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NSvP
De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds. Wij
streven ernaar om talenten van mensen tot ontplooiing te laten
komen en zo goed mogelijk te benutten in de werksituatie.
Volwassen arbeidsrelaties, motivatie, loopbaanontwikkeling en
ruimte voor individuele verschillen zijn belangrijke voorwaarden
om dit te bereiken. Door middel van het verbinden van
wetenschappelijk onderzoek en toepassing in de praktijk willen we
vernieuwing stimuleren die daadwerkelijk ontwikkelingsmogelijkheden van werkenden vergroot. Werk maakt immers een
belangrijk deel uit van ons leven.
Als netwerkorganisatie werken wij samen met veel met freelance
medewerkers en samenwerkingspartners.
De bureau-organisatie bestaat uit:
- Mw. Drs. S.C. Sjollema, directeur
- Mw. P.C. Wijers, secretarieel medewerker
In 2012 bestond het bestuur uit:
• Alex Bunjes (voorzitter)
• Ronald de Leij (penningmeester)
• Anneke van Doorne-Huiskes
• Ila Kasem
• Aukje Nauta
• Karen van Oudenhoven-van der Zee
• Jan Schaapsmeerders
• Marise Born
• Siebren Houtman
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NSvP
Talent tot ontplooiing brengen
Het jaar 2012 was voor de NSvP een
jaar van oogsten. We hebben veel
conferenties georganiseerd waarbij
we de resultaten hebben kunnen
presenteren van activiteiten die al
eerder samen met verschillende
partijen in de steigers waren gezet:
- Het kenniscentrum
www.innovatiefinwerk.nl brengt
op steeds grotere schaal mensen
met interesse op het gebied van
talentontwikkeling en innovatie bij
elkaar; de inzet van een social
mediaspecialist begint duidelijk
vruchten af te werpen.
- De activiteiten van drie leerleernetwerken die met verschillende
vaste samenwerkingspartners
worden georganiseerd zorgen
ervoor dat de NSvP haar
toegevoegde waarde op het
gebied van kennisborging enorm
kan vergroten.
- De NSvP investeerde de afgelopen
jaren in vijf experimenten op het
gebied van job crafting gericht op
vergoten van motivatie en
inzetbaarheid op het werk. Dit
resulteerde in de publicatie

Scherp in Werk: 5 routes naar
optimale inzetbaarheid en een

-

grote conferentie met meer dan
100 geïnteresseerden.
De al langer bestaande
samenwerking met het
Vlaams/Nederlandse netwerk van
onderzoekers op het gebied van
Werving en Selectie resulteerde
in de organisatie van de
gezamenlijke conferentie
Assessment anno 2012, cococreatie in de cloud.
cloud De opkomst
van social media en facebook
vormden een belangrijke
invalshoek.

NSvP

-

Onder het motto: Ruimte voor
voor
Innovatie: vertrouw op verschil!
Werd een grote bijeenkomst
georganiseerd voor verschillende
netwerken op het gebied van
Diversiteit en Innovatie. Er werd
nagedacht over vernieuwende
aanpakken gericht op het
benutten van verschil voor
innovatie en kwaliteit in
organisaties. Deze waren de basis
voor een nieuwe toolbox, die in
opdracht van het Ministerie van
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid gestalte krijgt.

Voor de toekomst hopen we ons
netwerk van samenwerkingspartners
verder uit te breiden. Met trots
hebben wij dit jaar teruggekeken op
de 100 toegekende projectsubsidies
die gedurende de laatste 10 zijn
toegekend. Om de duurzaamheid van
de resultaten verder te vergroten
heeft de NSvP de criteria voor
subsidietoekenning aangescherpt.
Het uitzetten van projectthema’s via
een oproep (call for proposal) blijkt
een goede manier om de
ontwikkeling van gerichte
projectaanvragen te stimuleren. Voor
2013 wordt een projectoproep
uitgewerkt gericht op het vergroten
van de dynamiek in loopbanen.
loopbanen
Sonia Sjollema,
directeur NSvP
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Kenniscentrum
www.innovatiefinwerk.nl
Ons kenniscentrum
www.innovatiefinwerk.nl is erop
gericht mensen en kennis te
verbinden die bijdragen aan
vernieuwing op het gebeid van werk.
Sinds 2012 werkt de NSvP met een
Social Mediaspecialist, wat duidelijk
vruchten begint af te werpen. Het
aantal bezoekers van het
kenniscentrum nam toe naar ruim
1800 unieke bezoekers per maand.
Ook het aantal leden van onze
LinkedIngroepen, en het aantal
volgers op Twitter neemt geleidelijk
aan toe.

