerend, en productief te houden? Cristel van de Ven en Aukje
Nauta beschrijven de kern van wat ze uit jarenlang onderzoek en eigen ervaring
geleerd hebben.
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Begin deze eeuw was de eerste auteur van dit artikel
postdoctoraal onderzoeker bij de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en niet echt
gelukkig in haar werk. "Ik deed best aardig onderzoek
naar conflicthantering en samenwerking in bedrijven,
dat ik her en der wist te publiceren. Maar ik ontleende er nou niet veel betekenis, zingeving aan. Dat was
op z'n ergst toen ik ergens las dat een wetenschappelijk artikel door gemiddeld vijf mensen wordt gelezen.
Waar doe ik het allemaal voor? Dat gevoel bekroop
me regelmatig. Totdat tijdens het afdelingsoverleg
onze hoogleraar – mijn baas dus – zei dat iemand van
TNO graag één dag per week bij ons les zou willen
geven. 'Dan wil ik die ene dag wel met haar ruilen',
hoorde ik mezelf zeggen. 'Goed plan', zei mijn baas,
hij steunde het meteen. En zo geschiedde. Met gesloten beurs ruilden de TNO'er en ik één dag per week
met elkaar uit. Waardoor zij haar hart aan het lesgeven kon ophalen, en ik leerde onderzoek te doen in
opdracht van een klant – iets wat ik een stuk zinvoller
vond. En de Faculteit Bedrijfskunde had twee gemotiveerde medewerkers die ook nog eens praktijkvoorbeelden inbrachten. Winst aan alle kanten."
Dit voorbeeld uit eigen ervaring illustreert de twee
hoofdboodschappen van dit artikel, namelijk:
1. dat duurzame inzetbaarheid vraagt om een
omkering, in die zin dat we het werk idealiter
aanpassen aan de mens, in plaats van andersom,
zoals mijn baas dat begin deze eeuw al doorhad;
2. dat duurzame inzetbaarheid geen rocket science
is, maar simpelweg een kwestie van doen, namelijk veel en oprechte energie steken in de wensen
van mensen.
Vijftrapsraket
Over raketten gesproken: wij houden ons al ruim acht
jaar bezig met onderzoek en advies op het gebied
van duurzame inzetbaarheid. De kern van wat we
leerden hebben we vastgelegd in een zogenoemde
vijftrapsraket naar duurzame inzetbaarheid. We baseren ons op onderzoek dat we nu al voor het derde
jaar uitvoeren bij enkele duizenden managers en HRprofessionals (Van de Ven & Nauta, 2018). Deze ma-
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nagers en HR-professionals scoren hun eigen bedrijf
op hoe het zit met duurzame inzetbaarheid van hun
personeel en hoe ze scoren op factoren die daar mogelijk mee samenhangen. Daaruit komt steevast het
rijtje naar voren dat staat vermeld in Figuur 1.
Bedrijven die mensen veel ruimte geven voor leren
en ontwikkelen; die mensen zo veel mogelijk autonomie geven om hun werk naar eigen inzicht uit te
voeren; die goede gesprekken voeren met hun mensen over werk en ontwikkeling; die daarover afspraken op maat van het individu maken – zoals bovengenoemde baas uit eigen loopbaanhistorie; en die
mensen volop betrekken bij de doelen van het team,
de afdeling of liefst nog de hele organisatie: dat zijn
bedrijven waar mensen duurzaam inzetbaar zijn. In
brede zin, dus niet alleen gezond en lerend, maar ook
nog eens productief, en dat is wat werkgevers willen.
Onze vijftrapsraket is dus van strategisch belang.

Mensen
betrekken

Maatwerk

Dialoog

Autonomie
Leerruimte
Figuur 1. Vij;rapsraket naar
duurzame inzetbaarheid
Figuur 1. Vijftrapsraket naar duurzame inzetbaarheid
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Niet alleen nu, maar zeker als het gaat om de toekomst van arbeid. Want dan hangt productiviteit
niet langer af van routineus doen wat de baas zegt,
omdat routinewerk meer en meer zal worden geautomatiseerd en gerobotiseerd. In de toekomst vergt
productiviteit zogenoemde eenentwintigste-eeuwse
vaardigheden als kritisch en creatief denken, probleem-oplossen en zelfregulering; vaardigheden die
groeien en bloeien bij precies die vijf rakettrappen
naar duurzame inzetbaarheid.
Maar. Helaas blijkt uit ons onderzoek steevast, met
weinig verandering in de afgelopen drie jaar, dat bedrijven allesbehalve florissant scoren op de vijf factoren naar duurzame inzetbaarheid. De ruimte voor
leren en opleiden valt nog relatief mee, met 64 procent van de respondenten die hun bedrijf hierop een
voldoende geeft. Maar autonomie, dialoog, maatwerk, en mensen betrekken scoort allemaal rond de
50 procent of nog lager. En soms is het nog erger.
In een groot ziekenhuis stelden we medewerkers via
een enquête de vraag of ze van hun laatste functioneringsgesprek energie hadden gekregen. Het percentage ja-zeggers was vijftien procent. Wat we daarom
nodig hebben is iets wat die raket in beweging krijgt:
brandstof, ontsteking, zodat de raket de lucht in gaat.
Relatie-energie
We kwamen op het belang van 'brandstof' dankzij
een artikel van Owens en collega's (2016) over zogenoemde relational energy. Nu klinkt dat misschien
wat New Age, maar deze wetenschappers bedoelen er
iets heel simpels mee, namelijk de energie die je krijgt
van je collega's, of die juist weglekt door je collega's.
Andere mensen blijken een heel belangrijke bron, of
juist lek, voor de energie die mensen hebben om te
werken. Collega’s kunnen een bron zijn van inspiratie, nieuwe ideeën, vrolijkheid, bevlogenheid. Maar
ze kunnen ook een energieslurper zijn. Soms word je
ontzettend moe van collega’s of je baas. En dat is best
ernstig, want Wayne Baker en collega's concluderen
dat energie op het werk heel belangrijk is voor bevlogenheid en prestaties.

Baker en collega's (2003) hebben de energie die
mensen elkaar geven of ontnemen letterlijk in kaart
gebracht. Zij deden dat in een petrochemisch bedrijf,
heel toepasselijk in relatie tot het thema energie. Aan
een groep ingenieurs vroegen ze om op een schaal
van 1 tot 5 aan te geven of ze elk van hun collega's
energiegevend of energieslurpend vonden. Op basis
daarvan konden ze een sociale-netwerk-kaart maken,
waaruit bleek wie de grootste energieslurpers waren.
Dat bleken heel vaak managers te zijn. Nu kunt u
denken: dat is nou eenmaal het lot van managers.
Maar nee. In een andere organisatie vonden de onderzoekers juist dat veel managers energiegevers waren. Het kan dus wél.

Steek het vuurtje van energieke
werkrelaties aan door aan een collega
te vragen wat zij of hij aan anderen zou
willen leren

I-deals
De vraag die vervolgens rijst is: hoe bouw je aan energieke werkrelaties? Op het microniveau van de relatie
tussen medewerker en leidinggevende speelt de zogenoemde i-deal een belangrijke rol. Een i-deal is in
dit verband geen internetbetalingssysteem. Wat het
wel is, leggen we uit aan de hand van een waargebeurd verhaal.
Het gaat over een callcentermedewerker die zijn leidinggevende een voorstel deed. “Altijd maar beantwoord ik dezelfde vragen aan de telefoon. Wat als
ik nu eens een paar veelgestelde vragen film en die
filmpjes op onze website plaats? In mijn vrije tijd film
ik namelijk regelmatig.” Zijn manager was een echte
energiegever, en zei: “Ga je gang.” En zo geschiedde,
waardoor zijn werk boeiender werd en het aantal telefoontjes daalde. Win-win.
Een i-deal is een bijzondere, unieke afspraak tussen
medewerker en leidinggevende, die goed is voor de
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medewerker en ook goed voor het bedrijf. De 'i' staat
voor 'idiosyncratisch', dat betekent 'individueel, met
een eigen, afwijkend karakter'. Zoals één van ons feitelijk ook een idiosyncratische deal maakte met haar
hoogleraar door één dag per week met een TNO'er
te ruilen. Zo'n i-deal komt tot stand in een goed gesprek, waarin de leidinggevende zich inleeft in wat
de medewerker nodig heeft, leuk vindt, graag wil leren. De leidinggevende steekt dus veel energie in de
medewerker, geeft de medewerker de aandacht en
middelen die zij of hij nodig heeft. Om daar zelf, als
afdeling of bedrijf, misschien niet onmiddellijk, maar
wel op de lange termijn ook beter van te worden.
Prosociale cultuur
Vanuit de kleinste bouwsteen van de i-deal kun je
werken aan een zogenoemde 'prosociale cultuur',
ofwel een cultuur waarin elkaar helpen de norm is.
In een prosociale cultuur is iedereen ervan doordrongen, qua houding en gedrag, dat geven leuk en
waardevol is en dat je, door te geven, zowel energie
geeft als ontvangt. Dan doelen we vooral op kennis
en ideeën aan elkaar geven, elkaars netwerk binnen
en buiten de organisatie ruimhartig delen, problemen gezamenlijk oplossen. Kortom: een prosociale
cultuur is een leercultuur.
Hoe kun je nu een prosociale cultuur creëren? Orga-

