Jaarverslag 2006
Jubileumjaar in teken
van loopbaanontwikkeling

NSvP 80 jaar!

1.2 Organisatie

1.1 De doelstelling

Bestuur

De NSvP maakt zich sterk voor mens en werk.

In 2006 bestond het bestuur uit:
•
•
•
•
•
•

Ir. A.M. Bunjes (voorzitter)
Dhr. R.W.P.A.M. de Leij (penningmeester)
Mw.dr. E.M. Ott
Prof.dr. C.K.W. De Dreu
Mw.prof.dr.J. van Doorne-Huiskes
Dhr.drs. A. Kasem

Kantoor organisatie
• Mw. Drs. S.C. Sjollema, directeur
• Mw. P.C. Möhlmann, secretarieel medewerker

De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek
(NSvP) wil bereiken dat mensen hun capaciteiten optimaal kunnen benutten in de beroepsarbeid. Daartoe subsidieert de NSvP innovatieve
projecten die de afstemming tussen mens
en werk optimaliseren. De projecten hebben
een gedragswetenschappelijke benadering en
resulteren in concrete resultaten in de vorm
van leereffecten, methodiek- of instrumentontwikkeling.
Hoofdthema’s zijn:
• arbeidstoeleiding van speciale
doelgroepen
• blijvende geschiktheid in het werk
• voorkomen van arbeidsongeschiktheid
en ziekteverzuim
Naast de toekenning van subsidies zet de
stichting zich actief in om de uitwisseling van
kennis te stimuleren. Zo organiseert de NSvP
regelmatig werkconferenties, verzorgt publicaties en brengt een boekenreeks uit.
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Jubileumjaar in teken
van loopbaanontwikkeling
NSvP 80 jaar!
De titel “Blijvend Bewegen” past echter ook opvallend goed bij de
geschiedenis die de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek
in de afgelopen 80 jaar zelf heeft doorgemaakt. In die tijd heeft de
Stichting een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling
van de professie die de relatie mens-werk omvat. Het thema is
hetzelfde gebleven, maar er is steeds op een andere manier uitdrukking aan gegeven. Eerst als beroepskeuze bureau, later als
adviesbureau op het terrein van Personeel en Organisatie voor
particulieren, bedrijven en instellingen en de laatste vijf jaar als
organisatie zoals die nu is: een onafhankelijke stichting en vermogensfonds dat zich actief richt op de verdere ontwikkeling van
het vakgebied van de Arbeids- en Organisatiepsychologie en de
verspreiding van die vakkennis naar de praktijk.

NSvP 80 jaar!

Het jaar 2006 vormde voor de NSvP een jubileumjaar waarin
het 80-jarig bestaan van de Stichting werd gevierd. Het jubileum
wilden wij op passende wijze, in het kader van de doelstelling
van de Stichting, vieren. Gekozen werd voor de organisatie van
een groot loopbaancongres, dat de titel meekreeg: “Blijvend
Bewegen”. Op het NSvP jubileumcongres konden de ruim
200 deelnemers een aardig beeld krijgen van de ontwikkeling
die zich voordoet op het vakgebied van loopbaanontwikkeling.
Centrale vragen waren: Hoe houd je de loopbanen van mensen
van jongs af aan in beweging? Wat vraagt het van loopbaanprofessionals om dat te helpen realiseren? Welke beweging
doet zich voor op het vakgebied van loopbaanontwikkeling? Doel
van het congres was theorie en praktijk op het gebied van loopbaanontwikkeling dichter bij elkaar te brengen, zowel vanuit de
persoons- als de organisatiegerichte benadering. Voorbeelden
van innovatie in wetenschappelijk onderzoek en praktijkcases
stonden centraal.

In dit jaarverslag geven wij u een overzicht van de activiteiten die
de Stichting onderneemt om invulling te geven aan haar doelstelling: het optimaal benutten van menselijk talent in de beroepssituatie. Het geeft een beeld van wat dankzij de inzet van velen in
de afgelopen vijf jaar is opgebouwd.

Sonia Sjollema
Directeur NSvP
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2.