De elektronische nieuwsbrief werd
11 keer verzonden aan gemiddeld
1800 ontvangers. Tevens verscheen
in 2012 de achtste en laatste
jaargang van het NSvP-Journaal. We
hebben in de zomer besloten de
uitgave van het NSvP-Journaal te
stoppen artikelen alleen nog digitaal
te verspreiden.

De bezoekers van de site bekeken in
totaal 90.188 pagina's. Gemiddeld
brachten zij per bezoek 3,18 minuten
door op de website. Ons
kenniscentrum biedt naast artikelen
ook veel achtergrondinformatie in de
vorm van pafdocumenten. In 2012
hebben de bezoekers 5.273 pdf's
gedownload.
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Boekenreeks

De NSvP geeft een boekenreeks uit
op de grens van wetenschap en
praktijk. In 2012 kwam er een nieuwe
publicatie bij:
- Scherp in Werk, door Jan de

Jonge, Maria Peeters, Sonia
Sjollema en Hieke de Zeeuw
(redactie)
Boeken die nog in voorbereiding zijn:

-

-

Dynamische Loopbanen: een
kwestie van vooruit kijken,
door Annelies van Vianen
De echte waarde van
diversiteit, door Ila Kasem
Anders Organiseren, onder
redactie van Diederik
Starreveld.

Scherp in
werk (2012)

Scherp in
werk. 5 routes
naar optimale
inzetbaarheid.
Jan de Jonge,
Maria Peeters, Sonia Sjollema en
Hieke de Zeeuw
ISBN 978 90 232 4975 7

Scherp in werk is erop gericht om de
ontwikkelingsmogelijkheden in een
functie te vergroten. Want om scherp
te blijven in je werk hoef je niet altijd
op zoek naar een andere baan.
Zelfsturing en het zelf sleutelen aan
werk (job crafting) is hierbij de
leidraad.
Scherp in werk is het resultaat van
een omvangrijk researchproject naar
arbeidsmotivatie. Vijf
onderzoeksteams en –
adviesbureaus, ontwikkelden vijf

NSvP

nieuwe methodieken waarbij job
crafting centraal staat:

Een online training met e-coach op
afstand die bijdraagt aan meer
zelfsturing, werkplezier en
bevlogenheid (Schouten en Nelissen,
Universiteit Utrecht).
Een groepsgerichte training die is
uitgetest bij de politie om op basis
van een persoonlijk craftingplan zelf
aan de slag te gaan. (Technische
Universiteit Eindhoven en Universiteit
Utrecht).
Een individuele aanpak met een
digitaal feedbackinstrument om –
met concrete tips en suggesties –
taakeisen en hulpbronnen meer in
balans te brengen. De aanpak is
uitgetest in een fabrieksomgeving en
geschikt voor zowel hoog- als
laagopgeleide medewerkers
(Erasmus Universiteit Rotterdam).

Een bottom-up
interventiemethode, uitgetest in
de verpleeghuiszorg, waarmee
medewerkers op teamniveau
taakeisen, hulpbronnen en herstel
meer in balans brengen en zo de
arbeidsmotivatie verhogen
(Technische Universiteit Eindhoven,
Universiteit Maastricht en Marcant).
De MOTIVATIEwijzer: Een aanpak,
uitgetest in verschillende
onderwijsinstellingen, waarbij
medewerkers zelf met behulp van
een stickervel de ‘fit’ vaststellen
tussen taken en motivatiebronnen en
vervolgens in gesprek gaan met hun
leidinggevende (VanDoorneHuiskes
en Partners) met als doel de
motivatie en betrokkenheid te
verhogen.
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David van Lennep Scriptieprijs

Op 9 maart werd aan drie studenten
de David van Lennep Scriptieprijs
uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks
toegekend aan uitzonderlijk goede
Master Theses op het terrein van
arbeid, beroep en organisatie.
Centrale onderzoeksvragen van de
winnende theses waren: Zijn musici
met een groter Working Memory
Capacity creatiever? Wat is het nut
van vakantie? Welke leidinggevenden
halen de meeste creativiteit uit
diverse teams?