Van groot belang is om te investeren
in energieke gesprekken

niseer bijvoorbeeld eens zogenoemde durf-te-vragen
lunches. Want vragen stellen is dé manier om hulp
uit te lokken. Iemand met een knelpunt in zijn project plukt dan tien à vijftien mensen uit de kantine,
van heel diverse afdelingen, en vraagt: 'Wil je met me
brainstormen over een oplossing?' De probleemhebber legt dan in tien minuten zijn probleem uit. Daarna schrijft iedereen eerst individueel zijn ideeën op
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geeltjes. Dan plakken mensen één voor één hun idee
al voorlezend op een flip-over. Binnen een uur keert
de probleemhebber terug naar z'n werkplek met vaak
wel honderd ideeën. Maar ook heeft iedereen veel
bijgeleerd, zijn er nieuwe verbindingen tot stand gekomen en is de energie sky-high.
Leerambassadeurs
Van groot belang is om te investeren in energieke
gesprekken. Bij Royal Philips werkt men sinds enkele
jaren met leerambassadeurs, een project opgezet in
samenwerking met vakorganisatie FNV. Leerambassadeurs zijn medewerkers van de werkvloer die hun collega-productiemedewerkers helpen bij het ontdekken
en verwoorden van wat zij willen leren. Zij wijzen hun
collega's op de mogelijkheden die Philips biedt om
je te ontwikkelen. Dit werkt beter dan dat (HR-)managers werknemers wijzen op de noodzaak van ontwikkeling. In een korte opleiding hebben leerambassadeurs geleerd hoe ze goede gesprekken met hun
collega's kunnen voeren over werk en ontwikkeling.
Die collegiale gesprekken blijken meer overtuigingskracht te hebben dan formele gesprekken tussen baas
en medewerker: de leerambassadeurs hebben al heel
wat collega's tot het volgen van cursussen verleid. En
het mes snijdt aan twee kanten. Niet alleen hebben
de leerambassadeurs dankzij hun neventaak nieuwe
skills en energie gekregen, maar ook dragen zij bij aan
een leercultuur in de Philipsfabrieken.
Steek energie in mensen
Kortom, het loont om volop energie te steken in je
mensen, via i-deals, via prosociale durf-te-vragen-lunches, via leerambassadeurs of via welke weg dan ook.
De essentie is dat we de mens niet langer aanpassen
aan het werk, maar dat we het omkeren; dat we werk
en ontwikkeling aanpassen aan wat mensen kunnen,
willen en willen leren. Dat is geen raketwetenschap,
dat is simpelweg een kwestie van doen. De energie
die vervolgens loskomt als mensen met plezier hun
werk doen, maakt niet alleen dat ze in het hier en nu
goed presteren, maar ook dat ze duurzaam aan het
werk kunnen blijven.
Om het praktisch te maken, willen we eindigen met
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een concrete tip: Steek het vuurtje van energieke
werkrelaties aan door aan een collega te vragen wat
zij of hij aan anderen zou willen leren. Met dit idee
zijn we trouwens weinig origineel, want onderwijsvernieuwer Joseph Lancaster zei in de negentiende
eeuw al eens: Qui docet, discit'. Wie doceert, leert'.
Daar is nog wetenschappelijk bewijs voor ook, want
uit onderzoek blijkt dat mensen kennis beter begrijpen en onthouden als ze die kennis onderwijzen in
plaats van louter zelf bestuderen (Fiorella & Mayer,
2013). Juist door dat wat je al goed kan binnen je organisatie aan anderen te mogen overdragen, maakt
dat je niet alleen je eigen kennis extra verdiept, maar
ook dat je dit doet op een terrein waar je goed in bent
en wat je leuk vindt, in verbinding met anderen in
de organisatie. Als mensen daar al geen energie van
krijgen, dan weten wij het ook niet meer. ■
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Het labyrint als
instrument bij
loopbaanbegeleiding
Tonny van Deudekom

Het labyrint is een betekenisvol symbool dat al tienduizend jaar over de hele
wereld voorkomt. In de meest onherbergzame gebieden zijn labyrinten
gevonden en we zien ze ook nu nog in onze eigen omgeving ontstaan. De
weg waarover je in het labyrint wordt geleid, heeft een diepere betekenis;
het betreft de eigen persoonlijke levensweg die je gaat – je innerlijke labyrint.
Het lopen van een labyrint kan je helpen ontdekken wie je bent en kan je
jouw verbondenheid met de kosmos laten beleven.
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Het labyrint is een oeroud archetype, een symbool van
verbinding, van geboorte, wedergeboorte en transformatie. Het heeft een universele betekenis en is niet voorbehouden aan één enkele religieuze of culturele traditie.
Juist daarom spreekt het mensen over de hele wereld
aan. Het verbindt de buitenwereld met de innerlijke
wereld (of de menselijke en de goddelijke wereld). De
cirkel is het symbool van heling, heelheid en eenheid:
het labyrint wijst een weg door die cirkel heen.
Een labyrint kan fysiek aanwezig zijn, maar wordt ook
als symbool gehanteerd voor de levensweg. Als een
oeroude ruimte die onze innerlijke en uiterlijke levensreis symboliseert. Het biedt dan plaats aan een zoektocht naar onze zogenaamde kern. In de christelijke
traditie wordt het labyrint wel vereenzelvigd met de
pelgrimstocht naar het heilige land. Daarom liggen in
een aantal kerken en kathedralen in Frankrijk, Italië en
Engeland labyrinten. De pelgrim liep het labyrint door
drie stappen vooruit te maken en twee achteruit.

We mogen het labyrint vooral niet verwarren met een
doolhof. Simpel gezegd vind je in een labyrint de weg
en in een doolhof zoek je de weg. In een labyrint word
je over één weg geleid en richt je de aandacht naar
binnen. Verdwalen kan niet. In een doolhof echter
heeft de weg vertakkingen en kruispunten en word je
misleid en aan het dwalen gebracht. De aandacht is
naar buiten gericht. Voor mij persoonlijk is het labyrint
in de loop der tijd een rustpunt geworden. Als ik met
een vraag zit ga ik met aandacht het labyrint lopen en
ik kom er meestal uit met een antwoord.

Een heel bekend labyrint is het Chartres labyrint, te
vinden op de vloer in de kathedraal in Chartres. Een
andere vorm van een labyrint is het klassieke labyrint.
Ook op de kade in Nijmegen en op de Brink in Deventer is een labyrint aangelegd. Voor mijn werk als
coach heb ik een labyrint in mijn tuin dat ik inzet als
het ‘past’.

Antwoorden vinden in het labyrint
Het lopen van het labyrint staat symbool voor het gaan
van je eigen levensweg. Je kunt dit doen op moeilijke
momenten in je leven, maar ook als een gewoon onderdeel van je dagelijkse levenspad. In vrijwel alle gevallen brengt het meer innerlijke rust, heling, acceptatie en een besef van verbondenheid. In het echte leven
kent ons pad ook de nodige – verwachte en onverwachte – wendingen. Met het lopen van een labyrint
doen we dat als het ware na. De vorm van het labyrint
geeft vertrouwen dat je tot je kern (bestemming) kunt
komen. Het is net het leven zelf; de ene keer ben je
dichter bij je kern dan de andere keer. Je gaat linksom
en rechtsom en komt uiteindelijk tot de kern. Je kunt
diverse doelen stellen, waarmee je het labyrint in kunt
gaan:

Chartres labyrint

Klassiek labyrint
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1. Antwoorden vinden op levens- en zingevingsvragen.
Wat we doen is ruimte scheppen voor onszelf en dichter bij onszelf komen als we met aandacht stilstaan bij
wat voor ons belangrijk is. Vragen die je jezelf kunt stellen zijn: Wat heb ik werkelijk nodig? Wat wil ik echt?
Waar gaat mijn diepste verlangen naar uit? Waar sta
ik in mijn leven of werk? Hoe ga ik verder? Wat is op
dit moment goed voor mij? Gaandeweg zal het antwoord uit jezelf komen, hierop mag je vertrouwen. Je
verbindt je in het labyrint met je diepste wezen en het
innerlijke weten. Mystici zeggen dat de mens in zijn
diepste wezen verbonden is met het Al, met God, met
de voorzienigheid, met … geef het je eigen woord.
2. Loslaten wat je achter je wilt laten: verdriet, angst,
wrok, negativiteit of schuldgevoel.
Door die gevoelens te ervaren kun je ze loslaten of een
plaats geven. Daardoor maak je ruimte voor nieuwe
ervaringen, en kom je dichter bij je diepere zelf. In het
midden ontvang je wellicht nieuwe inzichten, antwoorden, beelden of een gevoel van verwondering
en opluchting. Je intuïtie en de diepere lagen van je
ziel gaan spreken. Je wordt gevoed door je bron en er
vinden transformaties plaats. Op de weg naar buiten
overweeg je nog eens wat je gevonden hebt en mee
hebt genomen uit het midden. Ook kan het zijn dat
de antwoorden of inzichten op een later moment tot
je komen of zich in je dromen manifesteert. Geef jezelf
de ruimte en wees vrij van verwachtingen en oordelen.

hoe je in je leven met ontmoetingen en verbindingen
omgaat. Het verhoogt het besef van ‘gedeelde momenten' en het bewustzijn van een collectieve zoektocht en een gedeelde bestemming.
Het lopen van een labyrint
Een reis door het labyrint helpt bij het onderzoeken van
de diverse kanten van een probleem. Het beperkt zich
niet alleen tot het rationele of intuïtieve, het verstand
of het gevoel: beide komen aan bod. Ook vragen over
zingeving krijgen aandacht. Het lopen van het labyrint
geeft antwoorden op vragen waarop jouw cliënt een
antwoord zoekt. Een voorwaarde is dat je cliënt zich
met aandacht voorbereid op wat van wezenlijk belang
is op dat moment. De cliënt kan hiertoe de vraag voor
zichzelf opschrijven om er beter op te kunnen focussen
en zich te verbinden met een diepere laag in zichzelf.
De cliënt probeert zich tijdens het lopen open te stellen voor zijn innerlijke stem en de antwoorden die van
binnenuit komen. Het is van belang dat je cliënt zijn
innerlijke stem serieus neemt en durf te vertrouwen op
de innerlijke leiding. Met het verlaten van het labyrint
heeft je cliënt (mogelijk) een oplossing gevonden voor
zijn probleem. Soms komen de verrassende inzichten
wanneer je cliënt een nachtje heeft geslapen over de
oefening en de uitkomst.
Aanvullende tips
Het labyrint is bruikbaar in situaties waar je klanten niet
kunnen, durven of willen beslissen over een belangrijk

3.Een mantra of gebed opzeggen tijdens de labyrintloop.
Bezinning en met je aandacht naar binnengaan geeft
rust.
4. Je denken ordenen.
Een labyrintwandeling ruimt de geest op en ordent je
denken.
5. Gevoelens van stress verminderen.
Met volle aandacht en rust het labyrint lopen, vermindert gevoelens van gehaastheid, stress en onrust.
6. Anderen tegenkomen.
Het delen van het smalle pad stemt tot nadenken over
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thema in hun (werkzame) leven. Mijn professionele ervaring is dat het inzetten van het labyrint hierbij zeer
waardevol kan zijn. Het kan gaan over veranderen van
werkrichting, de eigen droom volgen, toch verhuizen,
een studie volgen, stoppen of uitstellen, verwerking en
loslaten van teleurstelling en onontkoombare veranderingen in het leven. Maar ook over loslaten en transformeren van gevoelens bij verlies, ziekte, trauma’s en
vermindering in eigen kunnen. Een terdege voorbereiding doen met je klant middels meditatie, een aarde-oefening of energetische oefening is van wezenlijk
belang. Je helpt je klant contact met zichzelf te maken
en te hebben tijdens de gehele labyrintsessie (voorbereiding, lopen en nazorg).
De essentie is dat je de klant helpt, om vooraf aan het
lopen, heel concreet contact te maken met de eigen
vragen, angsten en twijfels en hem de concrete vraag
mee te laten nemen in het labyrint. De opdracht aan
je klant is niet te sturen, niets in te vullen, maar de
eigen wijsheid, intuïtie en gevoelens te ervaren die
wellicht opkomen met het lopen van het labyrint. Je
kunt de volgende instructie meegeven bij het lopen:
‘Neem hetgeen je hebt voorbereid serieus. Herhaal je
vraag nogmaals in jezelf bij de ingang van het labyrint
– daarna laat je het los. Neem het al lopende mee. Je
bepaalt je eigen tempo, de grootte van je stappen, de
momenten waarop je stilstaat. Als je iets achter wilt
laten, kun je dat het beste doen tot in het midden van
het labyrint. Daarna neem je wat je mee terug wilt nemen, mee naar buiten.’ Na het lopen van het labyrint
kan je klant de ervaring eerst opschrijven en vervolgens met je delen. De ervaring staat niet ter discussie, er is geen oordeel. Ook een klant die niets heeft
meegemaakt in het labyrint heeft iets meegemaakt.
Het geeft wellicht ook weer aanleiding om dieper op
een vraag in te gaan. Ken altijd waarde toe aan elke
ervaring. Neem ook zelf genoegen met dat wat is.
De mythe
In het verhaal van Ariadne is er een monster in het
midden van het labyrint. Het monster staat symbool
voor onze eigen schaduwkant en wordt zorgvuldig
opgesloten. Dit doen we zelf ook vaak met gedach-

De draad van Ariadne – het labyrint als spiegel van ons innerlijk.
In een periode van tegenspoed had koning Minos
van Kreta aan Poseidon, de koning van de zee, verzocht een geschenk aan de goden te offeren om
hen goed te stemmen en voorspoed te bieden.
Poseidon gaf de koning een witte stier van buitengewone kracht en schoonheid. Minos raakte echter
zo gehecht aan het prachtige dier dat hij besloot
om het voor zichzelf te houden en een andere stier
aan de goden te offeren. Poseidon had het bedrog
echter direct door en wreekte zich door Pasiphae,
de vrouw van koning Minos, te betoveren. Ze werd
verliefd op de witte stier, raakte zwanger en baarde
een kind dat half mens, half stier was: de minotaurus (minos = mens; taurus= stier). Dit monster was
een schandvlek voor het koninkrijk en moest daarom worden opgesloten en verborgen gehouden.
Een in Knossos wonende meester-architect kreeg
de opdracht een constructie te maken, waarin
Minotaurus veilig kon worden opgesloten. Het resultaat was het beroemde labyrint in Knossos, de
hoofdstad van Kreta. Minotaurus accepteerde het
echter niet om opgesloten te worden en eiste als
tegenprestatie een prooi. Elke negen jaar zouden
zeven jonge mannen en zeven jonge vrouwen
geofferd worden voor Minotaurus. Theseus, de
zoon en troonopvolger van de koning van Athene,
hoorde over de Minotaurus. Hij was sterk en zag
ernaar uit om Minotaurus te verslaan. Volgens de
overlevering bood Ariadne, de dochter van koning
Minos die als sombere taak had de uitverkoren offers tot de ingang van het labyrint te begeleiden,
hem een gewijd zwaard en een knot garen aan. Het
uiteinde van de draad bond Theseus bij de ingang
vast. Samen met de andere jonge mensen drong hij
het labyrint binnen. Onderweg wond hij de draad
af om de weg terug te kunnen vinden en hij versloeg Minotaurus met het gewijde zwaard. Samen
met zijn bevrijde kameraden vond hij de weg naar
buiten moeiteloos terug.
Bron: Wikipedia
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ten en gevoelens die we als kwaadaardig of negatief
ervaren. Ieder van ons kent eigen innerlijke conflicten.
We sluiten ze op, verbergen ze voor onszelf en voor
anderen. Dat ze in het onzichtbare hun eigen leven
gaan leiden en uiteindelijk een gevaar voor onszelf en
anderen worden, is iets om je bewust van te worden.
Zulke gevoelens en gedachten willen juist niet opgesloten en afgezonderd worden. Ze willen erkend
worden en gezien, uit de schaduw treden en in het
licht komen. Het hoort bij ons menselijk lot om zowel
goede als kwade krachten in onszelf te leren hanteren.
Onze psyche is zeer gecompliceerd en onze bestemming lijkt te zijn om harmonie en balans in onze innerlijke chaos te brengen en waarachtig te zijn. Dit noemt
Rundqvist onze persoonlijke heldendaad. Naarmate
het beter lukt, groeien wij als mens en medemens. Hij
ziet ons daarmee tot de kern van het innerlijke laby-

