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Aanleiding voor de expertmeeting
Al 12,5 jaar investeert de NSvP als onafhankelijke stichting en vermogensfonds in 
kennisontwikkeling en kennisverspreiding op het gebied van duurzame inzetbaarheid en 
employability. Ruim 85 jaar geleden werd de NSvP opgericht als een beroepskeuze adviesbureau in 
Utrecht. In het kader van ons 12,5 jarig bestaan als vermogensfonds willen we teruggrijpen op het 
thema Loopbaanontwikkeling en het oppakken in de huidige context van werk. Door de 
toenemende dynamiek in werk en loopbaan moeten we steeds vaker keuzes maken en wordt 
investeren in onze eigen creativiteit en ontwikkeling steeds belangrijker. Lynda Gratton, de auteur 
van het boek 'The shift: the future of work is already here' beschrijft dit proces met de term serial 
mastery. 

Vraagstelling
Tijdens een expertmeeting op 16 september onderzochten we samen met 30 experts uit praktijk en 
wetenschap wat de uitdagingen zijn op het gebied van loopbaanontwikkeling en wat er voor nodig 
is om op individueel niveau en op organisatieniveau op deze ontwikkelingen in te spelen (voor 
deelnemerslijst zie bijlage I). Centrale vragen waren: Wat zijn vernieuwende initiatieven/nieuwe 
vormen van leren/experimenteren/verbinden waarmee de dynamiek in loopbanen vergroot kan 
worden? Wat brengt mensen werkelijk in beweging? Hoe wordt talentontwikkeling voor een bredere 
groep aantrekkelijk als basis voor loopbaanontwikkeling? 
De bijeenkomst werd georganiseerd met ondersteuning van het Centrum Werk en Gezondheid.
 
Doel 
Het doel van de expertmeeting was relevante informatie verzamelen voor het uitzetten van een 
oproep voor het indienen van projectvoorstellen (Call for Proposal) vanuit de NSvP dit najaar. 
Inleidingen werden gegeven door Annelies van Vianen, hoogleraar Arbeids- en 
Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en Aukje Nauta, NSvP-hoogleraar 
Employability in werkrelaties/partner Factor Vijf. Na de inleidingen werd aan dialoogtafels van 
gedachte gewisseld over het centrale thema van de expertmeeting: wat brengt mensen werkelijk in 
beweging? 

Annelies van Vianen: Dynamische Loopbanen 
Hoogleraar organisatiepsychologie Annelies van Vianen kijkt vanuit een psychologische bril naar het 
vraagstuk van dynamische loopbanen. In haar gelijknamige boek staat het begrip ‘aanpassen’ 
centraal. Niet een heel nieuw, of sexy begrip, maar wel een term die aangeeft waar het voor de 
meeste mensen over gaat. In de praktijk blijkt dat veel werknemers op een gegeven moment 
vastlopen in hun werk. Er is geen sprake meer van banen van wieg tot graf, de onvoorspelbaarheid 
van een loopbaan is toegenomen. Van Vianen maakt de verbinding tussen omgaan met deze 
onvoorspelbaarheid en het verkrijgen van dynamiek in loopbanen via de drie basisbehoeften van 
mensen: het beschikken over competenties, de behoefte aan verbondenheid met anderen en de 
behoefte aan autonomie. Van Vianen voegt daar een vierde aan toe: de behoefte aan zekerheid. 
Het aanpassen zit er in dat je door het aangaan van nieuwe ervaringen leert omgaan met 
onzekerheden. Door experimenteren, opdoen van nieuwe ervaringen en leren, wordt uiteindelijk 
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een nieuw soort zelfvertrouwen ontwikkeld, een vertrouwen in het eigen vermogen om inzetbaar te 
zijn en te blijven in een veranderende arbeidsmarkt. Er dat geeft uiteindelijk opnieuw een gevoel 
van zekerheid. 

Aanpassen is volgens Annelies van Vianen een actief begrip: je speelt in op ontwikkelingen, benut 
kansen of zet proactief de omgeving naar je hand. Deze aanpassingen zijn niet onbegrensd: er zijn 
beperkingen door de mogelijkheden die je hebt, zoals je intelligentie. Wel is het mogelijk om 
aanpassingsvermogen, in het Engels adaptability, te trainen. Zo volgt uit breinonderzoek dat 
mensen die vanaf jonge leeftijd veel prikkels hebben gekregen, meer waardering krijgen voor 
prikkels en de prikkels als een normaal aspect van het leven beschouwen. Andere aspecten die te 
trainen zijn, zijn het zelfbeeld en de verwachtingen die iemand van zijn loopbaan heeft: waar 
vroeger volharding volstond, is het nu zaak meer zelfreflectie over hoe je in het werk staat in te 
bouwen. 

