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De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek 
(NSvP) maakt zicht sterk voor mens en werk. 
De Stichting wil dat mensen hun capaciteiten 
in werksituaties optimaal kunnen benutten. De 
NSvP subsidieert innovatieve projecten, stimu-
leert kennisuitwisseling en faciliteert de borging 
van ontwikkelde methodieken. Dit meerjaren-
programma beschrijft de speerpunten waarop de 
NSvP zich de komende jaren wil richten. Binnen 
de thema’s die in dit meerjarenprogramma zijn 
beschreven kunnen aanvragen worden ingediend. 
Voor het indienen van subsidieaanvragen ver-
wijzen wij naar de subsidievoorwaarden en de 
aanvraagprocedure op www.nsvp.nl. Bij vragen 
kunt u altijd contact opnemen met de NSvP.’

Wat doet 
de NSvP?

Werkgevers en werkenden werken in een nieuw tijdperk als het gaat om arbeidsrelaties. Het 

draait om innovatie, samenwerken, nieuw leiderschap, verbinding, diversiteit. Maar bovenal: hoe 

zorgen we ervoor dat iedereen een maximale bijdrage kan leveren en duurzaam inzetbaar is? Die 

uitdaging stelt ons voor vragen waarop de NSvP een antwoord helpt te vinden. In het Meerjaren-

programma 2011 – 2015 zetten we de koers uit waarlangs we een bijdrage willen leveren aan de 

kennisontwikkeling, kennisverspreiding en borging van innovaties in werkrelaties. 

Kennisontwikkeling 

•	 Eigen	projecten
•	 Projecten	van	derden
•	 Expertmeetings	

Kennisverspreiding

•	 David	van	Lennep	Scriptieprijs
•	 Boekenreeks
•	 NSvP-Journaal,	magazine
•	 Kenniscentrum	www.innovatiefinwerk.nl
•	 Conferenties	en	symposia	

Borging

ontwikkeling van leernetwerken op het gebied van:
•	 Sociale	Innovatie	en	Motivatie
•	 Loopbaanontwikkeling	en	Employability
•	 Diversiteit	en	Inclusie
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A c h t e r g r o n d

Doelstelling van de NSvP is het optimaal benutten van menselijk 

talent in de werksituatie. De snel veranderende maatschappelijke 

context vraagt een voortdurende vernieuwing en ontwikkeling van 

het vakgebied van de Psychologie van Arbeid en Organisatie. 

Hoe zien deze maatschappelijke ontwikkelingen er uit en welke 

vernieuwingen zijn er nodig op het gebied van Personeel & 

Organisatie?

Maatschappelijke 
ontwikkelingen
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Individualisering

De individualisering confronteert organisaties met 
mondige klanten en medewerkers die verwachten 
dat met hun individuele behoeften rekening wordt 
gehouden. Deze ontwikkeling biedt organisaties 
de mogelijkheid meer gebruik te maken van 
zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid van 
medewerkers. 

Informalisering

De verhoudingen tussen medewerker en baas 
worden minder hiërarchisch en de omgangs-
vormen worden losser. Als opvolger van de tradi-
tionele hiërarchische organisatie  ontstaat een 
netwerkachtige, horizontale organisatievorm. De 
vaste grenzen van organisaties vervagen, mede-
werkers richten hun blik steeds meer naar buiten 
en investeren in het eigen netwerk van vakge-
noten, klanten en leveranciers. 

Intensivering

Betaalde arbeid moet steeds meer concur-
reren met andere levensactiviteiten zoals familie 
en vrije tijd. Zowel mannen als vrouwen willen 
werk combineren met zorg voor kinderen, of 

hulpbehoevende ouders en een actief sociaal 
leven. op werkgevers wordt een appèl gedaan 
meer	flexibiliteit	te	bieden	in	werktijden,	meer	
mogelijkheden te bieden voor telewerken en meer 
faciliteiten te bieden in de sfeer van zorgverlof en 
sabbaticals. 

Informatisering

Internet maakt de wereld kleiner. De concurrentie 
tussen organisaties neemt op deze manier toe, 
traditionele landsgrenzen zijn niet meer relevant. 
Ook	voor	de	organisatie	van	het	werk	heeft	ICT	
grote	gevolgen.	Mede	door	ICT	kan	er	door	veel	
medewerkers werkplekonafhankelijk gewerkt 
worden; de grenzen tussen thuis en vrije tijd 
worden diffuser.