Activiteiten van de NSvP

De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek bevordert de
ontwikkeling en toepassing van de Psychologie van Mens en
Organisatie. In het meerjarenprogramma is deze doelstelling
nader geconcretiseerd aan de hand van een drietal thema’s:
· Arbeidstoeleiding van specifieke doelgroepen;
· Optimaal benutten van menselijk talent in de
werksituatie;
· Het voorkomen van ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid.
De stichting beschikt over een vermogen dat zij inzet om haar
doelstelling te bereiken. De NSvP ondersteunt niet alleen activiteiten van anderen, maar heeft ook zelf een actieve, initiërende
rol in het signaleren van vragen, het uitwisselen van kennis en
het stimuleren van toepassing en ontwikkeling. De eigen activiteiten van de NsvP zijn gericht op een drietal speerpunten:
· Loopbaanontwikkeling
· Motivatie in de publieke dienstverlening
· (Culturele) Diversiteit in organisaties
Hieronder leest u over de activiteiten die in 2006 hebben
plaatsgevonden.

2.1 Bijzondere Leerstoel
Prof. dr. Annelies E.M. van Vianen is in september 2005 benoemd
tot bijzonder hoogleraar Loopbaancompetenties in arbeids- en
leerloopbaan. Deze bijzondere leerstoel is voor vijf jaar ingesteld door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek aan
de Universiteit van Amsterdam. Belangrijke opdracht voor de
nieuwe hoogleraar is een impuls te geven aan onderzoek op het
gebied van loopbaanontwikkeling. De leerstoel heeft een omvang
van 0.2 fte.

De leeropdracht:
Van de leerstoelhouder wordt verwacht dat hij/zij de volgende
taken verricht:
· het houden van een entreerede;
· het doen (verrichten van) onderzoek op het terrein van de
leerstoel;
· het verzorgen van een college op jaarbasis, dit voor
studenten van de betreffende universiteit en elders;
· het (mede) verzorgen van publicaties en voordrachten op het
terrein van de leerstoel;
· het fungeren als vraagbaak en intermediair;
· een bijdrage leveren aan door de NSvP te organiseren
conferenties op dit terrein gericht op kennisverspreiding.

Entreerede:
Op 24 maart 2006 heeft de oratie plaatsgevonden. De oratie had
als titel: “Zelf doen. Over de maakbaarheid van loopbanen”. De
oratie trok een groot publiek van 150 belangstellenden en kreeg
de nodige aandacht in de media (waaronder: NRC, Financieel
Dagblad, Intermediar, tijdschrift Loopbanen, Staatscourant,
Automatiseringsgids).
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Onderzoek:

College:

In het kader van de leerstoel zijn in het jaar 2006 de volgende
onderzoeken verricht:
· Een onderzoek naar de determinanten van employability in
samenwerking met TNO. Een presentatie van een deel van
dit onderzoek zal worden gegeven op het XIIIth European
Congress of Work and Organizational Psychology, mei 2007 in
Stockholm. Twee internationale artikelen over dit onderzoek
zijn in voorbereiding, waarbij het 2e artikel mogelijk gecombineerd wordt met ander onderzoek.
· Een experiment naar de effecten van taakuitdaging (120 proefpersonen). De gegevens van dit experiment worden momenteel geanalyseerd. Voorlopige indruk is dat taakuitdaging
gepaard gaat met positieve, maar ook negatieve, emotionele
arousal. Taakuitdaging hangt bovendien negatief samen met
competentiepercepties. Vervolgonderzoek zal zich waarschijnlijk richten op de vraag hoe de effecten van uitdaging kunnen
worden beïnvloed door manipulatie van de motivationele ori-

In het reguliere onderwijsprogramma wordt aandacht besteed
aan vraagstukken m.b.t. loopbaancompetenties in de cursus
Persoon en Organisatie. Studenten werken in het kader van hun
afstudeeronderzoek mee aan bovengenoemde onderzoeken.
Er lopen bovendien enkele onderzoeken naar persoon-organisatie fit (o.a. bij LTP en Unique) waar studenten bij betrokken zijn.

·

·

·

·

entatie van taakuitvoerders en door positieve ondersteuning
van leidinggevenden.
Een veldonderzoek naar de effecten van taakuitdaging is in de
afgelopen periode voorbereid en wordt in 2007 bij Martinair en
mogelijk nog bij andere organisaties uitgevoerd.
Bij een groep van ongeveer 300 studenten zijn instrumenten
voor het meten van ervaren uitdaging, doeloriëntaties en role
breadth self-efficacy (een maat voor vertrouwen in employability) getest.
Er is een enquête gehouden onder loopbaanadviseurs met als
doel te inventariseren of in het veld knelpunten en leemten
worden ervaren. Er zijn ongeveer 400 vragenlijsten uitgegaan
en de vragenlijst is eveneens verspreid onder leden van het
NOLOC. De response was ongeveer 100 ingevulde lijsten. Op
het NSvP congres van 14 november 2006 is een samenvatting
van de belangrijkste resultaten gepresenteerd. De resultaten
zullen nog schriftelijk worden samengevat en gepubliceerd.
De vragenlijst is in het Engels vertaald en met onderzoekers
in België, Portugal, Italië, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk
wordt overleg gevoerd over mogelijke afname van de enquête
in de betreffende landen.

