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Leernetwerk Job Engineering 
 

 
TNO-NSvP Leernetwerk  
Op 9 oktober 2013 organiseerde TNO samen met de Nederlandse Stichting voor 
Psychotechniek (NSvP) de vierde bijeenkomst in het leernetwerk Job Engineering: Nieuwe 
banen voor kwetsbare groepen. De bredere insteek van dit leernetwerk is experts uit 
wetenschap en praktijk te verenigen rondom het thema ‘job engineering’. In het kort gaat 
het hierbij om het maatschappelijk vraagstuk hoe we het aanbod van huidige banen anders 
kunnen inrichten, zodat werknemers langer actief, gezond en productief aan het werk 
blijven. Dit vooral voor groepen die een vaker kwetsbare positie hebben in organisaties en 
de arbeidsmarkt (bv. oudere werknemers, lager opgeleiden, jongeren zonder 
startkwalificatie). In totaal zal het leernetwerk rondom dit thema in 2012 en 2013 vijf keer bij 
elkaar komen afsluitend met een symposium.  
  
Job Engineering 
Beroepen en banen hebben een frisse blik nodig. We zien daarbij de baan als een 
technologie waarvan de werknemer de eindgebruiker is. En net als bij computertechnologie 
kan er mogelijk nu veel meer met het concept ‘baan’ dan we 10 jaar geleden hadden 
kunnen bedenken. Maar wat? En wat vereist dat bijvoorbeeld van de eindgebruiker?  
 
Job engineering kan gezien worden als een overkoepelende term voor alle recente 
initiatieven die gaan over bijvoorbeeld:  
- het veranderen van baancomposities door het combineren banen  
- het verduurzamen van bestaande banen via taakherontwerp (bv. job  crafting) 
- het creëren van nieuwe banen binnen bestaande banen (bv. job carving) 
- het tijd- en plaatsonafhankelijk maken van banen  
- het inbouwen van leerrijke taken in banen om ontwikkeling te stimuleren 
- het organiseren van duurzaam flexwerk (bv. ontwikkelloopbanen in flexbanen) 
  
Er zijn veel verschillende vormen denkbaar waarop organisaties alleen of samen met 
andere organisaties kunnen sleutelen aan nieuwe (loop)baanvormen die passen bij deze 
tijd. In dit leernetwerk verzamelen we samen met de leernetwerkleden “blauwdrukken” van 
mogelijk nieuwe baanvormen inventariseren en hoe deze in de praktijk gestalte kunnen 
krijgen. Deze blauwdrukken zullen later in 2013 verschijnen in een boek.  
 
Centrale vragen gedurende de leernetwerkbijeenkomsten zijn:  
Welke nieuwe baanvormen zijn er? Welke problemen zijn er in de praktijk? Wat zou het 
kunnen opleveren voor werkgever en werknemer? Wie zijn hier al mee bezig? Wat kunnen 
we hiervan leren? 
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Leernetwerkbijeenkomst 4: Ontwikkelbanen 
 
Doelstelling bijeenkomst 
 
Tijdens deze vierde bijeenkomst in dit leernetwerk ging het specifiek hebben over 
ontwikkel(loop)banen: nieuwe baanconstructies, toepassingen en initiatieven in banen die 
werknemers in staat stellen om sneller en al werkende wijs te leren en te ontwikkelen 
richting een betere inzetbaarheid en arbeidsmarktpositie. Tijdens de leernetwerksessie 
gingen deelnemers actief aan de slag gaan met “blauwdrukken” van ontwikkelbanen die 
bekend zijn of die kansrijk zouden kunnen zijn. Tevens werden hierbij de belemmeringen 
geïnventariseerd. In dit verslag is de input van alle aanwezigen verwerkt.  
 
 
Aanwezigen  
 

 
 
Centrale vragen in de leernetwerkbijeenkomst “ontwikkelbanen”  
 

 Wat zijn voorbeelden van het inbouwen van ontwikkeling in banen?  
 Op welke groep is dit gericht? 
 Hoe sluit dit aan bij de behoefte van werkgevers?  