Internationalisering

onder de druk van globalisering neemt de 
concurrentie toe. Bedrijven verplaatsen hun 
productie naar lage lonen landen. Westerse 
landen leggen zich toe op dienstverlening of op 
maatwerk productie met een hoge toegevoegde 
waarde. Producten hebben een kortere levenscy-
clus, technologische vernieuwingen volgen elkaar 
sneller op waardoor ook van werknemers een 
grotere wendbaarheid wordt verwacht. 

Dit alles vindt plaats tegen de achtergrond van een veranderende arbeidsmarkt. Door 
vergrijzing en ontgroening neemt op termijn de omvang van de beroepsbevolking af. 
Ook al zullen in periodes van economische depressie groepen werknemers hun baan 
verliezen, op de langere termijn krijgen wij hoe dan ook te kampen met een tekort aan 
arbeidskrachten. Ook wanneer langer doorwerken inderdaad in brede lagen van de 
beroepsbevolking gestalte krijgt en de arbeidsparticipatie van verschillende groepen nog 
stijgt, zal dit tekort zich manifesteren.

Kern van de maatschappelijke veranderingen zijn de 5 I’s:  

Individualisering, Informalisering, Informatisering, Intensivering, 

Internationalisering (zie SCP/CPB (2000)



6 N S v P  M E E R J A R E N P L A N  2 0 1 1 - 2 0 1 5

Organisaties streven naar wendbaarheid. Ze willen 

sneller op de veranderende behoeften van de klant 

inspelen en de werknemer moet om die veranderingen 

bij te kunnen benen, flexibel zijn. Wie een goede 

positie op de arbeidsmarkt wil blijven houden 

investeert zelf in opleiding en ervaring om zich 

adequaat te kunnen aanpassen aan veranderende 

omstandigheden. Er is geen baan voor het leven 

meer. In plaats daarvan neemt het belang van 

aanpassingsgerichtheid en een leven lang leren toe.

Trends en 
ontwikkelingen 

A c h t e r g r o n d
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Oog voor innovatie door medewerkers
In het industriële tijdperk was de hiërarchische, 
top down gestuurde organisatie vooral gericht op 
goedkope	en	efficiënte	productie.	Nu	het	meer	
gaat om leren, ontwikkelen en vernieuwen worden 
andere structuren belangrijker. Veel potentie voor 
innovatie ligt bij medewerkers zelf. Zij hebben 
door hun contacten met klanten, toeleveranciers 
en de maatschappij goed zicht op veranderende 
klantvragen. Maar zij hebben vervolgens auto-
nomie en zelfsturing nodig om snel op de ontwik-
kelingen te kunnen inspelen. Belangrijke uitda-
ging voor werkgevers is: hoe motiveer je mensen 
om innovatief en ontwikkelingsgericht te zijn en 
toch binding met de organisatie te houden? Wat 
is er op het gebied van strategie, processen en 
systemen nodig om mensen uit te dagen hun 
talent in te zetten voor de organisatie?

In maatwerk gegoten afspraken
Diversiteit biedt mogelijkheden om het innova-
tief vermogen van de organisatie te vergroten. 
Maar omgaan met een breed palet aan werkne-
mers is niet altijd gemakkelijk. Velen worstelen 
met de vraag hoe je de juiste condities creëert 
waarin diversiteit daadwerkelijk tot creativiteit en 
innovatie leidt. En hoe maak je zichtbaar wat de 
opbrengst van diversiteit eigenlijk is? 

De werknemer bestaat niet meer. Niet alleen door 
diversiteit neemt de verscheidenheid aan wensen 
en behoeften van medewerkers toe. ook door 
verschuivende arbeidspatronen tussen mannen 
en vrouwen en verschillen in levensfase hebben 
werknemers veel vaker individuele wensen met 
betrekking tot ontwikkelingsmogelijkheden, 
arbeidsduur en arbeidstijden, om bijvoorbeeld 
werk en privé te kunnen combineren. Dit vraagt 
om maatwerk bij de afspraken tussen werkgever 
en werknemer. 

Uitruilen van arbeidsvoorwaarden
Aan de ene kant duren arbeidsrelaties steeds 
korter maar aan de andere kant neemt de intensi-
teit ervan juist toe. Werkgevers zoeken betrokken 
medewerkers die niet alleen hun werk goed doen, 

maar daarnaast ook meedenken over vernieuwing 
van diensten en producten en over mogelijk-
heden	voor	efficiënter	werken.	Het	uitruilen	van	
allerlei andere aspecten op het gebied van werk 
en arbeidsomstandigheden biedt mogelijkheden 
om de goede verbinding tussen organisatie en 
werknemer te krijgen. Voorbeelden van maatwerk 
zijn werktijden, werkomstandigheden, plaats- 
en tijd onafhankelijk werken en persoonlijke 
ontwikkelingsplannen.