· In samenwerking met het bureau Carrière Switch is onderzoek
opgezet naar de determinanten van succesvolle outplacement.
In de loop van 2007 zal dit onderzoek worden afgerond.
· In samenwerking met Yacht is een onderzoek voorbereid
naar de ideeën van human resource managers m.b.t. de
inzet van selectie-instrumenten op de (toekomstig krappe)
arbeidsmarkt. Het onderzoek wordt in 2007 uitgevoerd en de
data zullen worden gekoppeld aan lopende onderzoeken in
Duitsland, Zwitserland en Engeland.

Op uitnodiging is tijdens de uitreiking van bachelordiploma’s een
lezing over taakkeuze en loopbaan gegeven.

Publicaties:
De volgende publicaties (gerelateerd aan de leerstoel) zijn
verschenen of in press:
· Willemsen, T.M., & Van Vianen, A.E.M. (2007).
Gender, career and leadership.
In: L. Steg, L., Buunk, A. P., & Rothengatter, J. A. (Eds),
Applied Social Psychology: Understanding and Managing

·

·

·

·

·

·

Social Problems. Cambridge,
UK: Cambridge University Press.
Van Vianen, A.E.M., De Pater, I.E., & Preenen, P. (2007).
Career Management: Taking Control of the Quality of Work
Experiences.
In: R. Van Esbroeck and J.A. Athanasou (Eds.) International
Handbook of Career Guidance, Springer.
Van Vianen, A.E.M. (2006).
Zelfdoen! Over de maakbaarheid van loopbanen.
Inaugurele rede Universiteit van Amsterdam, 24 maart.
Van Vianen, A.E.M. (2005).
Mobiliteit van gewoontemensen.
KPN personeelskrant Mobiliteit Inzicht, December 2005
Van Vianen, A. E. M., & De Pater, I. E. (2006).
Uitdagend werk, goed voor u.
Doe je dingen goed of doe je de goede dingen?
Gids voor Personeelsmanagement, 85, 22-24.
Van Vianen, A.E.M. (2006).
Geluk is heel gewoon.
NSVP journaal, November.
Van Vianen, A.E.M. (2006).

Reactie op Luken over de toekomstvisie van de
overheid.
Loopbaan, tijdschrift voor loopbaanadviseurs
en -begeleiders, 12 (2), p.18.
· Van Vianen, A.E.M. (2006).
Reactie op visie Hans v.d. Heijden.
· Van Vianen, A.E.M. (2006).
Reactie op vrouwelijke en mannelijke managers.
Gids Signaal.
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2.4 Rondetafelgesprekken en conferentie
“Motivatie in de zorg”
De werkconferentie Kwaliteit en Motivatie in de verpleeghuiszorg
die op 27 juni in Antropia in Driebergen werd gehouden voor
meer dan 100 deelnemers vormde het voorlopige sluitstuk van
een serie activiteiten, geïnitieerd door de Nederlandse Stichting
voor Psychotechniek (NSvP) en de Stichting Gezond Werk en
Economisch Welzijn (StGW) gericht op het verbeteren van kwaliteit en motivatie in de verpleeghuiszorg.
Om tot een werkplan te komen hebben verschillende
voorbereidende activiteiten plaatsgevonden:
· 6 rondetafelgesprekken, waarbij door middel van
een socratische dialoog gesproken is over de dilemma’s
die verzorgenden ervaren. De deelnemers werden
uitgenodigd zich te verplaatsen in de positie van de
verzorgende en gaven vanuit die optiek aan wat nodig
is om bij te dragen aan kwaliteit en motivatie in de verpleeghuiszorg.
· een expertmeeting: waarin gezocht is naar onderzoeksbevindingen die een relatie leggen tussen motivatie en
kwaliteit.
· een werkconferentie: waarbij bewoners, verzorgenden, leidinggevenden, managers, leden van raden van
bestuur, beleidsmakers en onderzoekers in gesprek
met elkaar zochten naar mogelijke vervolgactie die
kan bijdragen aan kwaliteit en motivatie in de verpleeghuiszorg.
Doel van de werkconferentie was een beweging in gang te zetten
die kan leiden tot daadwerkelijke verbetering van kwaliteit en
motivatie in de verpleeghuiszorg.
Aan alle publiciteit over het gebrek aan kwaliteit in de ouderenzorg zitten twee kanten. Die van de oudere, die niet de zorg en
aandacht krijgt die hij verdient. En die van de werknemers in de
zorg die onvoldoende in staat worden gesteld kwalitatief goede
zorg te bieden. Hoe houden zij het werken onder vaak zware
omstandigheden vol? Hoe kunnen verzorgenden gemotiveerd
blijven als zij steeds vaker het gevoel hebben te kort te schieten?