Van Vianen concludeert dat het eigenlijk zo zou moeten zijn dat iemand mini loopbanen achter 
elkaar creëert door het opbouwen van expertise én het opdoen van nieuwe ervaringen. Dit is altijd 
in interactie met de omgeving, de organisatie. Het gaat niet alleen om competenties van 
werknemers, het vraagt ook actie vanuit de kant van werkgevers die werknemers ruimte moeten 
bieden om te kunnen experimenteren en zich te kunnen ontwikkelen. Een blinde vlek, waar 
onderzoek nog licht op zou kunnen werpen, is volgens Vianen het meten hoe alert werknemers in 
een dergelijke ontwikkelingsgerichte omgeving zijn. Zijn ze alerter op ontwikkelingen binnen en 
buiten hun organisatie en weten ze deze beter te benutten dan medewerkers die in organisaties 
zich vooral richten op continuïteit in prestatie?

Aukje Nauta: the Shift 
Aukje Nauta neemt de deelnemers mee in de geschetste ontwikkelingen van loopbanen in het boek 
The Shift van Lynda Gratton. Als voorbeeld neemt ze de 3D printer, een Nederlandse uitvinding van 
een groepje jonge ondernemers die samenwerkten. Een voorbeeld van andere arbeidsrelaties en 
hoe werk er uit ziet. Toekomstige werknemers zullen meer en meer via aanpassingen, zich zelf 
toerusten voor afwisselende werkervaringen. In het boek van Lynda Gratton worden dit productive 
experiences genoemd, waarbij de kwaliteit van ervaringen en de kwaliteit van relaties 
doorslaggevend zijn. Nauta vindt het moreel onverantwoord om mensen jarenlang te laten 
voortsudderen in hun functie: routinematig werk laten doen, met weinig taakeisen en weinig 
zeggenschap. Het is net zo funest als een boiling frog die zich langzaam dood laat koken. Meer en 
meer is er aanpassingsvermogen nodig van zowel werknemers als organisaties. Bij werknemers 
gaat het over loopbaanidentiteit: stel je zelf ook later in je loopbaan steeds opnieuw de vraag ‘Wat 
wil ik later worden?’. En vraag je af: wat beteken ik voor anderen, en wie kan mij helpen. Benut 
het zogenaamde sociaal kapitaal, het reservoir van hulp in je omgeving. Voor organisaties geldt dat 
ze mensen ruimte bieden, kijken op welke manier medewerkers maximale toegevoegde waarde 
kunnen bieden. Nu hameren organisaties medewerkers nog te veel in vastomlijnde functies, tot het 
lijkt te passen, aldus Nauta.  

‘Maatwerk moet de nieuwe standaard zijn’, geeft Nauta aan. Zoals in I-deals. I-deals – voluit 
idiosyncratische deals – waarbij niet-standaard afspraken over werk en arbeidsvoorwaarden 
worden gemaakt. Zo ontstaat er een win-win-win situatie tussen de medewerker, de organisatie en 
collega’s. Volgens Nauta ligt de grootste uitdaging in het meekrijgen van de non-believers. Nog 
steeds ziet ze veel gefragmenteerde jobs, aangestuurd van boven, die juist niet de toekomst 
hebben. Én er zijn mooie voorbeelden, zoals recent werden verzameld door A&O fonds Gemeenten. 
Aukja Nauta vertelde over Liana Corjanus, die al 34 jaar bij de gemeente werkte, waarvan de 
laatste 17 jaar in het archief, in de kelder. Geen leuk werk, maar haar vader had gezegd ‘Ga nou bij 
de gemeente werken, dan heb je zekerheid’. Toen haar dochter op school keuzes moest maken en 
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aangaf kok te willen worden, ging Liana over haar eigen toekomst nadenken. Ze is toen gaan 
praten met haar leidinggevende, volgde een loopbaantraject en deed opleidingen tot grimeur en 
nagelstyliste. Het werk bij de gemeente heeft ze geleidelijk afgebouwd en ze runt nu fulltime haar 
eigen nagelstudio.

Dialoogtafels
Na de inleidingen gingen de experts met elkaar in gesprek over de centrale vraag: wat brengt 
mensen in beweging? Het werd duidelijk dat er vaak sprake is van shock events waardoor mensen 
in beweging komen. Er zijn positieve en negatieve shock events. Het kan zijn dat je partner 
verhuist, het bedrijf waar je werkt failliet gaat, je benaderd wordt door een headhunter of er een 
conflict is op je werk. De bereidheid om in beweging te komen neemt toe als er onvrede bestaat 
met het huidige werk of er een misfit dreigt te ontstaan. 