Volwassen werkrelaties
Risico’s, rechten en plichten worden op basis van 
een volwassen arbeidsrelatie steeds evenwich-
tiger verdeeld tussen werkgever en werknemer. 
Dat maakt een andere aansturing noodzakelijk; 
met meer ruimte voor ideeën voor verbetering 
die ontstaan op de werkvloer, aandacht voor 
het organiseren van participatie en betrokken-
heid, minder hiërarchische gezagsverhoudingen, 
leiderschap op basis van vertrouwen en ruimte 
voor autonomie en zelfsturing.

Van compensatie naar participatie
het verwachte tekort op de arbeidsmarkt als 
gevolg van vergrijzing  heeft consequenties voor 
de manier waarop wij ons sociale zekerheids-
stelsel inrichten. het accent zal verschuiven van 
compensatie (werkloosheid wordt gecompen-
seerd door een uitkering) naar participatie. 
Dat vraagt een andere houding ten aanzien 
van werk, waarbij ook onbetaald werk als een 
gewaardeerde en waardevolle bijdrage aan de 
samenleving wordt gezien. Naast een appel op 
participeren en mee doen, vraagt het van orga-
nisaties de openheid om iedereen mee te laten 
doen. 

Periodes van werk, werkloosheid, scholing en 
zorg volgen elkaar sneller op. hierdoor is het voor 
werknemers belangrijk ook in periodes zonder 
betaald werk actief en inzetbaar te blijven. De 
uitdaging is hierbij bijvoorbeeld om de periodes 
van ‘inactiviteit’ tussen twee banen toch nuttig in 
te vullen, bijvoorbeeld via bridge employment.  
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Werkgevers verwachten van werknemers niet 
alleen dat zij doen wat er strikt opgedragen wordt. 
Zij hebben er belang bij dat werkenden hun erva-
ring	en	expertise	ter	beschikking	stellen	om	de	
organisatie te laten groeien. Werkgevers kunnen 
dat niet bereiken door slechts te sturen van 
bovenaf. Zij moeten  werknemers daadwerkelijk 
de kans geven echt mee te doen en hen de ruimte 
geven te innoveren en productief te zijn.  Nieuwe 
werkrelaties vragen om innovatieve concepten op 
de arbeidsmarkt. De NSvP stelt de komende jaren 
drie thema’s centraal. 

•	Sociale	innovatie	en	Motivatie

•	Loopbaanontwikkeling	en	Employability

•	Diversiteit	en	Inclusie	

Deze thema’s vormen de basis voor onderzoek, 
experimenten en projecten. Met als doel kennis 
te verzamelen en te verspreiden die de nieuwe 
werkrelaties helpen vorm te geven en te verbeteren.

Door de ontwikkelingen in de economie en op de arbeids-

markt veranderen de werkrelaties tussen werkgever en 

werkende. Voor werknemers is er geen baan meer voor het 

leven. Daarvoor in de plaats is er nu de uitdaging om flexibel 

te zijn, te blijven investeren in opleiding en ontwikkeling.

Sociale innovatie en Motivatie

Sociale innovatie vraagt dat medewerkers niet 
alleen hun werk goed doen, maar ook actief 
zoeken	naar	mogelijkheden	voor	efficiency-
verbetering en innovatie. het voor werkgevers 
van belang te kunnen bouwen op medewerkers 
die gemotiveerd zijn méér te doen dan strikt 
genomen van hen gevraagd wordt. 

De NSvP gaat op zoek naar nieuwe methodes en 
praktijkervaringen die kunnen bijdragen aan betere 
motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Prio-
riteit daarbij hebben het ontwikkelen en implemen-
teren van nieuwe methodieken die medewerkers de 
mogelijkheid biedt hun taken beter af te stemmen 
op hun capaciteiten en interesses. Aanpakken die 
bijdragen aan meer eigen initiatief en verantwoor-
delijkheid van medewerkers, die intrapeneurship 
versterken en bijdragen aan meer sociale inno-
vatie en ontwikkeling van onderaf hebben onze 
belangstelling.