 
 
Ontwikkelbanen  
 
Ontwikkelbanen bevatten leerrijke taken, routines of (technologische) toepassingen die de 
ontwikkeling van werknemers stimuleren. Deze elementen kunnen tijdelijk aan de baan 
worden toegevoegd (bijvoorbeeld ter verkorting van de inwerktijd) of structureel worden 
ingebouwd om te blijven ontwikkelen voor het behoud van een goede aansluiting met 
veranderende werkeisen. Het is een bekend adagium: levenslang leren. Wanneer je 
Nederlandse werknemers direct vraagt naar de behoefte om te leren via een (externe) 
opleiding dan tonen de volgende recente NEA-cijfers uit 2012 een niet al te groot animo. 
Gemiddeld geeft 51% van de Nederlandse werknemers aan geen behoefte te hebben aan 
opleiding of cursus.   
 

Iris Goeree  Facilicom 
Betty Dalhoeven Expliciet 
Marjan van Kampen Ministerie van Financiën 
Alex Bunjes  NSVP 
Maria Dekker  HAN / Kessels Smit  
Thijs Polfliet Gemeente Amsterdam 
Douwe.Brouwer ING 
Krista Schaap Belastingdienst 
Jos Akkermans Vrije Universiteit 
Luc Dorenbosch TNO 
Ellen van Wijk  TNO 
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Uitgesplitst naar opleidingsniveau is af te lezen dat 63% van de lageropgeleiden geen 
behoefte heeft aan een cursus of opleiding tegenover 41% van de hogeropgeleiden (zie 
grafiek hieronder).  
 

 
 
Een andere uitsplitsing naar leeftijd toont dat vooral de allerjongste en alleroudste categorie 
werknemers op de arbeidsmarkt het minst behoefte hebben aan een cursus of opleiding. Dit 
is niet zo’n verwonderlijk beeld. De 15 tot 24 jarigen zitten nog op school, studeren nog of 
zijn net klaar. Bij de oudere werknemers is de behoefte ook niet meer zo hoog. Is het voor 
hen mogelijk goed zo. Kunnen zij teren op hun ervaring? Of zouden de liever op andere 
manieren nog aan ontwikkeling doen? 
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Andere manieren van ontwikkeling: in de baan zelf   
 
De interesse voor andere vormen van informeel leren en werkplekleren is groeiende met de 
vraag: hoeveel leerpotentieel biedt het werk en/of de collegiale context zelf eigenlijk al? 
Vooral de groep werknemers waarbij de opleidingsbehoefte laag is en de leermogelijkheden 
in het werk schaars zijn lopen een inzetbaarheidsrisico voor de lange termijn. Hoe slim te 
sleutelen om van deze banen ook ontwikkelbanen te maken met oog voor de 
werknemersmotivatie en de behoeften van werkgevers? Welke (nieuwe) rol is daarbij 
weggelegd voor HRM/D’ers, opleiders en andere externe partijen? 
 
In deze leernetwerkbijeenkomst kwamen 4 visies aan bod: 

 Ontwikkeling door het vergroten van loopbaancompetenties (Jos Akkermans) 
 Ontwikkeling door het inbouwen van leerrijke taken (Ellen van Wijk) 
 Ontwikkeling door het uitdagen van werknemers om hun talenten in de baan te 

craften (Maria Dekker) 
 Ontwikkeling door collegiale leer-werk constructies, waarbij collega’s elkaar trainen 

in nieuwe werkgerelateerde kennis en vaardigheden (Thijs Polfliet).  
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Een goed begin is het halve werk: over loopbaancompetenties  
 
Jos Akkermans  (VU) presenteerde de resultaten van zijn promotieonderzoek naar wat 
ontwikkeling en bevlogenheid stimuleert onder jongere werknemers van MBO niveau. 
Centraal stonden de 2 vragen: Welke loopbaancompetenties hebben jonge werknemers 
nodig om (duurzaam) inzetbaar te worden en te blijven? Hoe zijn deze 
loopbaancompetenties te stimuleren?  
Conclusies van zijn onderzoek zijn dat de volgende loopbaancompetenties bijdragen aan 
de loopbaanontwikkeling van jongeren: 

 Reflectieve competenties (motivatie en kwaliteiten) 
 Communicatieve competenties (netwerken en profileren) 
 Gedragsmatige competenties (exploratie en sturing) 