Het labyrint helpt je jezelf innerlijk te
ordenen, om je diepe identiteit terug
te vinden

rint doordringen. Wie zichzelf blijft ontkennen, verliest
zijn beste energie, verstart en wordt materialistisch.
In de mythe komt dit tot uitdrukking in het offer van
veertien jonge vitale mensen. Het monster verslindt de
vitaliteit van de mens. Theseus staat hier voor de mannelijke energie in ons; onze daadkracht en verstand,
hij doorbreekt de verstarring en maakt vrij. Hij neemt
zijn leven in eigen hand en vertrouwt op zijn innerlijke
leiding (de vrouwelijke energie van Ariadne). Zij vertegenwoordigt de zuiverheid van het hart, zij is de intuïtie en de empathie, de liefde. Het huwelijk tussen het
mannelijke en het vrouwelijke in onszelf, maakt ons tot
hele, rijpe en uiteindelijk tot wijze mensen. ■
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De effecten van
groepswerk bij
‘Career Writing’
Reinekke Lengelle & Frans Meijers

De laatste twintig jaar heeft zich op het gebied van loopbaanbegeleiding een
paradigmawisseling voltrokken. Naarmate beroepen en individuele loopbanen meer divers worden, wordt het maken van loopbaankeuzen op basis van
testen grotendeels nutteloos. Als gevolg daarvan is de ‘matchingsbenadering’, waarin het zoeken naar een objectieve waarheid centraal staat, gaandeweg vervangen door narratieve vormen van loopbaanbegeleiding, waarin
het gaat om het zoeken naar betekenis.
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De bekendste narratieve benadering is de Career Construction Theory van Mark Savickas. De kern van deze
theorie is dat de betekenis die individuen verlenen
aan werk en werken “is held in implicit themes that
weave through explicit plots that compose the macronarrative about vocational identity” (Savickas, 2011,
p. 26). Loopbaanbegeleiding vanuit dit uitgangspunt
bestaat uit drie delen. “During the first act clients construct their careers through short stories, during the second act practitioners reconstruct the small stories into
a large story, and during the third act client and practitioner co-construct a revised identity narrative, new intentions, and possible actions” (o.c., p. 43). Meijers en
Lengelle (2012) en Lengelle en Meijers (2015) hebben nog twee extra dimensies van narratieve loopbaanbegeleiding onderscheiden. Allereerst benadrukken ze dat identiteitsontwikkeling slechts mogelijk is
wanneer individuen letterlijk stilstaan bij de gevoelens
die een ervaring oproept. In de tweede plaats stellen
zij dat identiteitsleren via een interne (met zichzelf)
en een externe (met anderen) dialoog verloopt. Terwijl de Career Construction Theory duidelijk maakt
dat een individu in een dialoog met een loopbaanbegeleider meer zicht krijgt op de aard en betekenis
van zijn levensverhaal, is de nadruk op het cultiveren
van de interne dialoog en het begrijpen van de dynamiek ervan een belangrijke aanvulling (zie voor een
verdere uitwerking Schellhammer 2018, en Lengelle
et al. 2018).
Career Writing: een narratieve groepsmethode voor loopbaanbegeleiding
In de meeste narratieve vormen van loopbaanbegeleiding speelt de loopbaanbegeleider een centrale
rol bij en in de constructie van het loopbaanverhaal.
Lengelle, Meijers & Hughes (2016) wijzen op het
gevaar dat cliënten afhankelijk worden van het ‘interpretatieve vermogen’ van de loopbaanbegeleider
en daardoor niet in staat zijn om, wanneer dat in de
toekomst nodig is, op eigen kracht hun levensverhaal aan te passen. Daarbij is een narratieve methode
vaak erg duur omdat één-op-ééngesprekken centraal
staan. De meeste scholen kunnen zich deze kosten
niet veroorloven met als gevolg dat ze gebruik blij-
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ven maken van gedateerde methoden. Als antwoord
op deze beide problemen hebben de auteurs Career
Writing ontwikkeld: een narratieve methode voor
loopbaanbegeleiding die geschikt is voor groepen
(Lengelle & Meijers, 2014).
Career Writing heeft als doel groepen van tien tot
twintig deelnemers op een creatieve wijze in staat te
stellen betekenis te geven aan hun ervaringen met
daarbij veel ruimte voor emoties. De methode bestaat uit verschillende soorten van schrijfoefeningen
die erop gericht zijn deelnemers te stimuleren een
interne dialoog te beginnen over ervaringen die voor
henzelf betekenisvol zijn. De methode heeft met andere narratieve methoden gemeen dat de aandacht
uitgaat naar het ontdekken van wat emotioneel belangrijk is voor de deelnemer; het levensthema. De
theorie waarop de methode zich baseert, stelt dat de
transformatie van het ‘eerste verhaal’ – vaak een verhaal van stress en besluiteloosheid – naar het ‘tweede
verhaal’ – een verhaal dat richting en identiteit geeft
– zowel een cognitief als een emotioneel leerproces
vooronderstelt. De trigger voor het eerste verhaal
is meestal een uitdagende situatie waarin oude oplossingsstrategieën niet meer werken. Zo’n ervaring
noemen we ook wel een grenservaring, zoals grote
druk vanuit ouders en school om bepaalde keuzes te
maken of moeten kiezen terwijl alles onzeker voelt.
Men kan snel vaststellen of iemand gevangen zit in
een ‘eerste verhaal‘ door na te gaan of er in hun verhaal sprake is van slachtofferschap, verongelijktheid,
anderen de schuld geven en gered willen worden.
Dergelijke verhalen houden een gevoel van machteloosheid in stand.
Vier fasen
Om goede (duurzame) keuzes te kunnen maken
is een leerproces nodig dat in vier fasen verloopt.
Deze worden alle vier door Career Writing expliciet
gestimuleerd: voelen, selecteren, focussen en
begrijpen (Law, 2008). In de voelende fase wordt
veel ruimte gemaakt voor het zo volledig mogelijk
uitdrukken van gedachten en gevoelens naar
aanleiding van een grenservaring zonder dat deze

geïnterpreteerd of begrepen moeten worden. Er
wordt als het ware een kaart gemaakt van het gebied
dat belangrijk lijkt. In de selectiefase worden de
gevoelsmatig interessante knooppunten op de kaart
benoemd door een voorlopige selectie te maken in
wat meer en minder belangrijk aanvoelt. In de fase
van focussen wordt het achterliggende sleutelthema
geïdentificeerd dat nadere uitwerking behoeft. En in
de fase van begrijpen, ten slotte, wordt langzaam
maar zeker nieuw inzicht verworven in levensthema’s
die vaak al in de jeugdjaren zijn ontstaan en die
adequaat omgaan met de grenservaring verhinderen.
Tezamen representeren de vier leerfasen een proces
van gaandeweg grip krijgen op de grenservaring
zodat constructief handelen mogelijk wordt. Het
is een leerproces dat start bij de nog onbegrepen
emoties die de grenservaring oproept (de buik), die
gaandeweg helderder onder woorden gebracht en
herleid worden naar eerdere levenservaringen (het
hoofd), op zo’n manier dat de woorden werkelijk
goed voelen (de buik) omdat ze door het individu zelf
gekozen zijn. Het resultaat is een ‘tweede verhaal’ dat
inzicht en richting geeft en dus loopbaanontwikkeling
mogelijk maakt.
Schrijfoefeningen
In Career Writing wordt gebruik gemaakt van drie
typen schrijfoefeningen: creatieve, expressieve en
reflectieve. Creatief schrijven heeft betrekking op het
schrijven van fictie of van fictieve autobiografie. Het is
bedoeld om deelnemers of studenten hun levensthema
te laten ontdekken door het exploreren van fictieve
karakters en gebeurtenissen. Expressief schrijven is
een term die wordt gebruikt door onderzoekers die
de positieve effecten van schrijven op trauma en pijn
onderzoeken (Pennebaker, 2011). Dit type schrijven
is belangrijk voor loopbaanbegeleiding omdat het
benoemen van pijnlijke levensgebeurtenissen een
voorwaarde is om levensthema’s te ontdekken: wat
ons nu veelal onbewust tot handelen aanzet, komt
vaak voort uit eerdere pijnlijke levenservaringen.
Reflectief schrijven, ten slotte, verwijst naar schrijven
over levensgebeurtenissen met als doel deze
gebeurtenissen te observeren en te omschrijven, er