Meerjarenprogramma NSvP 
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Loopbaanontwikkeling en Employability

Sociale innovatie vraagt een grotere betrokken-
heid van werkgevers en werkenden. De verbinding 
tussen hen kan tot stand komen door maatwerk-
afspraken en het creëren van een cultuur waarin 
meer ruimte is voor leren en ontwikkeling. Dat 
vraagt een gedragsverandering van leiding-
gevende en werkenden. hun onderlinge relatie 
wordt een ruilrelatie. hRM-professionals onder-
steunen en spelen daarnaast een belangrijke rol 
bij het formuleren en communiceren van een visie 
op inzetbaarheid. Daarnaast is hun taak de juiste 
instrumenten te ontwikkelen die leidinggevenden 
en werkenden ondersteunen bij het aangaan van 
een dergelijke ruilrelatie.

De NSvP-leerstoel aan de Universiteit van 
Amsterdam is vanaf oktober 2010 gericht op 
Employability in Werkrelaties. Naast het onder-
steunen van relevant onderzoek op het terrein van 
de leerstoel investeert de NSvP in pilotprojecten 
die vormgeven aan employability als onderdeel van 
de beschreven ruilrelatie. Daarnaast is er aandacht 
voor overdracht van kennis naar de praktijk van 
HRM-managers en organisaties. 

Naast het thema van de leerstoel is de NSvP 
geïnteresseerd in projecten op het terrein van 
transities en bridge employment. Het gaat hierbij 
vooral om het ontwikkelen van vernieuwende 
methoden voor het overbruggen van periodes van 
werkloosheid (transities van werk naar werk). 
 

Diversiteit en Inclusie 

In het huidige politieke klimaat is investeren in 
Diversiteit geen vanzelfsprekendheid. Dat is ook 
terug te zien in het diversiteitbeleid in bedrijven. 
Als bedrijven investeren in Diversiteit is dat 
meer en meer vanuit een goed onderbouwde 
businesscase en niet vanwege maatschappelijke 
motieven of het streven naar gelijke behandeling/
doelgroepenbeleid. organisaties die echt effectief 

zijn zien diversiteit niet als een probleem dat 
opgelost moet worden. Zij slagen er in de meer-
waarde van diversiteit te erkennen en te benutten. 
Deze	excellente	organisaties	linken	diversiteit	aan	
kwaliteit, zodat:

•	nieuwe	markten	optimaal	bereikt	worden	en	
	 de	producten/diensten	maximaal	zijn	afgestemd	

op de diverse behoeften;
•	medewerkers	begrip	hebben	voor	de	vragen	
 en behoeften van (diverse) klanten;
•	medewerkers	inventieve	oplossingen	weten	te	

vinden voor verbetering van werkprocessen en 
innovatie van diensten en producten; 
•	alle	medewerkers	zich	gewaardeerd	weten	en	
maximaal	kunnen	bijdragen	aan	de	bedrijfs-
resultaten (inclusion);
•	divers	personeel	geworven	kan	worden	op	een	

competitieve arbeidsmarkt.

De NSvP neemt het initiatief om de verbinding 
tussen Diversiteit en Kwaliteit en Diversiteit en 
Innovatie verder inzichtelijk te maken en organi-
saties de mogelijkheid te bieden aan de hand van 
een businesscase concrete doelen te formuleren 
en te bereiken. Dat zal zij in eerste instantie doen 
op basis van een aangepast INK-model. Dit model 
zal	daarvoor	worden	aangevuld	met	specifieke	
aandachtspunten voor Diversiteit en Inclusie. De 
NSvP ondersteunt het tot stand komen en imple-
menteren van een dergelijke uitgebreide variant 
van het INK-model. 

Op initiatief van de NSvP zijn vijf methodieken 
ontwikkeld die het voeren van een dialoog over 
diversiteit in organisaties ondersteunen. De metho-
dieken zijn gebaseerd op veranderkundige inzichten: 
het stellen van harde doelen (hoofd), maar met 
oog voor draagvlak (hart) en emoties (buik). Voor 
management en leidinggevenden bieden de ontwik-
kelde methoden handvaten om draagvlak te creëren 
en emoties en weerstanden bespreekbaar te maken. 
De NSvP streeft naar een uitbreiding van ervaring 
met implementatie van deze en andere op de rela-
tionele kant van diversiteit gerichte methodieken.
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Kennisontwikkeling

•	 Ontwikkelen	en	uittesten	van	een	kwaliteits-
model Diversiteit & Inclusie

- hoe zorg je dat diversiteit een toegevoegde 
waarde levert aan het primaire proces van de 
organisatie?

- hoe creëer je condities waaronder diversiteit 
ook echt tot kwaliteit en creativiteit/innovatie 
leidt?

- hoe maak je zichtbaar wat de opbrengst van 
diversiteit op organisatie- of teamniveau eigen-
lijk is? 