Verder kwam naar voren: 
 Loopbaancompetenties dragen bij aan (subjectief) loopbaansucces én aan welzijn 

van werknemers  alleen als motivator, niet als buffer tegen stress 
 Loopbaancompetenties zijn een soort persoonlijke hulpbronnen die interacteren 

met taakgerelateerde hulpbronnen 
 
Jos Akkernans ontwikkelde hiertoe een meetinstrument om de loopbaan competenties in 
kaart te brengen. Ook verrichte hij een CareerSkills interventie om de 
loopbaancompetenties bij jongeren te ontwikkelen en te stimuleren. Ten aanzien van de 
interventie kwamen toont zijn onderzoek dat de CareerSkills training (op korte termijn) 
effectief bleek   versterking van loopbaancompetenties, (waargenomen) inzetbaarheid, 
omgaan met obstakels, self-efficacy en bevlogenheid. Hij concludeert aanzien van de 
kansen voor ontwikkelbanen: 

 Nadruk bij ontwikkelbanen zou, in ieder geval bij jonge werknemers, moeten liggen 
op stimuleren en prikkelen 

 Loopbaancompetenties kunnen een rol spelen in het stimuleren van welzijn 
(bevlogenheid) van werknemers 

 Hulpbronnen en loopbaancompetenties zouden een basis kunnen vormen van een 
ontwikkelbaan voor jonge werknemers 

 Bijvoorbeeld ontwikkelingsmogelijkheden in combinatie met reflectieve 
competenties 

 Bijvoorbeeld sociale steun in combinatie met communicatieve competenties 
 Bijvoorbeeld autonomie in combinatie met gedragsmatige competenties 
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Leerrijke taken inbouwen in het (uitzend)werk 
 

Ellen van Wijk (TNO) presenteerde een studie naar het stimuleren van ontwikkeling onder 
uitzendkrachten. In samenwerking met STOOF (het O&O fonds van de uitzendbranche) 
werd in 2013 onder ruim 700 uitzendkrachten onderzoek verricht naar de leerrijkheid van 
taken en de relatie met doorstroom naar weer een betere uitzendbaan. Dit met als doel 
daarmee enige ontwikkeling in te bouwen in de aaneenschakeling van uitzendwerk 
(ontwikkelloopbanen). Leerrijk taken/werk kent in het onderzoek de volgende aspecten: 

 Autonomie 
 Taakvariatie 
 Taaksignificantie 
 Taakidentiteit 
 Complexe taken 
 Nieuwe taken 
 Non-routine 
 Organiseren 
 Samenwerken 
 Feedback 
 Overleg 
 Collega’s instrueren 
 Leren van collega’s 

Het onderzoek richten zich op 2 uitkomstmaten: subjectieve leerervaring en doorstroom. 
Hierbij bleek dat de in de lijst hierboven vetgedrukte aspecten relateerden een hogere 
gerapporteerde leerervaring. Wat de aspecten van leerrijkheid werk zijn, zijn voor een deel 
ook de determinanten die relateren naar de doorstroom naar een relatief betere 
uitzendbaan (i.h.b. autonomie, taakvariatie, taaksignificantie, taakidentiteit, complexe 
taken). Ellen van Wijk concludeert het volgende met betrekking tot ontwikkelbanen in de 
definitie van leerrijke functies: 

 Mate van leerrijkheid is een subjectieve beleving 
 Ook laaggekwalificeerde functies bevatten leerrijke taken (31%) 
 Breed inzetbaar wordt niet automatisch als leerrijk ervaren 
 2 ontwikkelmogelijkheden: omhoog of naar een meer leerrijke functie 

Het betreft voorlopige resultaten; in 2014 wordt de studie afgerond.  
 
 
Talentontwikkeling door job crafting  
 

Maria Dekker (HAN/Kessels Smit) studeerde af op het ontwerpen van een job crafting 
toolkit waarin er meer aandacht komt voor de rol van het uitbouwen van je talenten in het 
huidige werk door je werk aan te passen. Ze onderscheidt in deze aanpak een 7-tal 
processtappen: 

1. Breng talenten, werktaken en/of energiebalans in kaart (aanleiding) 
2. Koppel talenten, energie en werktaken 
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3. Kies waarmee je aan de slag wilt 
4. Ontwerp experiment en actieplan 
5. Voer experiment uit 
6. Wat kom je tegen? Wat werkt wel? Wat niet? 
7. Wat heeft het experiment opgeleverd? (Niets?  terug naar stap 3) 

 

