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Voorwoord
Dit is een boekje om blij van te worden. Zo hopen wij. Want het richt zich niet op de
knelpunten die ontstaan bij bezuinigen, decentraliseren en herindelen. Dit boekje
vertelt over medewerkers die veranderingen in hun werkomgeving en/of persoonlijke
leven wisten te gebruiken om een stap vooruít te maken. En over organisaties die
de veranderende doelstellingen van hun gemeente weten te vervlechten met de
persoonlijke ambities en ontwikkeling van de medewerkers. En zo zorgen dat mens
én organisatie vooruitgang boeken.
Dit boek bestaat uit twee delen. In het ene deel de cases. Deze verhalen van
12 medewerkers en 16 organisaties staan op zich en vertellen ons hoe mensen
samen veranderingen realiseren. In het andere deel hebben de onderzoekers
Aukje Nauta en Cristel van de Ven in de cases gezocht naar succes- en faalfactoren.
Dat leidde tot tips voor gemeenten die op eigen wijze de ontwikkeling van mens
organisatie willen vervlechten om zo tot robuuste resultaten te komen.
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Willem van Duijn (voorzitter),
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We hebben dit boekje alleen kunnen maken met de medewerking van velen.
Ten eerste natuurlijk alle mensen die zijn geïnterviewd en de onderzoekers.
Verder de mensen in de sector die ons op het spoor zetten van deze fraaie praktijken
van loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Ieder van hen willen we hierbij bedanken.
Wij hopen dat hun leer- en loopbaanpraktijk vele anderen mag inspireren.
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Samenvatting
Wat moeten gemeenten doen om te zorgen dat
hun medewerkers volop leren en op gezette
tijden loopbaanstappen maken? Om hier
meer zicht op te krijgen, bracht Factor Vijf 28
leer- en loopbaanverhalen (12 individuele, 16
organisatieverhalen) in opdracht van het A+O
fonds Gemeenten in 2012 en 2013 in kaart. De 28
verhalen laten een enorme diversiteit aan leer- en
loopbaanactiviteiten zien. Daarom is elk verhaal
afzonderlijk de moeite waard om te lezen.
Maar voor de lezer met weinig tijd vatten we
hieronder de bevindingen van de expeditie samen
in vijf tips, vijf conclusies en vijf motieven of
aanleidingen om te bewegen:

(!)
VIJF TIPS VOOR ORGANISATIES:

(1)
(2)

(5)

Stimuleer bevlogen (project)leiderschap,
waardeer een gemeentesecretaris
die ontwikkeling als kerntaak
ziet en projectleiders die leer- en
loopbaanactiviteiten goed van de grond
tillen;
Stimuleer zelfsturing, bijvoorbeeld door
de aanstelling in algemene dienst in
praktijk te brengen en medewerkers volop
ruimte te bieden voor zelfgekozen leer- en
loopbaanactiviteiten;
Durf te experimenteren en fouten
te maken. Leidinggevenden die zich
kwetsbaar durven op te stellen, verhogen
de bereidheid van hun medewerkers om
open en eerlijk te zijn, mee te denken en
creatieve afspraken te maken over leren
en loopbanen.
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(4)

Maak slim gebruik van netwerken,
bijvoorbeeld door contacten met andere
regionale werkgevers te onderhouden en
in te zetten voor leren en loopbanen, en
door externe stages en intervisiesessies
met (externe) collega’s te stimuleren;

ZO KAN HET OOK!

(3)

Geef mensen zetjes (nudges) in de goede
richting, bijvoorbeeld in de vorm van een
ontwikkelcheque of van een leidinggevende
die medewerkers ‘prikkelende vragen’
stelt over hun loopbaan;

(.)

(...)

(1)

proactieve medewerkers hebben de halve
wereld;

(1)

(2)

niemand kan het alleen;

(3)

succesvolle gemeenten investeren langdurig
en vol overtuiging in mensen;

(4)

zelfsturing werkt;

(5)

succesvolle gemeenten werken goed samen
met andere gemeenten en partijen.