zodoende wat afstand van nemen en op die wijze
inzicht te bevorderen.
Van ieder ‘type’ worden verschillende schrijfoefeningen aangeboden die toegesneden zijn op de verschillende leerfasen. Zo wordt in de voelende leerfase,
waar gevoelens en gedachten op een niet-oordelende manier in kaart worden gebracht, proprioceptief
schrijven (Trichter-Metcalf & Simon, 2002) gebruikt.
Het schrijven van poëzie is nuttig als een oefening om
eerst op een intuïtieve wijze (de selectiefase) en later
op een afgewogen manier (de fase van begrijpen)
gedachten en gevoelens onder woorden te brengen.
Het schrijven van korte scenario’s en dialogen is erg
geschikt om toegang te krijgen tot en een dialoog
op gang te brengen tussen verschillende subidentiteiten, resulterend in bewustwording van tot op dat
moment ‘zwijgende’ levensthema’s. Alle oefeningen
zijn primair gericht op het op gang brengen van een
interne dialoog zodat het ‘tweede verhaal’ gaandeweg vorm kan krijgen.
De groep als een veilige plek
Onderzoek naar Career Writing heeft aangetoond
dat het deelnemers inderdaad in staat stelt van een
eerste verhaal naar een tweede verhaal te komen
(Lengelle et al., 2013, 2014, 2015). Een bijkomend
effect was dat werkgevers positiever oordeelden
over de competenties van stagiaires die een training
Career Writing hadden gevolgd, dan van stagiaires
die dat niet hadden gedaan (Lengelle, 2014). Tot nu
toe weten we echter niet welke rol de groep speelt
in het realiseren van deze positieve effecten. We
vermoeden dat participeren in een groep een externe
dialoog stimuleert over intuïtieve inzichten die door
en in de schrijfoefeningen verworven zijn, waardoor
het verwoorden – en daardoor cognitief begrijpen –
van deze inzichten gemakkelijker wordt. Meta-studies
(Prout & Prout, 1998; Whiston & Sexton, 1998) laten
zien dat loopbaanbegeleiding in groepen positieve
effecten heeft op de cognitieve vaardigheid om op
een rationele wijze loopbaanbeslissingen te nemen.
Emotionele steun vanuit de groep lijkt erg belangrijk
te zijn. Zoals Paisley en Milsom (2007, p.14) stellen:

LoopbaanVisie augustus 2018

87

KENNIS & KUNDE
“There is a major difference between an adult saying
‘you are not the only one’ and a peer really showing
them that they are not alone. Group work allows for
therapeutic factors such as cohesion and universality to
facilitate a climate for change”. De kracht van werken
in een groep is, in de woorden van DiFabio en Maree
(2012, p.105): “that each participant was given the
rare opportunity to be both actor and member of the
audience during the life design intervention ‘play’”.
Deze effecten lijken vooral op te treden wanneer
loopbaanbegeleiding
plaatsvindt
in
een
‘omarmende’ omgeving. Omarmend is Winnicott’s
(1965) metafoor voor de wijze waarop een moeder
door tegelijkertijd op een aandachtige emotionele
manier zowel aanwezig te zijn als afstand te nemen
een omgeving voor haar kind creëert, die het
in staat stelt zich veilig genoeg te voelen om de
‘mogelijke ruimte’ tussen hen te exploreren. Dit
is van wezenlijk belang voor het ontwikkelen van
onafhankelijkheid en het vermogen om creatief te
zijn in de transitieruimte tussen de binnen- en de
buitenwereld. Dit betekent, aldus Hunt (2013,
p.99), dat degene die de workshop leidt “creates
a safe holding environment for pupils or students to
open-up to the state of not-knowing that learning and
creativity involve”.
Een klein onderzoek
Recent hebben wij aan deelnemers aan twee
trainingen ‘Creative Writing’ (in totaal 25 hbodocenten in leeftijd variërend van 23 tot 58 jaar)
de volgende vraag voorgelegd: ”Heeft de groep
bij de cursus loopbaanschrijven die je onlangs hebt
gevolgd, voor jou gefunctioneerd als een omgeving
die je op een veilige manier omarmt, en werd je
daardoor in staat gesteld om je kwetsbaar genoeg
op te stellen om je diepere verhalen te vertellen
en te delen?” De deelnemers werd gevraagd deze
vraag met behulp van ‘proprioceptive writing’ te
beantwoorden. Deze manier van schrijven stimuleert
vrije associatie en geeft de schrijver daarmee de kans
om voorbij bestaande cognitieve opvattingen en
oordelen diepere, intuïtieve kennis aan te boren en
te verwoorden.
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De essentie van ‘proprioceptive writing’ is
samen te vatten in vier punten:
•
schrijf wat je hoort
•
luister naar wat je schrijft
•
stel regelmatig de proprioceptieve vraag
‘Wat bedoel ik met….?’
•
Beantwoord na ca. 25 minuten de 4 concluderende vragen:
o	Welke gedachten waren er maar zijn niet
opgeschreven?
o Hoe voel ik me nu?
o	Van welk groter verhaal is dit schrijfsel
een deel?
o	Welke ideeën kwamen boven voor toekomstige schrijfsels?

Effecten
Uit de aldus geproduceerde unieke verhalen hebben
wij vijf effecten van het schrijven in groepen kunnen
ontdekken. In de eerste plaats biedt het werken in
een groep een verscheidenheid aan perspectieven die
de deelnemers helpen om op hun eigen leven te reflecteren, vaak omdat ze hun de kans boden om met
een frisse blik naar dingen te kijken.
Het tweede effect dat we aantroffen is ook al in ander
onderzoek beschreven: “De groep maakte me duidelijk dat mijn problemen niet uniek zijn. Dat geeft me
de moed om toe te geven dat ik aan het worstelen
ben en nog dingen moet leren.” In een neo-liberale
samenleving waarin individuen in toenemende mate
zelf verantwoordelijk worden gehouden voor slagen
en falen in het leven, is de wetenschap dat je niet
alleen bent een grote troost. En deze troost maakt
ruimte voor groei, waarschijnlijk omdat er minder
schaamte of vervreemding wordt gevoeld (Kanungo,
1979).
Het derde positieve effect van werken in een groep
heeft betrekking op het feit dat de groep een oefenruimte biedt om dingen uit te proberen die men later
in ‘het echte leven’ wil gaan toepassen. Om als oefenruimte te functioneren moet de groep wel ‘veilig
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genoeg’ zijn. Let wel: de groep moet niet veilig zijn
(want dat betekent maar al te vaak dat er niets geleerd wordt), maar veilig genoeg – dus wel uitdagend
en soms ook confronterend. Deelnemers karakteriseerden een omgeving die veilig genoeg is als een
omgeving waarin men met veel empathie werd ontvangen, waarin men voortdurend werd uitgenodigd
om mee te doen en zich bewust te focussen op persoonlijke ontwikkeling.
Het vierde positieve effect werd veroorzaakt door
een gevoeld gezamenlijk doel. De deelnemende docenten voelden zich met elkaar verbonden door hun
behoefte het onderwijs maar ook hun eigen werk
betekenisvoller te maken. Dat was precies de reden
waarom ze deelnamen aan de cursus Career Writing. Zonder dat dit van tevoren werd nagestreefd,
functioneerde de groep dus als een ‘community of
practice’ waarin het op een creatieve, expressieve en
reflectieve manier uitwisselen van persoonlijke ervaringen niet alleen leerzaam was, maar ook tot meer
verbondenheid leidde.
Het laatste effect van groepswerk dat we aantroffen is
dat een groep niet alleen een oefenruimte biedt, maar

tegelijkertijd ook een afspiegeling is van de echte
wereld. Dit is treffend verwoord door Yalom (2012,
p.69): “(…) one of the most important principles of
groups is that the group is a miniature world—whatever
environment we create in a group reflects the way we
have chosen to live. Remember that I said that each of
us establishes in the group the same kind of social world
we have in our real life”. Juist het feit dat een groep
het mogelijk maakt om vanuit een ‘echte’ (complexe
en gelaagde) wereld specifieke dingen te oefenen,
lijkt bij te dragen aan het leereffect, zeker wanneer de
groep een omgeving biedt die veilig genoeg is.
In onderstaande tabel vatten we de verschillen tussen een-op-een counselling en het werken in groepen
kort samen.
Agency
Bovenstaande resultaten sluiten aan bij recente inzichten over het ontstaan van agency (Muijen et al.,
2018). Agency definiëren zij als het vermogen om in
zowel materiële als symbolische zin handelingsruimte te creëren in een omgeving die per definitie een
beperkte handelingsruimte biedt. Agency heeft dus