De prijsuitreiking wed voorafgegaan
door een zaaldebat over Vitaliteit en
Langer Doorwerken. Panelleden
waren Annet de Lange (Universitair
Hoofddocent aan de Radboud
Universiteit Nijmegen), Tinka van
Vuuren (bijzonder hoogleraar
Vitaliteitsmanagement aan de Open
Universiteit Nederland, Senior
Consultant bij Loyalis Kennis en
Consult BV) en Jan van Noord
(manager QA & SHE (Quality, Safety,
Health & Environment) bij Unilever
Nederland Foods Factories BV).

Een onafhankelijke jury, bestaande
uit prof.dr. Nol Groot, mw. prof.dr.
Annet de Lange en mw. prof.dr. J.
van Doorne-Huiskes, maakte op 9
maart 2012 de winaars bekend:
- De eerste prijs: Inge
Wolsink,‘The Merits of Attention

Control in Musical Creativity’,

-

Universiteit van Amsterdam,
begeleiders Prof.dr. Carsten K.W.
de Dreu en Dr. Matthijs Baas.
De tweede prijs: Jennifer
Reinders,‘You want to be happier,

healthier and more creative? Take
a vacation! Influences of a long
summer vacation on health, wellbeing and creativity!’, Radboud

-

Universiteit Nijmegen,
begeleiders Jessica de Bloom,
MSc en Dr. Debby Beckers.
De derde prijs: Jeroen
Schilderman, ‘How can a team

leader influence performance in a
cross-functional team? The
effects of diversity belief and
conflict management’, Technische
Universiteit Eindhoven,
begeleiders Dr. S. Rispens en Dr.
A. de Jong.
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Conferenties, symposia en congressen

Job crafting-seminar
Scherp in Werk

Ruimte voor innovatie:
Vertrouw op verschil

De NSvP investeerde in vijf
experimenten met job crafting
gericht op het vergroten van
motivatie en inzetbaarheid. Op 3 april
presenteerde de NSvP de resultaten
beschreven in het boek Scherp in
Werk: 5 routes naar optimale
inzetbaarheid tijdens het
gelijknamige symposium. Meer dan
120 deelnemers bezochten het
symposium in Driebergen om kennis
te maken met de ontwikkelde
methoden.

Op 5 juni gingen 100 enthousiaste
deelnemers in het Museum voor
Communicatie aan de slag met het
thema innoveren door verschil.
Centrale vraagstelling: Wat is ervoor
nodig verschil te benutten voor
kwaliteit en innovatie in organisaties?

Met job crafting kan iedereen zijn
werk interessanter, uitdagender en
leuker maken. De aanpakken gaan
uit van de eigen verantwoordelijkheid
van medewerkers voor
arbeidsmotivatie en duurzame
inzetbaarheid. Niet de
leidinggevende maar de medewerker
gaat aan de slag met arbeidstaken en
arbeidsomstandigheden om die zo
beter te laten passen bij zijn of haar
interesses, kennis en capaciteiten.
Zie ook:
http://www.innovatiefinwerk.nl/onder
werpen/job-crafting

NSvP

Inleidingen werden verzorgd door
Vincent ter Voert en Hans Peters.
Vincent ter Voert (Tuvalu Media) is
maker van het tv-programma ‘Ali B.
op volle toeren’ Het programma
brengt twee totaal verschillende
werelden bij elkaar: die van bekende
zangers van het Nederlandse lied en
die van jonge rappers van nu.
Hans Peters is voorzitter van de
Nationale DenkTank. Zijn
overtuiging: mensen die vanuit
verschillende achtergronden creatief
samenwerken komen tot innovatie.
Daarna wisselden de deelnemers
aan verschillende thematafels van
gedachte over mogelijkheden om
verschil beter te benutten in
organisaties. Lees ook het verslag of
kijk hier voor meer informatie over
het benutten van verschil.
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Assessment anno 2012:
Co-creatie in the cloud
Hoe werf je in een snel veranderende
werkomgeving de juiste medewerker
voor de juiste functie en
organisatiecultuur? Kan je met
Facebook baansucces voorspellen?
Worden aanpassingsvermogen en
leervermogen in de toekomst
belangrijker dan specifieke
functiegerelateerde vaardigheden?

