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De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek 

De NSvP maakt zich al ruim 80 jaar sterk voor mens en werk     
‘We geloven in ruimte voor verschil in talent’ 

Agenderen,  verbinden, financieel kick-starten en  
ruimte creëren voor vernieuwende oplossingen 

 Jaarlijks centraal thema  
 Jaarlijkse cyclus met groot evenement 

 Co-creatie en co-funding  

Why 

How 

What 
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The Founding Fathers 
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NSvP Impact: Wat vinden wij belangrijk? 

Het optimaliseren van ruimte    
voor verschil in talent op de 

arbeidsmarkt van nu en morgen 

Door innovatie en maatwerk in 
vormen van werk, loopbanen, 

scholing en ontwikkeling 

Met een open mind voor nieuwe 
verbindingen, alternatieve 

paden en experimenten 

Altijd leidend tot de verdere   
ontwikkeling, verdieping en 

toepassing van kennis 
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Agenderen thema 

Challenges 
uitzetten 

Jaarlijks Event 

Start co-creatie 

Co-creatie en  

Co-funding 

Innovatie en actie-
onderzoek 

Kennis delen en 
borgen 

Impact Funding: Hoe willen we dat stimuleren? 

€ 

energie,  

inspiratie,  

€  

€ 
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Agenderen thema 

Challenges 
uitzetten 

Jaarlijks Event 

Start co-creatie 

Co-creatie en  

Co-funding 

Innovatie en actie-
onderzoek 

Kennis delen en 
borgen 

NSvP 

Denktank 

(PhD) 

Studenten 

Fellows 

Bedrijven/ 

Instellingen 

Impact Partijen: Wie zijn erbij betrokken? 
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Agenderen thema 

Challenges 
uitzetten 

Jaarlijks Event 

Start co-creatie 

Co-creatie en  

Co-funding 

Innovatie en actie-
onderzoek 

Kennis delen en 
borgen 

Denktank 

(PhD) 

Studenten 

Fellows 

Maatschappelijke 

Partners 

Kennis 

Partners 

Implementatie 

Partners 

Idee & 

Innovatie 

Partners  

Investerings 

Partners 

Impact Partners: Wie zijn er onmisbaar? 
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Programma NSvP Kompasmiddag  

13.00 - Opening en welkom 

13.20 - De Omkering / Ruimte voor verschil in talent (Aukje Nauta) 

13.50 - Knelpunten onderzoeken met persona’s (Workship) 

14.50 – Parallelle werksessies  Challenges  

15.50 – Pauze (Koffie/Thee) 

16.05 - Reflectie en slotgesprek (Crossboat)  

17.00 - Muziek Joost Belinfante en borrel (Crossboat) 
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De      mkering 
 

Naar een Menswaardige                   
Toekomst van Werk  

Aukje Nauta (NSvP Hoogleraar) 
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NSvP focust op de mens in de context van werk 
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Basale behoeften mensen Risico’s 

Zekerheid Onzekerheid en uitsluiting 

Verbinding Platformkapitalisme 

Competentie Stilstand 

Autonomie 
 

Scripted jobs 

Basale menselijke behoeften in de knel 
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Hoe richten we de 
toekomst van werk zo in, 
dat basale menselijke 
waarden en behoeften 
optimaal tot hun recht 
komen? 

De Omkering  
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Thema’s  

Zelfredzaamheid 

Andergerichtheid 

Zelfbepaling 

Zelfverwerkelijking 
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Werkwijze: Persona’s  

Het optimaliseren van ruimte 
voor verschil in talent op de 

arbeidsmarkt van nu en morgen 
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Basisprincipes van de NSvP in de context van… 
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Hoe richten we 
de toekomst van werk 
zo in, dat basale 
menselijke waarden en 
behoeften optimaal tot 
hun recht komen? 
 
Welke kansen en 
knelpunten voor 
verschillende  
(latente) talenten  
tellen op tot heldere 
uitdagingen? 
 
Welke partijen, ideeën 
toepassingen en 
initiatieven kennen we 
die verbonden kunnen 
worden? 
 

Vraag voor vandaag: wat zijn de uitdagingen? 
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[tromgeroffel] 

Meet the cast  

WAT VERBINDT HEN? 
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Meet the cast  

WAT MAAKT HEN UNIEK? 
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Van persona naar knelpunt 

Persona Knelpunt 

Rebecca • Zelfredzaamheid van minder geschoolde jongeren:  
• Werken in communities, anders nadenken over 

leeromgevingen en diploma’s 

Thijl • Leren op maat voor jongeren - ontwikkelen van 
ondernemerschap 

• Opleidings- en coachingsvraagstukken passend bij 
specifieke verschillende situaties van (ondernemende) 
jongeren 

Hamila-Tanja/ Aamir • Hoe kunnen we stempels slechten met netwerken? 

Tom • Keuzes maken – wanneer weet je het zeker?  Hoe blijven 
mensen zich breed ontwikkelen?   

• HRM-beleid en persoonlijke ontwikkeling (binnen 
onderwijsinstellingen) Informeel / hybride leren. 

Klaas • Gebrek aan verbinding tussen mens (persoon en 
persoonlijke drijfveren) en werk.  

• Hoe passen we werk aan aan mensen en niet andersom 

Nieuw ingebracht • Wat is werk en wat is inkomen?  
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Van persona naar knelpunt 

Challenges 

• Hoe kunnen we talent beter benutten en ontwikkelen gebruikmakend van (online) leren 
buiten school en communities (op wijkniveau)? 
 

• Hoe zorgen voor permanente connecties tussen oud – jong, aanstormend en gesetteld talent, 
wat kan oud leren van jong (en vise versa)  
 

• Hoe dagen we onderwijsinstellingen en werkgevers uit om jongeren veel eerder, veel 
intensiever en veel realistischer voor te bereiden op werk en de toeleiding naar werk. 
 

 
• Hoe verleiden & faciliteren we jongeren om continu te ontwikkelen? 

 

 
• Hoe kan iedereen experimenteren met integratie geld + waarden 

 

 
• Hoe maak je maatschappelijk relevant maar nu nog onbetaald werk relevant en hot? 

 