Tabel 1. Verschillen tussen een-op-een counselling en het werken in groepen

Een-op-een counselling

Groepswerk

Hiërarchische relaties

Gelijkwaardige samenwerking

Een enkelvoudig perspectief

Veel verschillende perspectieven

Onduidelijk of de cliënt rijp is voor de inzichten
van de counsellor

Inzicht wordt door de deelnemer al schrijvend
ontwikkeld terwijl het rijpt

Hulp gaat in één richting: van de counsellor naar
de cliënt

Help gaat in alle richtingen – iedereen wordt geholpen en helpt anderen

Een expert helpt mij

Ik leer en word zelf een expert

Ik ga proberen om na de bijeenkomst wat ik geleerd heb toe te passen in de ‘echte’ wereld

Ik probeer wat ik leer onmiddellijk uit in de groep
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enerzijds te maken met de grenzen die anderen (personen en instituties) daaraan stellen of de ruimte die
ze laten, en anderzijds met de ruimte voor handelen
die de persoon in kwestie vermag te zien en aandurft.
Agency is niet iets wat je, in abstracto, kunt ‘bezitten’.
Het is geen in de persoon aanwezig vermogen, maar
het ontstaat telkens weer in de wisselwerking tussen
persoon en situatie: het is een ‘emergent’ verschijnsel.
Welke handelingsruimte een persoon voor zichzelf
ziet, wordt niet in eerste instantie bepaald door objectieve kenmerken van de situatie, maar door de
perceptie van die situatie, de voorstelling die die
persoon zich maakt als betekenisvol handelende in
die situatie (Crawford, 2015). Dat impliceert dat in
veel gevallen de mogelijkheid om tot betekenisvol
handelen te komen vergroot kan worden door zich,
eventueel met hulp van anderen, die situatie anders
voor te stellen, en daarna de vraag te stellen of die
andere voorstelling al realiteit is of gerealiseerd zou
kunnen worden. Wat daarvoor nodig is, is creativiteit
gekoppeld aan kennis van zaken: verbeeldingskracht.
Het gaat daarbij om het installeren van een tussen(Winnicott, 1971) of speelruimte (De Ronde, 2015):
een creatieve ruimte waar nieuwe verhalen kunnen
ontstaan over bestaande ervaringen en nieuwe ervaringen mogelijk worden door vernieuwde verhalen.
Agency is daarmee het vermogen speling te creëren
door zich als speler in wisselwerking met anderen in

diverse contexten te begeven: als een creatieve handeling, als avontuur, door zich als knooppunt van
netwerken in een open systeem te verstaan en zich
voortdurend te verhouden in relatie tot anderen, tot
het grote geheel en tot zichzelf. ■
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Of vergroot het de sociale verschillen?

Eigen regie biedt
vrijheid en autonomie
Tom Luken

Bovenstaande titels geven twee polen weer van een discussie die Ruerdje
van Mierlo lanceerde bij een bijeenkomst van ‘de Kennisprofessionals’ van
Noloc op 21 maart 2018. In de discussie vertolkte Jouke Post het standpunt
dat eigen regie sociale verschillen vergroot. Ik verwoordde de mening dat
het vrijheid en autonomie biedt. Op verzoek van het Noloc-bestuur lichten
wij onze standpunten toe voor de lezers van LoopbaanVisie. De bijdrage van
Jouke Post verschijnt in het oktobernummer.
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“Eigen regie is naar vermogen zelf sturing geven aan
je leven.” (ActiZ, 2014, p. 5). Dit is de laatste jaren een
gangbaar uitgangspunt geworden, onder andere in de
zorg. In de context van loopbaanontwikkeling spreekt
men vaker van ‘zelfsturing’. Ik omschrijf dat als een
doorlopend proces waarin men handelingen richt op
het bereiken van doelen die men zelf, op basis van
een eigen visie, kiest en herziet. Met andere woorden:
zelf richting geven, houden en aanpassen in leven en
loopbaan.

De toekomst eist zelfsturing
We weten niet hoe onze toekomst over pakweg 30 jaar
eruitziet. De meningen van optimisten en pessimisten
lopen sterk uiteen. Maar een aantal ontwikkelingen is
waarschijnlijk:
1.

2.
In dit artikel ga ik voorbij aan de vraag die filosofen
en natuurwetenschappers stellen of de vrije wil wel
bestaat. We kunnen ervan uitgaan dat mensen het
hebben van een vrije wil ervaren, als ze in een situatie
alternatieven hebben of bedenken, deze met elkaar
vergelijken en er een keuze uit maken. En zij ervaren
autonomie als zij dit zelfstandig kunnen doen en niet
in een bepaalde richting gedwongen, gedrongen of
gemanipuleerd worden.
Vrijheid en autonomie zijn uiteraard gelimiteerd. Zoals
Schopenhauer overtuigend betoogde, kunnen we
keuzen maken om zo goed mogelijk te bereiken wat
we willen, maar kunnen we niet kiezen wat we willen.
Ook autonomie is begrensd: als sociale dieren en
deelnemers aan een ingewikkelde maatschappij zijn
we volstrekt afhankelijk van andere mensen. Maar afgezien van filosofische twijfels en principiële beperkingen zijn de gegeven omschrijvingen van eigen regie
en zelfsturing nagenoeg synoniem met vrijheid en
autonomie. In de discussie op 21 maart onderkende
Jouke Post dit. Waarom hij meent dat eigen regie
sociale verschillen vergroot, zal hij in het oktobernummer toelichten.
In het navolgende zal ik betogen dat zelfsturing
steeds meer noodzakelijk wordt om in de samenleving
van de toekomst succesvol en gelukkig te worden,
ongeacht sociale positie. Een probleem is dat op dit
moment slechts relatief weinig mensen zelfsturend
zijn. Veel mensen moeten nog leren zichzelf te sturen.
Loopbaanbegeleiders kunnen een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van de benodigde vermogens.
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3.

4.

5.

Doorlopende versnelling van veranderingen,
omdat ontwikkelingen in wetenschap en techniek,
onder andere door internet, elkaar steeds sneller
versterken.
Afname levensduur organisaties en instituties, toename projectmatige organisatie van activiteiten.
Vermindering invloed van richtinggevende kaders
(bijvoorbeeld denksystemen, religies, ideologieën,
politieke partijen, autoriteiten).
Ethische dilemma’s die steeds dringender worden
(bijvoorbeeld op het gebied van voortplanting en
gentechnologie, medische behandelmogelijkheden, groeiende ongelijkheid, privacy, menselijke
intelligentie die ingehaald wordt door artificiële
intelligentie en de vervagende grens tussen mens
en techniek).
Werk dat steeds meer wordt geautomatiseerd en
door robots uitgevoerd. Tegelijk afname energieprijzen. Daardoor afname productiekosten in veel
sectoren.

Harari (2017, p. 266) stelt: “The technological bonanza
will probably make it feasible to feed and support the useless masses even without any effort on their side. But what
will keep them occupied and content? People must do something, or they will go crazy. What will they do all day?”
Hij oppert dat drugs en steeds levensechtere games een
oplossing zullen bieden. Maar voor hoe lang? Aan de
materiële behoeften van de meeste mensen zal wellicht
inderdaad voldaan zijn, maar dat zal vast niet het geval
zijn bij tal van immateriële behoeften zoals levensgeluk,
(psychische) gezondheid, bevredigende relaties en zinbeleving. Al met al valt te verwachten dat de geschetste
ontwikkelingen met zich mee zullen brengen dat mensen in hun loopbaan en leven steeds vaker zelfstandig
keuzen zullen moeten maken en vaker drastisch zullen
moeten bijsturen. Kortom, dat zij paradoxalerwijze
gedwongen zullen zijn tot vrijheid en zelfsturing.
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Hoe leren mensen zichzelf te sturen?
Volgens ontwikkelingswetenschappers zoals Kegan
(1994) is minder dan de helft van de mensen in staat
tot zelfsturing. Wat men vooral mist is overzicht en autonomie. Overzicht betreft het met elkaar in verband
kunnen brengen van verschillende aspecten. Bijvoorbeeld wat men voelt en wat men denkt. Verleden, heden en toekomst. Of eigenbelang en het belang van
anderen. Bij autonomie gaat het om zelfstandige oordeelsvorming. Velen zijn daartoe niet in staat omdat
men meegaat met de meningen van anderen. Volgens
ontwikkelingswetenschappers zouden we meer dan
de helft van de mensen conventioneel of conformistisch moeten noemen in plaats van zelfsturend.
Vanuit de geschiedenis gezien is het begrijpelijk dat
mensen nog niet zichzelf kunnen sturen. Immers, het
is pas relatief kort geleden dat een grote meerderheid
slaaf of lijfeigene was. Nederland schafte de erfelijke
horigheid pas in 1798 af en de slavernij in de koloniën
in 1863. Ook niet-slaven hadden trouwens weinig
te kiezen. De meesten konden niet anders dan in de
voetsporen van hun ouders treden of hun richtlijnen
volgen. De eerste beroepskeuzebureaus ontstonden in
Nederland pas een eeuw geleden. In de vorige eeuw
bleef de beroepskeuze vaak nog de hele loopbaan
geldig. Onder ‘loonslaven’ was en is de ruimte om
zelfstandig vorm te geven aan werk en loopbaan
beperkt.
Gezien de mogelijkheden en noodzaak van zelfsturing
in de toekomst is het een belangrijke vraag hoe méér
mensen kunnen leren zichzelf te sturen. Helaas is er
nog niet zoveel bekend over hoe ‘postconventional
development’ bevorderd kan worden (Kegan, 1994;
Kroger, 2007; Pfaffenberger, 2005). Wel is duidelijk dat
confrontaties met situaties die je voldoende maar niet
teveel uit je evenwicht halen, een belangrijke rol spelen.
Bijvoorbeeld ‘live events’, conflicten of stressvolle
gebeurtenissen. Verder is de aanwezigheid van steun
belangrijk. Daarnaast speelt de rijping van de hersenen
een rol (Luken, 2012). Veel wijst erop dat ontwikkeling
uiteindelijk beter verloopt als we in jeugd en jong-volwassenheid niet te snel willen zijn (Luken, 2017).