Aanleiding vormt het RMO-advies 22, “Werken aan balans;
remedies tegen burn-out” (juni 2002) waarin wordt gekeken naar
oorzaken van burnout in de publieke dienstverlening. In haar
rapport stelt de RMO dat een aantal veranderingen het werk in de
zorg ingrijpend veranderd heeft, wat grote gevolgen heeft voor
de intrinsieke motivatie van professionals in het primaire proces.
Op grond van de analyse benadrukt de Raad de noodzaak ernst te
maken met de herwaardering van het werk op de werkvloer. Ook
de meer recente rapporten (WRR: Bewijzen van goede dienstverlening, SER: Ondernemerschap voor de publieke zaak) concluderen
dat de sturing in (zorg)organisaties minder hiërarchisch, verticaal
en bedrijfsmatig moet zijn en zich dient te ontwikkelen naar meer
horizontale vormen van bestuur, waarin de rol van professionals
in het primair proces aanzienlijk wordt versterkt.
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2.5 NSvP Loopbaancongres
“Blijvend Bewegen”
Op het NSvP jubileumcongres dat op 14 november plaatsvond in
het Fulco Theater in IJsselstein konden de meer dan 200 deelnemers een aardig beeld krijgen van de ontwikkeling die zich voordoet op het vakgebied van loopbaanontwikkeling. Het congres
werd georganiseerd in samenwerking met NIP, NVP en NOLOC.
In het ochtendprogramma presenteerde Hans van der Heijden
de trends die werk en werken blijvend in beweging zetten. `Maar
beweging op persoonsniveau is niet vanzelfsprekend` was de
boodschap van Annelies van Vianen. Mensen zijn lang niet zo
mobiel als de maatschappij en werkgevers wel zouden willen.
Op het moment dat het werk bevalt en de sfeer op het werk goed
is, is de noodzaak om te reflecteren op de loopbaan weg. Blijvend
bewegen blijft dan een credo dat ver afstaat van de dagelijkse
werkelijkheid van de werknemer.
Hubert Hermans stond tenslotte stil bij de vraag hoe je zelfreflectie kan stimuleren. Want dat is de uitdaging waar scholen,
werkgevers, reïntegratiebedrijven en bij loopbaanontwikkeling
betrokken professionals voor staan. De verantwoordelijkheid
voor de eigen loopbaan komt dan steeds meer bij de werknemer
zelf te liggen, er is wel een omgeving nodig die aanzet tot reflectie

en dialoog over de loopbaanwensen. Anders drijft het onderwerp
snel weg in de waan van de dag.
In het middagprogramma gaven workshops en bestpractices een
beeld van de vragen en ontwikkelingen die zich voordoen op het
vakgebied zelf. Met “een leven lang leren” vervaagt de scheiding
tussen school en werk. Door het toenemend aantal vrouwen op
de arbeidsmarkt wordt de afstemming tussen werk en zorgtaken
zowel voor mannen als voor vrouwen een steeds belangrijker
onderwerp. De culturele diversiteit in de samenleving neemt toe,
maar garandeert nog geen gelijke kansen op de arbeidsmarkt
en in loopbaanontwikkeling. De vergrijzing noodzaakt oudere
werknemers langer door te werken, maar hoe houd je oudere
werknemers langer gemotiveerd, vitaal en productief? Issues
genoeg die het vakgebied van loopbaanontwikkeling in beweging
zetten. In de workshops was aandacht voor succesvolle aanpakken vanuit het perspectief van de loopbaanprofessional.
In een aparte zaal stonden borden opgesteld met stellingen en
vragen. In de open space discussie kwamen de professionals zelf
aan het woord. Hoe zien zij zelf hun rol als loopbaanprofessional
en is die onder invloed van de ontwikkelingen ook aan verande-
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ring onderhevig? Hoe ziet die verandering er dan uit? Vinden zij
de methodieken en instrumenten voldoende toekomst-proof?
Welke behoefte hebben zij aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling?
Duidelijk werd dat de ontwikkelingen kansen bieden om loopbaanontwikkeling als thema goed op de kaart te zetten. Dat
vraagt ook investering in de professionalisering van het vakgebied. Als het gaat om kennisuitwisseling liggen er ook mogelijkheden voor samenwerking tussen de beroepverenigingen. Met de
organisatie van dit congres lijkt een belangrijke stap gezet. Dat
smaakt naar meer.