- Is door middel van pilotprojecten zichtbaar te 
maken wat ervoor nodig is diversiteit/divers 
talent te benutten en bij te laten dragen aan 
kwaliteit en innovatie?

•	 Uitzetten	van	een	call for proposal op het gebied 
van employability in werkrelaties, eventueel 
voorafgegaan	door	een	expertmeeting	met	
geïnteresseerde organisaties, werkgevers- 

 en werknemersorganisaties die in de totstand-
koming van aanvragen een rol kunnen spelen.

•	 Ontwikkelen	van	projecten	op	het	terrein	
van transities en bridge employment, met 

Op basis van de drie thema’s onderneemt de NSvP de komende jaren diverse 

projecten en programma’s, ondersteunt en geeft opdracht tot onderzoek en 

publiceert over de resultaten. De agenda is flexibel en regelmatig starten 

nieuwe activiteiten. Op het gebied van kennisontwikkeling,  kennisverspreiding 

en borging zijn nu de volgende, nieuwe activiteiten gepland.

medefinanciering	/	betrokkenheid	van	andere	
organisaties en instanties. het gaat hierbij 
vooral om het ontwikkelen van vernieuwende 
methoden t.a.v. het overbruggen van periodes 
van werkloosheid (transities van werk naar 
werk). 

•	 Naar	aanleiding	van	de	expertmeeting	
 Deeltijdwerk: eindstation of tussenfase? en 

van het verschijnen van het boek: Vrouwelijk 
talent werkt… van Anneke van Doorne-huiskes, 
projectvoorstellen genereren c.q. voorbereiden 
die bijdragen aan een hogere arbeidspartici-
patie van vrouwen. 

•	 Call for proposal op het gebeid van intrape-
neurship. Intrapreneurs zijn werknemers die 
ongevraagd initiatieven nemen voor nieuwe 
producten en diensten van het bedrijf waarvoor 
ze in loondienst werken. organisaties willen 
eigen initiatief en verantwoordelijkheid stimu-
leren. ook medewerkers vinden ruimte voor 
ondernemerschap belangrijk. Die behoefte 
aan ruimte neemt toe naarmate iemand meer 
werkervaring krijgt. Maar bijna de helft van de 
ondernemende medewerkers vindt dat daar 
in de huidige functie onvoldoende ruimte voor 

Activiteiten NSvP 
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is. Pilotprojecten kunnen zicht geven op hoe in 
organisaties meer ruimte voor ondernemer-
schap gecreëerd kan worden en wat dit vraagt 
van leiderschap en ondersteunende hRM 
instrumenten.

Kennisverspreiding

•	 Ondersteunen	van	de	kennisuitwisseling	
tussen de leerstoel Employability en Werk- 
relaties en de praktijk.

•	 Organiseren	van	het	congres	Employability	in	
Werkrelaties ter gelegenheid van de start van 
de nieuwe leerstoelhouder op de NSvP leer-
stoel Employability in werkrelaties.

•	 Organiseren	van	een	conferentie	over	Jobcraf-
ting naar aanleiding van de vijf methodieken 
die over dit onderwerp zijn ontwikkeld. 

•	 Aandacht	voor	de	afstemming	tussen	weten-
schap en praktijk d.m.v. de organisatie van een 
practitioners day	tijdens	de	EAWOP	Conferentie	
in mei 2011.

•	 Voortzetting	van	de	samenwerking	met	het	
Dutch Flemish Network for Recruitment and 
Selection Research gericht op nadere 

 afstemming tussen onderzoek en praktijk op 
het	gebied	van	Werving	en	Selectie.	Centrale	
vraagstelling: hoe organiseer je selectie in 

	 een	tijd	waarin	traditionele	ideeën	over	P-F-fit	
	 en	P-O-fit	niet	meer	werken?

Faciliteren van borging

•	 Opzetten	van	een	leernetwerk	diversiteit	met	
aandacht voor het INK-model en het formu-
leren van businesscases en de implementatie 
van diversiteit via de ontwikkelde methodieken 
met een relationele invalshoek.

•	 Participeren	in	leernetwerken	op	het	gebied	
van Sociale innovatie, zoals het leernetwerk: 
Nieuw organiseren, nieuw leiderschap in Zorg 
en Welzijn.

•	 Organiseren	van	een	bijeenkomst	voor	de	pilot-
organisaties die betrokken waren bij de moti-
vatieprojecten	op	het	gebied	van	Job	Crafting:	
onderzoeken of er behoefte is aan onderlinge 
kennisuitwisseling tussen deze en eventueel 
nieuwe organisaties.
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