In job crafting is volgens Maria Dekker een verschil te maken tussen mensen die de misfit 
of gap tussen wat ze graag willen en kunnen en wat het werk biedt en vraagt willen 
verkleinen (‘gap-denken’) en de mensen die hetgeen ze in huis hebben beter naar voren 
willen laten komen (‘talentgericht denken’). Maria ziet vooral ook kansen voor de laatste 
manier van job crafting, om sterker de onderbenutte talenten in het werk aan te boren door 
aan het werk te sleutelen. Eigen praktijkervaring in het kader van haar afstudeerstage bij 
Kessels Smit bood de volgende inzichten als het ging om de job crafting experimenten waar 
deelnemers behoefte aan hadden: 

 Veel mensen willen tekorten wegwerken / beter worden in iets waar ze (nog) niet 
goed in zijn / leren om… Zij richten zich dus niet op het uitbouwen van waar ze al 
goed in zijn; 

 Sommigen willen taken afstoten, terwijl het hier ook klussen betreft die noodzakelijk 
zijn en moeten gebeuren. Het is dus niet altijd realistisch die taken af te willen 
stoten; 

 Diegenen die experimenten formuleerden vanuit het perspectief talent en 
energiegevende taken uit te bouwen, lieten in hun manier van het opschrijven van 
het experiment ook echt zien enthousiast/gemotiveerd te zijn ermee aan de slag te 
gaan. 

Wat leverde het ondernemen van een werkexperiment op? 
 meer ruimte voor andere dingen die ik wel leuk vind 
 meer (creatieve) mogelijkheden in (het vormgeven van) mijn werk 
 meer plezier, leuke momenten en ruimte voor eigen invulling 
 input en nieuwe manier om te werken aan loopbaanvragen (loopbaanadviseurs) 
 andere tijd/plek: relaxtere sfeer, andere gespreksdynamiek, gevoel v autonomie 
 overzicht van mijn talenten en waar ik energie/voldoening van krijg  
 kleine stapjes kunnen grote verandering in (de beleving van) het werk opleveren 
 extra plezierig element als onderdeel van mijn werk en ik kan meer mijn talent 

(werken met groepen) kwijt, wat me weer net dat beetje meer energie geeft 
 meer plezier, door het samenwerken met anderen en uitbouwen van m’n taken 

Algemene reacties: 
 In eerste instantie cynisch t.o.v. job crafting (JC), maar door het meer eigen te 

maken past het 
 Het werkt en levert echt iets op 
 Toegepast bij coachee: 4 dimensies en droombeeld over toekomstige baan 
 Workshop was erg leuk en ik ontdekte: Ik doe het (jc’en) eigenlijk al een beetje,    

maar ben het nu nog bewuster gaan doen! 
 Na workshop dacht ik: ‘ik doe eigenlijk al aan JC’en, maar heb energie over, daar 

wil ik iets mee!’  
 De 4 dimensies bieden concrete mogelijkheden en maken het jc’en leuk 
 Heb het boek ‘mooi werk’ gekocht om met cliënten ad slag te gaan 
 JC’en past bij deze tijd waarin het switchen van baan/nieuwe baan niet 

aantrekkelijk is; dus dan kan actief JC’en helpend zijn 
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Train je collega: collega’s ontwikkelen elkaar  
 
Thijs Polfliet (Gemeente Amsterdam) is mede-initiator van de Train Je Collega – week. 
Begonnen binnen de gemeente Amsterdam, is  ‘Train je collega’ (www.trainjecollega.org) 
inmiddels een landelijk initiatief waarbij in één week intercollegiale kennisuitwisseling 
plaatsvindt door middel van collega’s die andere collega’s trainen. Het initiatief vindt plaats 
voornamelijk binnen overheidsinstanties (bv. gemeentes, rijksoverheid, waterschappen, 
universiteiten). Het omvang van het initiatief is indrukwekkend. Er wordt gemikt op een 
vrijwillig collega-trainersbestand van 1000 trainers die op hun beurt weer gemiddeld 10 
collega’s trainen. Train je collega is volgens de organisatie is interessant voor verschillende 
partijen.  
Deelnemers 

 Je krijgt praktische tips & trucs van je collega’s 
 Je legt nieuwe contacten binnen én buiten je organisatie 

Trainers 
 Spreek nieuwe talenten in jezelf aan 
 Help collega’s met tips & trucs over een onderwerp dat je zelf gekozen hebt 