Of mensen werkelijk in beweging komen is ook afhankelijk van de bewegingsalternatieven die ze 
zien of ervaren. Als mensen onvrede hebben met hun huidige baan, maar geen 
bewegingsalternatieven zien of hebben komen ze niet in beweging. Er kan alleen een beter /ruimer 
zicht op loopbaanalternatieven komen als er ruimte is om te experimenteren. Een belangrijk inzicht 
is dus dat naast reflectie over de bekende loopbaanvragen: Wie ben ik? Wat kan ik? en Wat wil ik?, 
vooral veel winst te behalen is in het vergroten van de experimenteermogelijkheden. Het draagt bij 
aan leren en experimenteren, waardoor mensen meer mogelijkheden zien en de inzetbaarheid (het 
bewegingsvermogen) toeneemt. 

Zowel medewerkers, groepen medewerkers als organisaties kunnen initiatieven nemen die 
bijdragen aan het vergroten van experimenteerruimte. Voorbeelden van bestaande initiatieven zijn 
Google Time, (medewerkers kregen 20% vrije tijd om vernieuwende projecten te ontwikkelen die 
bijdragen aan innovatie/het organisatiebelang), Train je collega, combinatiebanen, initiatieven 
waarin groepen medewerkers/collega’s nadenken over elkaars loopbaanmogelijkheden, 
snuffelstages enz. Vernieuwing om beweging in loopbannen te vergroten kan ook zitten in het 
zoeken naar nudges. De nudge theorie (Thaler & Sunstein, 2009) houdt in dat je mensen duwtjes 
in de goede richting kunt geven, waardoor ze gedrag kiezen dat ze anders niet zo snel zouden 
vertonen. Nudges zou je kunnen zien als positieve shock events.

In Engeland konden mensen ooit fikse subsidie krijgen om hun zolder te laten isoleren. Zo fiks, 
dat je de investering binnen een paar maanden kon terugverdienen. Toch vroeg haast niemand 
subsidie aan. De regering vroeg zich af waarom mensen zich zo ‘dom’ gedroegen. En stelde een 
team van psychologen samen, het Behavioural Insights Team. Dit team ontdekte de reden van de 
weinige subsidieaanvragen. Veel mensen hadden hun zolder volgestouwd met troep. Om die te 
moeten opruimen voordat je aan isoleren toekomt, daarvoor waren de meesten simpelweg te lui. 
Dus bedacht het Behavioural Insights Team dat isolatiebedrijven net zo makkelijk een 
zolderopruimer erbij konden leveren. Gevolg: vijf keer zoveel zolderisolaties. 

Net als zolder opruimen, belasting betalen en traplopen vinden veel mensen het ook lastig om 
zichzelf te blijven ontwikkelen. Wat zouden interessante ontwikkelnudges kunnen zijn? 

Tekst gebaseerd op Ontwikkelduwtjes, Column Aukje Nauta voor de Koninklijke Metaalunie, 23 
augustus 2013
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Ideeën voor vernieuwende projecten 
De expertmeeting werd afgesloten met een Open Space 
discussie waarbij de deelnemers werden uitgedaagd om 
de eigen creativiteit in te zetten voor het uitwerken van 
enkele voorbeeldprojecten die Dynamiek in Loopbanen 
kunnen versterken. 

Gedachten gingen uit naar het initiëren van 
actieonderzoek gericht op het versterken van bestaande 
initiatieven die op een vernieuwende manier ruimte 
bieden aan leren/experimenteren. Door samenwerking 
tussen wetenschap en praktijk kan met behulp van 
actieonderzoek het initiatief worden versterkt, 

beschreven en verder worden verspreid. 

Ook werden er suggesties gedaan voor het stimuleren van groepsgerichte aanpakken (ook over 
organisaties/sectoren heen). De term ‘zelfsturing’ versterkt ten onrechte de overtuiging bij 
medewerkers dat loopbaanontwikkeling vooral een soloaangelegenheid is. Tijdens de 
expertmeeting werd gebrainstormd over mogelijkheden om netwerken/collega’s/vrienden meer te 
betrekken. Gedacht werd aan vernieuwende groepsgerichte aanpakken zoals Appreciative Inquiery 
Workshop, Eigenkracht conferenties, het opzetten van een eigen onderneming door mensen die 
boventallig zijn of het werken aan een Loopbaanmusical. 

Ook ontwikkelingen op het vlak van digitale arbeidsmarktinformatie (vacature sites) en social 
media (Facebook/LinkedIn) zijn interessant om te volgen en te onderzoeken. Dragen zij 
bijvoorbeeld bij aan meer of beter zicht op bewegingsalternatieven? 

Tenslotte werd opgemerkt dat veel interessante boeken over werk en loopbaanontwikkeling (zoals 
ook het boek van Lynda Gratton) nauwelijks bij medewerkers/werkenden terecht komen, omdat zij 
niet veel boeken lezen. Daarom zou vaker gedacht moeten worden aan resultaten in de vorm van 
serious games, film/video (you tube filmpjes) of een katern in de Metro/Spits. 