3.

Projecten

De NSvP kent subsidies toe aan innovatieve projecten op het
gebied van mens en werk. De projecten moeten aansluiten bij
de doelstelling en het meerjarenprogramma van de NSvP. Er is
minimaal sprake van een problematiek die te maken heeft met
arbeid, beroep en organisatie. De benadering is van gedragswetenschappelijke aard en de projecten leiden tot concrete resultaten in de vorm van leereffecten, methodiek- of instrumentontwikkeling.

3.1 Nieuwe Projecten
In het jaar 2006 werden verschillende nieuwe projecten opgestart
waaraan subsidie werd verleend.
Het betreft de volgenden projecten:
· Universiteit van Amsterdam:
Onderzoek en congressubsidie “Understanding and
Managing Diversity in Organizations”
· Universiteit Tilburg:
Ontwikkelen van een beroepskeuzetest voor licht
verstandelijk gehandicapten
· SMO:
Beroepsbeelden en beroepsoriëntatie bij
allochtone jongeren
· MBO-raad:
Kwaliteit van Arbeid
· Frans Meijers, Haagse Hogeschool:
Succesfactoren in studieloopbaanbegeleiding in het HBO
· NIP/LVE:
Werk en psychische klachten: effectieve interventies
door psychologen
· APS:
“Real Times, real life”
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Op eigen kracht naar een baan
De aanvrager van dit project is Vilans, voorheen NIZW. Het proefproject zorgt voor toepassing van het model van de zogenaamde
“Eigen-kracht conferentie” bij het realiseren van een arbeidsplaats voor jonge mensen met een beperking. Een belangrijk
aspect van de proef is de keuze om de eigen kracht van families
en het sociale netwerk van cliënten te benutten en daarmee
oog te krijgen voor de factoren die de huidige arbeidstoeleiding
kunnen vernieuwen.
Arbeidsintegratie van Somalische en Ethiopische jongeren
Stichting Dir en Somvao willen in dit project Ethiopische en
Somalische jongeren ondersteunen bij hun integratie in de
Nederlandse samenleving. Per jaar zullen 40 jongeren (in totaal
120 jongeren) onder begeleiding van coaches een persoonlijk toekomstplan ontwikkelen en uitvoeren. Het doel hiervan is dat de
jongeren zelfredzamer worden en meer zelfvertrouwen krijgen.
Op grond van de ervaringen wordt een overdraagbare methodiek
ontwikkeld.
Psychologen aan het werk
Op de ranglijst van ziekteverzuim en WAO-instroom staat
verzuim om psychische redenen nummer één. Er zijn inmiddels veel richtlijnen voor professioneel handelen betreffende
psychische problemen en werk (Een snelle zoekopdracht via
internet geeft nu 44 richtlijnen voor psychologen aan). Het doel
is deze richtlijnen uit te werken in één richtlijn voor psychologen
die aangeeft hoe de werksituatie moet worden opgenomen in de
behandeling van de cliënt.