Zelfsturing en sociale verschillen
Een belangrijke constatering die uit verschillende
bronnen naar voren komt, is dat er geen directe relatie
is tussen zelfsturing en opleidingsniveau (Kegan, 1994;
Pfaffenberger, 2005). Laag opgeleide mensen kunnen
heel goed zelfsturend zijn. En hoogopgeleiden zijn
ongeveer net zo vaak conformistisch en gehoorzaam
als laagopgeleiden (Burger, 2009).
Om deze voor veel lezers wellicht onverwachte
constatering te kunnen verklaren kijken we nader
naar wat zelfsturing is. Wat stuurt wat? Diep in onze
cultuur verankerd is het door filosofen als Plato en
Descartes gevestigde idee, dat onze geest ons lichaam stuurt – of zou moeten sturen. Frank Parsons,
die in het begin van de 20e eeuw de basis legde
voor de beroepskeuzebegeleiding, stelde dat je voor
een goede beroepskeuze vooral informatie moet
verzamelen over jezelf en over werkmogelijkheden
en daar ‘true reasoning’ op moet toepassen. Ook
nu vatten veel loopbaanadviseurs zelfsturing op als
sturing door een zich informerend en bewust, talig
denkend ik.
De laatste tijd lijkt er echter een nieuw paradigma
op te komen. Eén van de achtergronden daarbij zijn
wetenschappelijke bevindingen over keuzeprocessen
en de belangrijke, positieve rol die het onbewuste
daarbij speelt (Dijksterhuis & Strick, 2016). Andere
ontwikkelingen die het Cartesiaanse mensbeeld
ondergraven, zijn neurowetenschappelijke ontdekkingen (Damasio, 1994) en de opkomst van de
acceptatie en commitment benadering (Jansen &
Batink, 2014). In het nieuwe paradigma vereenzelvigen we ons niet langer met ons denkende ik. Ons
denken speelt niet een leidende, maar een adviserende of assisterende rol, in dienst van een ervarend
lichaam.
De stelling dat zelfsturing de sociale verschillen zal
vergroten is begrijpelijk in het gangbare mensbeeld.
Immers, wie meer toegang heeft tot informatie
en beter kan nadenken, stuurt zichzelf volgens
die opvatting het best. In het zich ontwikkelende,
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nieuwe mensbeeld is zelfsturing minder afhankelijk
van denkvermogen of opleidingsniveau. Minstens
even belangrijk zijn het zuiver waarnemen van
signalen uit het eigen organisme (Seligman, Railton,
Baumeister, & Sripada, 2013) en het opdoen van
levenservaringen.

•

Het woord robot is etymologisch verwant aan slaaf.
Als de voorspelling van Harari uitkomt en robots
inderdaad het merendeel van het werk gaan doen,
dan komt eindelijk het Luilekkerland nabij, waar men
al sinds het einde van de middeleeuwen over droomt
(Achterhuis, 1984). Zelfsturing is voor de ‘useless masses’ dan misschien nog wel meer nodig en mogelijk
dan voor de werkende elite. Immers, juist minder
geprivilegieerden zullen de structuur missen die
arbeidsorganisaties bieden. Maar juist ook zij zullen vrij
zijn om zelf op creatieve wijze vorm te geven aan een
gevuld en zinvol leven, bevrijd van de noodzaak om
geld te verdienen om in de eigen materiële behoeften
te voorzien. Mits het economische systeem hiertoe
voldoende wordt aangepast.

•

•

•

•
•
•

•

•
Tot slot
Alles wijst erop dat de meeste mensen in de toekomst
vaak genoeg uit hun evenwicht gebracht zullen worden door de noodzaak om opnieuw vorm te geven
aan hun bezigheden. Kansarmen misschien nog
wel vaker dan kansrijken. Hiermee is aan één voorwaarde voor de ontwikkeling van zelfsturing voldaan.
Een andere voorwaarde is dat we als adolescent en
jong-volwassene voldoende gelegenheid krijgen om
te leren te exploreren en commitments aan te gaan
en te herzien. Tot slot is, zoals eerder besproken, de
aanwezigheid van steun belangrijk. Loopbaanbegeleiders kunnen een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling
van zelfsturing door op het juiste moment te helpen
bij het verwerken van ervaringen, het verhelderen van
waarden en het ontwikkelen en affectief met elkaar
vergelijken van toekomstperspectieven. ■
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Tom Luken, onafhankelijk onderzoeker en adviseur bij
loopbaanvraagstukken.
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Solliciteren in de
toekomst?
Aaltje Vincent

In dit nummer over de toekomst van werk, kan de toekomst van solliciteren
natuurlijk niet ontbreken. Sinds ik in 2007 de eerste editie van mijn boek Jobmarketing schreef, zijn er grote ontwikkelingen geweest. Waar je voorheen afhankelijk
was van je real life network, slingert nu het vliegwiel van sociale media als LinkedIn
je netwerk aan tot ongekende grootte. Zocht je toen nog vacatures in de dikke
zaterdagkranten, zo krijg je nu dagelijks vacature-alerts rechtstreeks in je mailbox.
Nieuwe ontwikkelingen zoals big data, algoritmen en
kunstmatige intelligentie spelen hierin een rol en deze
zullen in de toekomst nog doorslaggevender worden
in de (pre)selectie. Dit is mijn laatste column voor LoopbaanVisie, een mooie gelegenheid om je mee te nemen
in het gebruik van de allernieuwste technieken in de drie
fasen van de werving en selectie:
•
De vacature vinden en zelf gevonden worden;
•
Het contact leggen;
•
De preselectie.
1. De vacature komt naar je toe
Alles wat je online doet kan worden gevolgd en ge-