 Trekkers 
 Werk mee aan iets dat energie geeft 
 Til je organisatieskills en overtuigingskracht naar een hoger niveau 
 Leer nieuwe mensen binnen/buiten je organisatie kennen; breng ze in verbinding 

 Organisaties 
 Medewerkers leren van elkaar 
 Het geeft een positieve vibe in je organisatie 
 Medewerkers profileren zich binnen hun netwerk 
 Geen gedoe met opleidingsbudgetten 
 Hadden we al gezegd dat het niets kost? 
 Meedenken met een overheid die op de centen moet passen (terugdringen van   

inhuur van ‘dure’ externen) 
 

Interessant in dit initiatief is dat er meerdere ontwikkelmogelijkheden aan de orde komen 
voor meerdere partijen. Niet alleen de deelnemers steken wat op. In het doen van de 
trainingen (waarvoor dus iedereen zich kan aanmelden – ervaren of onervaren) en het 
organiseren van de week, zitten nieuwe taken voor werknemers die een tijdelijke verrijking 
van het werk inhouden. Train je collega is geen initiatief vanuit HRM of HRD, maar juist een 
vanuit de werknemer zelf. Volgens Thijs bleek het enthousiasme binnen de gemeente 
Amsterdam al groot, waardoor men besloot iedere overheidsorganisatie de mogelijkheid te 
bieden deel te nemen aan de TJC-week in oktober. Met minimale middelen werd een 
website opgetuigd en melden trekkers zich aan om het op lokaal niveau onder de aandacht 
te brengen.  
 
De TJC-week 2013 is reeds afgelopen en is door TNO gemonitord. Resultaten wat de TJC-
week voor deelnemers, trainers en trekkers (en dus voor organisaties) oplevert zullen begin 
2014 worden verspreid.  
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Uitdagingen voor ontwikkelbanen?  
 
Naast het inventariseren van de ervaringen kwamen enkele uitdagingen voor het ontwerpen 
van ontwikkelbanen naar voren.  
 
 Ontwikkelbanen vergen zowel wat van de baan als van de werknemer. Aandacht voor 

wat het werk zelf leerzaam maakt helpt bij het aanvullen van werk met leerrijke taken. 
Aan de werknemerskant is het handig loopbaancompetenties verder te ontwikkelen, dat 
maakt dat men ook meer vaardigheden en kennis heeft van de wijze waarop je je 
loopbaan kunt beïnvloeden.  
 

 Vraag is of dit de behoefte aan bijvoorbeeld opleiding en ontwikkeling ook kan 
aanwakkeren bij zowel jongere als oudere werknemers?  
 

 Waar het uitzendkrachten meer aan aanvullende opleiding en scholing ontbreekt dan 
vaste krachten is het interveniëren op leerrijk uitzendwerk een uitkomst. Ook voor de 
lager gekwalificeerde functies zijn er leerrijke elementen te onderscheiden.  

 
 Het actief hierop sturen in de matching tussen uitzendkracht en uitzendbaan kan 

ontwikkeling ook in dit segment van de arbeidsmarkt bevorderen.  
 

 Job crafting in haar meest vrije vorm (experimenteer met je werk) blijkt werknemers in 
eerste instantie nog te richten op het wegnemen van de minder mooie zaken en taken in 
het werk. Een kleiner aantal richt zich hierbij op talentontwikkeling. De vraag is of deze 2 
kanten niet in elkaars verlengde liggen. Eerst even de boel opruimen, voordat je je werk 
uitbouwt met taken waarin je je talenten beter kwijt kunt?  

 
 Train je collega is in haar conceptuele eenvoud een initiatief dat veel mensen 

aanspreekt. Het is een informele ontwikkelbenadering die voor organisaties vele 
voordelen kan hebben op het vlak van betere samenwerking, talentontwikkeling, 
kennisoverdracht, moraal, maar ook op de besparing van kosten omdat er geen out-of-
pocket opleidingskosten gemaakt worden.  

 
 
Tot slot 
 
TNO en NSvP danken de aanwezigen tijdens het leernetwerk voor hun inbreng en 
bijdrage. Schroom niet het leernetwerk te betrekken en te informeren als je verdere vragen 
of ideeën hebt rondom ontwikkelbanen.  
 
Contact: luc.dorenbosch@tno.nl 

 