Aan verschillende dialoogtafels werd
vervolgens door de meer dan 100
deelnemers van gedachte gewisseld
over vernieuwing op het gebied van
Assessment en Recruitment.
Voor meer informatie zie:
http://www.innovatiefinwerk.nl/onder
werpen/selectie

Deze vragen stonden onder meer
centraal tijdens het seminar aan de
VU in Amsterdam georganiseerd in
samenwerking met de DutchFlemish Network for Recruitment
and Selection Research.
Hoofdspreker tijdens de hele dag
was Donald Kluemper van de
Northern Illinois University. Hij deed
onderzoek naar
persoonlijkheidsbeoordeling met
behulp van sociale media.
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Brug van kennis naar praktijk:
Leerstoel Employability in Werkrelaties
Aukje Nauta is sinds oktober 2010
bijzonder hoogleraar Employability in
Werkrelaties aan de Universiteit van
Amsterdam, deze leerstoel is voor 5
jaar ingesteld door de NSvP.
Hieronder zijn de activiteiten
beschreven die in het kader van de
leerstoel zijn verricht:

eerder verzamelde
onderzoeksgegevens.Dzez data
geven inzicht in de ontwikkeling van
de arbeidsrelaties binnen
Universitair Medische Centra
(UMC’s) in de periode 2007-2009. De
aanstelling van Jessie Koen duurt 2,5
jaar.

Onderwijs

Kennisverspreiding

In het cursusjaar 2011-2012
verzorgde Aukje Nauta het vak
‘Prosociaal gedrag’ en begeleidde
vier studenten bij hun stage en
werkstuk in de Masterfase van hun
studie A&O psychologie.
Onderwerpen waren:
Werknemersvertegenwoordiging, Het
Nieuwe Werken en Determinanten
van I-deals .

Sinds 1 april 2012 is
Aukje
plaatsvervangend
kroonlid bij de SER en
in die hoedanigheid lid
van verschillende
SER-commissies.
Daarnaast is zij onder
andere lid van de
adviesraad van het
vaktijdschrift
LoopbaanVisie,
redactielid van het
vaktijdschrift

Begeleiding Promovendi
Met ingang van 1 november 2011 is
Cristel van de Ven gestart als
buitenpromovendus op een
onderzoek naar Dialoog en
Maatwerk. Zij observeert
ontwikkelgesprekken tussen
leidinggevenden en medewerkers bij
meerdere UMC’s en bij de ING Bank.
Zij onderzoekt of de kwaliteit van de
dialoog voorspellend is voor
inzetbaarheid een half à een jaar
later.
Met ingang van 1 november 2012 is
Jessie Koen als post-doc aangesteld
op het project ‘The
process, antecedents and
consequences of idiosyncratic deal
making’. Jessie schrijft
wetenschappelijke artikelen over

NSvP

Tijdschrift
Conflicthantering,
bestuurslid van de
Werkgemeenschap Arbeid- en
Organisatiepsychologie (WAOP) en lid
van de Programmacommissie van de
Stichting Managementstudies. In r
2012 verzorgde Aukje Nauta 44
presentaties en workshops en
publiceerde zij 18 publicaties in
internationale en Nederlandstalige
wetenschappelijke tijdschriften en
vakbladen.
Voor meer informatie zie ook:
http://www.innovatiefinwerk.nl/onder
werpen/leerstoel
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Projecten

De NSvP kent subsidies toe aan
projecten die bijdragen aan
vernieuwing op het gebied van mens
en werk. Projectaanvragen zijn
gericht op de centrale thema’s
employability, motivatie, sociale
innovatie of diversiteit, sluiten
inhoudelijk aan op het meerjaren
plan van de NSvP en spelen in op de
maatschappelijke actualiteit. De
NSvP richt zich op de brug tussen
wetenschap en praktijk. We werken
op basis van drie pijlers:
wetenschappelijke kennis,
praktijkkennis en co-creatie. Het
beoogde doel is uiteindelijk dat de
vernieuwende aanpak breed in de
praktijk wordt toegepast.
In 2012 werd gewerkt aan de
volgende projecten, gerubriceerd
naar thema:

-

-

-

2 Loopbaanontwikkeling/
employability

1 Sociale innovatie:
-

-
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Leernetwerk Anders Organiseren:
Factor Vijf, leernetwerk over
andere vormen van organiseren
die bijdragen aan meer
betrokkenheid en inzetbaarheid
van medewerkers.
Innovatie en etnisch
ondernemerschap: onderzoek en
ontwikkeling
coachingsmethodiek, Clavis
Consulting/Hogeschool
Windesheim.
Leernetwerk Job Engineering:
nieuwe banen voor kwetsbare
groepen, TNO-Arbeid, Luc
Dorenbosch.
Zonder wrijving geen glans:
Conflicthantering & Het Nieuwe
Werken, Mediation Plus/ Vrije
Universiteit.

-

Nieuw organiseren, nieuw
leiderschap: European
Management Development Centre
(EMD)/SmitKempink:Ontwikkeling
van een leerprogramma Nieuw
leren, nieuw organiseren in Zorg
en Welzijn, gericht op principes
van Sociale Innovatie en Rijnlands
organiseren.
Nieuw Organiseren: Diederik
Starreveld e.a., publiceren van
een boek over nieuwe vormen van
organiseren. Het boek wordt
geschreven door een community
van professionals die via intenet
worden uitgenodigd mee te
schrijven.

-

Praktijkdag EAWOP-conferentie:
NIP, publicatie n.a.v. praktijkdag
voor professionals tijdens het
EAWOP Congres (European
Association of Work and
Organizational Psychology).
NSvP Kenniscentrum Duurzame
Inzetbaarheid op het werk (NKDI),
Radboud Universiteit Nijmegen
(Annet de Lange).

3 Motivatie
-

-

E-trainingsprogramma
arbeidsmotivatie, Schouten &
Nelissen/Universiteit Utrecht.
Succesvol Job Crafting:
Universiteit Utrecht - Technische
Universiteit Eindhoven;
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-

-

ontwikkelen, implementeren en
evalueren van een groepsgerichte
training genaamd Succesvol job

-

crafting.

-

Langer gemotiveerd aan het
werk: Universiteit Nijmegen,
onderzoek naar tijdsperspectief
van oudere werknemers.
Zorg voor tijd in de
beroepspraktijk: Artemea.

4 Diversiteit
-

-

-

-

-

-

Multiculturele teams en
Communities of Practice in het
MBO: Hogeschool van
Amsterdam, Martha Meerman.
Symposium Creativiteit en
Diversiteit: Instituut voor
Integratie en Sociale
Weerbaarheid (ISW).
Onderzoek naar de effectiviteit
van inzet van OK-assistenten in
Nederland: Lida van den
Broek/Kantharos.
Leernetwerk; Diversiteit als
vehikel ter bevordering van de
innovatiekracht van MKB
organisaties: De Baak/ Navid
Otaredian, INENDI/Saskia
Harkema.
Beter samenwerken in medische
actieteams: LUMC/ Rozemarijn
Janss.
Duurzaam en divers:
Professionalisering en diversiteit:
leren aan de hand van een
methodiek voor teams in
Organisaties: (vervolgproject)
Hogeschool van Amsterdam.
Martha Meerman.

-

-

Wereldwerk aan de Zaan,
Stichting Vluchtelingenwerk
Zaanstad.
Be-It: Methodiekontwikkeling
jongeren en discriminatie, Bueau
Discriminatiezaken.
Je proeft het verhaal, Stichting
tafel van Zeven.
STOSO Congres:
Studentencongres
Rijksuniversiteit Groningen.
Masterclass Work, Workability
and Chronically III, Stichting
Centrum Werk Gezondheid.

Voor meer informatie over deze
projecten, zie
http://www.innovatiefinwerk.nl/them
a/inzetbaarheid/projecten

5 Overige projecten

NSvP
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NSvP
Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
T 026-4457800
F 026-4439222
info@nsvp.nl
www.nsvp.nl
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