Succesvolle reïntegratie van jonge, hoger opgeleide vrouwen
Hoewel de WAO-instroom is gedaald, is er nog altijd een groot
aantal arbeidsongeschikte vrouwen, waaronder veel jonge
vrouwen met een hoge opleiding. Blijkbaar bestaan er belemmeringen voor werkhervatting, ondanks de kwaliteiten die
deze groep vrouwen in huis heeft. Anneke de Vries, student
Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht, heeft
deze belemmeringen voor reïntegratie in het kader van haar
afstuderen onderzocht. De resultaten van het onderzoek zijn
zodanig dat Stichting WAHO deze graag onder een groter publiek
wil verspreiden.
Succesfactoren in loopbaanoriëntatie en –begeleiding
in VMBO en MBO
Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe loopbaanoriëntatie en
loopbaanbegeleiding van leerlingen (LOB) in de toekomst kan
worden vormgegeven, zodanig dat de leerlingen beter sturing
kunnen geven aan het eigen leerproces, meer gemotiveerd zijn
voor het eigen leerproces en ook later competenter zijn in het
sturen van de eigen loopbaan. Het onderzoek is een initiatief van
Frans Meijers, lector aan de Haagse Hogeschool.
Ontwikkeling van een etnisch onpartijdige selectietest
Kan met de ontwikkeling van een situationele beoordelingstest
(Situational Judgement Test, SJT) de discriminatie van allochtonen in sollicitatieprocedures verminderd worden? Met de
ontwikkeling van de SJT’s wil de Erasmus Universiteit Rotterdam
kansen op een baan voor etnische minderheidsgroepen in
Nederland vergroten. SJT’s behoren tot de categorie arbeidsproeven. Relevante praktijksituaties voor de functie worden op
video gesimuleerd, de sollicitant wordt gevraagd de situatie te
beoordelen.
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Leiding geven aan diverse teams
Door middel van een onderzoek en een conferentie beoogt de
afdeling Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit
van Amsterdam (UvA) wetenschappelijke benaderingen en
inzichten ten aanzien van diversiteit in organisaties samen te
brengen en te integreren met de denkbeelden en ervaringen van
praktijkbeoefenaars (best-practices).
Beroepsbeelden en beroepsoriëntatie bij allochtone jongeren
Dit onderzoek is gericht op de factoren die de keuzes voor beroep
en opleiding van allochtone jongeren bepalen met het doel de
kwaliteit van de beroepsoriëntatie en keuzebegeleiding van
allochtone jongeren te verbeteren.
Ontwikkelen van een beroepskeuzetest voor licht verstandelijk
gehandicapten
Doelstelling is een valide, betrouwbaar en voor de doelgroep
bruikbaar beroepskeuze-instrument te ontwikkelen. Om het
gebruik te bevorderen en het beheer te vereenvoudigen, wordt
het instrument geschikt gemaakt voor online toepassing via het
internet.
Besturen van geluk
Aanvrager is Erasmus Universiteit Rotterdam, Instituut Beleid
en Management Gezondheidszorg. Dit onderzoek wil Raden van
Bestuur helpen die personeelsbeleid willen inzetten als middel
voor het bewaken en verbeteren van de geboden zorg: hoe haal je
goede medewerksters binnen, hoe zorg je dat ze gemotiveerd en
met plezier werken, hoe voorkom je dat de goede vertrekken en
hoe zorg je ervoor dat ze kwalitatief goed werk kunnen leveren?
Basis voor de aanbevelingen zal een samenhangende analyse
zijn van de rol van bestuurders bij het personeelsbeleid vanuit
drie invalshoeken: de betrokkenheid van raden van bestuur bij
het primaire proces, de voorwaarden die nodig zijn om kwalitatief
goede zorg te leveren, en de voorwaarden voor medewerkers om
met plezier te werken.

De Werkvloer Centraal
Dit project is gericht op het implementeren van een intervisie
methodiek (TijdvoorOnszelf-bijeenkomst) voor verzorgenden en
hun leidinggevenden om kwaliteit en motivatie op de werkvloer te
verhogen. Uitgangspunt is dat kwaliteit van zorg vraagt om investeren in medewerkers op de werkvloer. Werken aan de eigen
tevredenheid leidt tot betere zorg. Door het bieden van ruimte
voor dialoog en reflectie verbetert de samenwerking, kunnen
knelpunten opgelost worden, weet het management beter wat er
speelt op de werkvloer en verbetert de afstemming met andere
disciplines binnen de zorg. Aanvrager is Anne mei The, ICISZ

De NSvP maakt zich sterk
voor mens en werk
De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek wil
bereiken dat mensen hun capaciteiten optimaal
kunnen benutten in de beroepsarbeid. Daartoe
subsidieert de NSvP innovatieve projecten die de
afstemming tussen mens en werk optimaliseren. Daarnaast organiseert zij regelmatig werkconferenties, verzorgt publicaties en brengt een
boekenreeks uit. Bovendien reikt de NSvP jaarlijks
de David van Lennep Scriptieprijs uit.
Hoofdthema’s
• arbeidstoeleiding van specifieke doelgroepen
• blijvende geschiktheid in het werk
• voorkomen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
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