meten, bijvoorbeeld via cookies. Je kent dit vast: als je
een webwinkel hebt bezocht, kom je de advertenties
hiervan vervolgens overal tegen. Met deze techniek
brengen bedrijven ook op jou gerichte vacatures onder
je aandacht. Dit wordt ook wel ‘programmatic advertising’ genoemd. Deze bedrijven maken voor de vacature
die zij willen vervullen een ‘persona’, een gewenst
medewerkersprofiel, en zij weten waar deze doelgroep
zich online bevindt om de vacature bij hen onder de
aandacht te brengen. Zij weten bijvoorbeeld precies
op welke sites verpleegkundigen midden in de nacht komen. De vacature komt dus vanzelf naar je toe. Ik vind
dit superhandig!
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2. Online matching
Er wordt volop naar goede kandidaten gezocht in cvdatabanken en in LinkedIn-profielen. Ook hier werken
algoritmes, zoals zoekwoorden. Wij weten allemaal dat
onze cliënten veel meer in hun mars hebben dan zij
zelf op hun cv en LinkedIn zetten. Iedereen is onbewust bekwaam en doet zichzelf daarmee tekort in zijn
profilering. Het mooie van ons vak is dat wij hen kunnen
helpen met optimale vindbaarheid, zoals met de juiste
vaardigheden. LinkedIn kent sinds kort ook een ‘sterrenratingsysteem’, waarmee iemand – onzichtbaar voor
jou – kan aangeven hoe goed jij bent in een bepaalde
vaardigheid. Dit weegt mee bij het gevonden worden.
Heel goed om te weten, mede omdat steeds vaker naar
vaardigheden zal worden gezocht voor een bepaalde
rol, in plaats van naar functietitels.
3. Chatbots
Werkgevers willen het solliciteren voor jou zo prettig
mogelijk maken. Er zijn al werkgevers die daarvoor een
‘chatbot’ inzetten, die jouw vraag leest en jou op maat
een antwoord geeft. Zo kun je 24 uur per dag je vraag
stellen en direct reactie krijgen. Puur gemak! Nog een
stap verder is dat we via Voice (zoals Apple HomePod,
Amazon Alexa of Google Assistant) vanaf de bank in
onze woonkamer deze vragen kunnen gaan stellen en
automatisch antwoord krijgen, ‘loud and clear’.
4. Persoonlijkheidsprofiel
Op basis van je online gedrag kan er een persoonlijkheidsprofiel van jou worden gemaakt. Ik weet dat er
recruiters zijn die hier standaard mee werken. Crystal
Knows bijvoorbeeld, deelt je in in een DISC-type en
geeft de recruiter advies hoe jij het beste benaderd kunt
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worden en wat jou motiveert. Onze cliënten kunnen
dat natuurlijk ook voor hun sollicitatiegesprekspartners
doen. Heel sterk!
5. Capaciteitenselectie
Vroeger, en dan spreek ik over de tijd vóór het internet,
kreeg een aantal eindkandidaten, na bijvoorbeeld twee
selectierondes, een assessment om hun intelligentie,
persoonlijkheid en capaciteiten te testen. Nu gebeurt
dat met een online assessments of door middel van
games, dus nog voordat je op gesprek gaat. Je wordt
dan geselecteerd op basis van je kunnen en niet op basis
van je cv. Ik vind dit supermooi!
6. Videoselectie
In een ‘standaardprocedure’ maak je pas een eerste
‘levendige indruk’ als je een stap over de drempel zet
bij het sollicitatiegesprek. Steeds vaker wil de werkgever
deze eerste indruk van je via de (on-demand) videocamera. Nieuw is dat AI (artificiële intelligentie) wordt
ingezet voor analyse van je taalgebruik en je microexpressies tijdens de video om daaruit een persoonlijkheidsprofiel af te leiden. Bedrijven als Seedlink en Cammio doen dit al met succes voor hun opdrachtgevers.
Deze vorm van preselectie draait om wat je in potentie
kunt betekenen voor de werkgever, en dus niet op basis
van je resultaten uit het verleden op je cv of LinkedInprofiel. Ik vind dit een prachtige ontwikkeling!
Na vijf jaar columnist te zijn geweest voor LoopbaanVisie stop ik met mijn bijdrage in deze vorm. Ik blijf de
ontwikkelingen graag volgen om het weer te delen, ook
met jou als vakcollega. We blijven elkaar ontmoeten in
ons mooie vak! ■

Aaltje Vincent is een ervaren loopbaanprofessional, toonaangevend expert in
jobmarketing, coach en trainer van werkzoekers. Ze is ontwikkelaar van de
training Advanced Jobmarketing voor Loopbaanprofessionals en gastdocent in
vakopleidingen. Daarnaast verzorgt ze lezingen en workshops over jobmarketing
en solliciteren via LinkedIn. Zij lid van de adviescommissie van LoopbaanVisie.
www.aaltjevincent.nl

LoopbaanVisie augustus 2018

Hoofdartikel
Hoofdartikel
OPINIE & DISCUSSIE

De toekomst
Het leuke van in de toekomst kijken is dat niemand weet hoe het zal gaan. Ik kan dus ongebreideld
fantaseren. Ik hoop nog lang zelfstandig te mogen wonen, maar dan is hulp gewenst.
Hulp in de vorm van automatisering zal steeds verder gaan. De boodschappen worden op mijn balkon bezorgd met een drone, op een tijd die ik heb aangegeven. Als mijn balkondeur openstaat, zet
de drone de boodschappen in de keuken. Mijn douche is een soort autowasstraat: zachte borstels
schrobben me schoon, waterstralen van alle kanten spoelen de zeep weer van me af en föhns uit alle
hoeken maken me weer droog. Een robot zorgt ervoor dat ik op tijd mijn medicijnen krijg.
Hulp in de vorm van mensen is makkelijker geworden als we het over mijn sociale omgeving hebben, want iedereen gebruikt een zelfrijdende auto. Veilig en betrouwbaar. Door zonnepanelen en
oplaadbare accu's voor regenachtige dagen hoeven we nooit meer te tanken. Hulp in de vorm van
mensen die voor me moeten zorgen is lastiger. Mijn open been moet regelmatig verschoond worden, dat kan de huisrobot nog niet. En ik sta al een jaar op de wachtlijst om behandeld te worden
voor een nekhernia.
Wat betekent dit nu voor werk? Heb ik over twintig jaar (dan ben ik 82) nog een loopbaancoach
nodig? Nee, misschien wel een psycholoog, om te bespreken hoe ik om moet gaan met steeds meer
beperkingen. Ik verwacht dat loopbaancoaching nog wel bestaat, ik geloof niet dat in ons vak testen
mensen kunnen vervangen.
Ik zie veel mogelijkheden voor automatisering. De ict'ers zijn nu al niet aan te slepen, maar dat
wordt alleen maar erger. Veel werk dat gestandaardiseerd is kan geautomatiseerd worden. Bijvoorbeeld administratie, boekhouding en drones die maaltijd- en pakketbezorgers vervangen.
In de zorg zijn inmiddels 130.000 vacatures. We moeten nadenken over hoe we de zorg aantrekkelijker kunnen maken. Het werk is nu fysiek en mentaal belastend. De fysieke belasting moet met meer
automatisering gereduceerd kunnen worden. Toen ik bijvoorbeeld laatst een nieuwe knie kreeg en
van het ziekenhuisbed naar de operatietafel verplaatst moest worden, werd dat gedaan door mijn
bed naast de tafel te zetten, de chirurg en zijn assistent telden tot drie en trokken aan mijn onderlaken, zodat ik opschoof. Als je dat een tien keer per dag moet doen, is dat fysiek heel belastend. Dat
moet anders kunnen. De mentale belasting kan wellicht verminderd worden door intervisiegroepen,
maar dat zal wel een zorg blijven.
Dus hoe zie ik de toekomst van werk? Veel slimme dingen bedenken zodat mensen langer zelfstandig kunnen wonen, zonder dat ze verstoken zijn van sociale contacten.
Loopbaancoaching bestaat nog, want mensen blijven zich afvragen wat ze
willen in hun werk. En we weten eindelijk hoe we de zorg aantrekkelijker kunnen maken.
Serieus? Nee, koffiedik.■
Joke Tacoma

Joke Tacoma, is psycholoog en loopbaancoach. Haar specialisme is mensen met
een technische achtergrond. www.tacomacoaching.nl
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Training LoopbaanVerkenner
Wie ben
ik?

Als loopbaanprofessional heb je te maken
met cliënten met diverse loopbaan- en
ontwikkelvragen.

Wat wil
ik?
Wat kan
ik?

Vaak is het nu�g om dan een instrument in te
kunnen ze�en waarmee je je cliënt een objec�ef
inzicht gee� in zijn/haar drijfveren, kunnen en
persoonlijkheidskenmerken.
De LoopbaanVerkenner van Matchcare doet precies dat.

Dit instrument kan door zzp’ers en organisa�es in eigen trajecten ingezet worden. Met de
licen�etraining word je getraind in het gebruik van onze LoopbaanVerkenner en ben je voor
twee jaar gecer�ﬁceerd voor zowel de SHL als de LTP variant.

Werken met de LoopbaanVerkenner
Als professional:

Mijn client:

Werk ik met een ona�ankelijk gevalideerd
instrument met een COTAN-erkenning.

Ontvangt een persoonlijk rapport.

Kan ik eﬃciënter met mijn �jd omgaan.

Kan grasduinen en veel gerichter zoeken naar
passende werkmogelijkheden.

Kan ik duidelijker coachen op ontwikkelpunten
gericht op toekoms�ge werkmogelijkheden.

Krijgt meer zelﬁnzicht in eigen vaardigheden.

Heb ik minder voorbereiding door de inzet van
de beroepenmatch en vacaturebank nodig.

Ontvangt meer toevoegende waarde van mij
als coach.

Heb ik gedurende het hele coachtraject
objec�eve mee�nforma�e voor handen.

Weet dat de gemeten informa�e klopt.

Meer informa�e via www.matchcare.nl/loopbaanverkenner
Edisonbaan 14E | Postbus 732 | 3430 AS Nieuwegein | T (030) 602 94 00 | info@matchcare.nl