Ingrediënten vervolgtraject: 
Tijdens de expertmeeting zijn verschillende interessante inzichten naar voren gebracht waarop de 
NSvP het vervolgtraject zou kunnen baseren. De gedachten gaan uit naar een vervolg traject met 
de volgende ingrediënten:

1. Oproep/ prijsvraag voor bestaande bijzondere initiatieven in bedrijven die ruimte bieden 
aan nieuwe vormen van experimenteren/leren, waardoor zicht op bewegingsalternatieven 
toeneemt. Interessante invalshoeken daarbij zijn: experimenten waarbij met 
ontwikkelnudges wordt gewerkt, vernieuwende groepsgerichte aanpakken en initiatieven 
die organisatieoverstijgend zijn.

2. Selecteren van acht initiatieven die nader onderzocht/beschreven kunnen worden.
3. Benaderen van vier onderzoekers uit verschillende disciplines (bijvoorbeeld psychologie, 

filosofie, bedrijfskunde/marketing, antropologie) die door middel van actieonderzoek een of 
meerdere vergelijkbare initiatieven willen/kunnen beschrijven en onderzoeken.

4. Organiseren van een Markt/ AI Workshop waarin goede praktijken en onderzoekers elkaar 
vinden en gezamenlijk projectvoorstellen uitwerken.

5. Toekennen van projectsubsidie voor vier voorstellen, waarbij ook voor medewerkers 
interessante resultaten laagdrempelig toegankelijk worden gemaakt (video/krant/enz.) of 
goede voorbeelden via Pay it forward / sneeuwbaleffect verder worden verspreid.

De komende tijd zullen we het vervolgtraject verder vorm gaan geven. We danken alle deelnemers 
hartelijk voor hun bijdrage en komen graag voor het einde van het jaar met een uitgewerkt plan bij 
jullie terug.

Sonia Sjollema
Arnhem, 30 september 2013 
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Bijlage I
Dynamiek in loopbanen – Expertmeeting 16 september 2013
Deelnemers 

1. Alex Bunjes, Human Development International, voorzitter NSvP

2. Anneke van Doorne-Huiskes, emeritus hoogleraar, bestuurslid NSvP

3. Annelies van Vianen, hoogleraar organisatiepsychologie Universiteit van Amsterdam

4. Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar Employability in Werkrelaties, Programmagroep Arbeids- en 

Organisatiepsychologie Universiteit van Amsterdam

5. Carolina Verspuij, Trainer/adviseur/coach Arbeid en Gezondheid, FNV Formaat

6. Debby Radoux, beleidsmedewerker Rijk Abvakabo

7. Erik Brekelmans, Ambassadeur VNG Connect, Vereniging Nederlandse Gemeenten

8. Ester Leibbrand, voorzitter bestuur Noloc

9. Gerdy Geersing, psycholoog en ondernemer, &Talent

10. Greetje Senhorst, Centrum Werk Gezondheid 

11. Jaap Jongejan, algemeen directeur SBI 

12. Jeroen Pepers, directeur, A+O fonds Gemeenten

13. Jessie Koen, Post-doctoral Researcher Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, 

Programmagroep Arbeids- en Organisatiepsychologie Universiteit van Amsterdam

14. Jolet Woordes, manager OVAL 

15. Josje Frietman, manager Zilverpool, Achmea Personeel & Organisatie 

16. Jouke Post, docent Saxion Hogeschool / CPP Loopbaankunde Open Universiteit Maastricht

17. Judith Semeijn, PhD, School of Management, Open Universiteit (onder voorbehoud)

18. Kees Pater, directeur, koekinnovator Koekjesbakkerij Veldt

19. Lies Pol, eigenaar PoldeJong&Partners 

20. Luc Dorenbosch, Researcher Sustainable Work/Employment, TNO 

21. Marlies Ott, programma directeur Top Class, Erasmus centrum voor management 

development in de zorg

22. Michiel Schoemaker, Tias Nimbas Business School, Universiteit van Tilburg/zelfstandig adviseur

23. Peter Don, Voorzitter Ondernemingsraad Staven Domestic Bank ING

24. Siebren Houtman, directeur Meurs HRM

25. Sonia Sjollema, directeur NSvP

26. Tamara Raaijmakers, programmamanager Centrum Werk Gezondheid

27. Tinka van Vuuren, Bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement Open Universiteit Nederland, 

senior consultant bij Loyalis

28. Tom Luken, arbeids- en organisatiepsycholoog, Luken Loopbaan Advies

29. Tom Roetert, senior adviseur, Algemene Vereniging voor Schoolleiders (AVS)
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