VIJF CONCLUSIES OP BASIS VAN
DE PRAKTIJKEN:
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ER ZIJN VIJF AANLEIDINGEN OF MOTIEVEN
om tot leer- en loopbaanactiviteiten te komen, maar
soms spelen er meerdere tegelijk:

(2)
(3)
(4)
(5)

“Ik moet wat”: mensen komen in beweging
vanuit een ‘push’-factor: ziekte, reorganisatie,
privé- en/of werkproblemen.
“Ik wil wat”: mensen komen in beweging
vanuit een ‘pull’-factor: zij voelen zich
aangetrokken tot mogelijkheden om
hogerop te komen, leuker werk te doen of
meer uitdaging te hebben.
“Er moet wat”: gemeenten stimuleren leeren loopbaanactiviteiten vanuit een gevoelde
noodzaak; een taakstelling, bezuiniging of
reorganisatie.
“Er mag wat”: gemeenten bieden medewerkers volop ontwikkelingsmogelijkheden
vanuit overtuigingen als: ‘voorkomen is beter
dan genezen’, en ‘ontwikkeling van mensen
is cruciaal voor plezier en prestaties’.
“Er kan veel”: gemeenten zetten volop in op
organisatieontwikkeling vanuit overtuigingen
als: ‘de burger in een netwerksamenleving
wil anders bediend worden’ en ‘onze
werk-processen kunnen beter, slimmer,
innovatiever’. Dergelijke organisatieontwikkeling heeft als positief bijeffect dat
ook mensen zich volop ontwikkelen.

Zolang mensen en organisaties actief leer- en
loopbaanactiviteiten ontplooien, kan elke aanleiding
leiden tot leer- en loopbaansucces. De mooiste
voorbeelden van leren en loopbanen vonden we
echter daar waar persoonlijke ontwikkeling en
organisatieontwikkeling hand in hand gaan.

Fraaie leer- en
loopbaanpraktijken bij
gemeenten
HUN MEDEWERKERS BLIJVEN LEREN EN OP TIJD EEN
LOOPBAANSTAP ZETTEN? EN WAT DOEN MEDEWERKERS
ZELF OM ZICH TE ONTWIKKELEN EN ‘MOBIEL’ TE ZIJN
OP DE ARBEIDSMARKT BINNEN EN BUITEN GEMEENTEN?
WAT WERKT QUA LEER- EN LOOPBAANACTIVITEITEN?
EN WAAROM?

HOOFDSTUK 1

WAT DOEN GEMEENTEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT
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Belangrijke vragen voor gemeenten, in deze tijden
van langer doorwerken en continue verandering van
taken, budgetten en structuren. Om antwoord te
krijgen op bovenstaande vragen bracht onderzoeksbureau Factor Vijf in 2012 en 2013, in opdracht van
het A+O Fonds Gemeenten, 28 goede praktijken op
het gebied van leren en loopbanen in kaart. Doel
van het beschrijven van de goede praktijken: andere
gemeenten en hun medewerkers besmetten met wat
werkt en hen inspireren zelf aan de slag te gaan met
leer- en loopbaanactiviteiten.
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Dit rapport is een bundeling van alle medewerkers- en
gemeenteportretten1. U vindt de 28 fraaie praktijken
van leren en loopbanen in het andere deel van deze
publicatie. Hierna vatten we de bevindingen samen in
de vorm van de belangrijkste lessen die de praktijkcases ons leerden. Zodoende leiden we theorie af
uit de praktijk, waarmee we handvatten geven aan
gemeenten en hun medewerkers, omwille van
permanente ontwikkeling van mens en organisatie.

DE FRAAIE LEER- EN
LOOPBAANPRAKTIJKEN IN
VOGELVLUCHT
De aanleiding voor leer- en loopbaanactiviteiten kan
verschillen en voortkomen uit vijf motieven, die soms
ook tegelijk kunnen spelen. Die motieven zijn:

1

De portretten zijn tot stand gekomen dankzij interviews met medewerkers
en beleidsmakers van diverse gemeenten. Leidraad in de interviews was
een theoretisch model, gebaseerd op eerder (wetenschappelijk) onderzoek.
Zie bijlage voor een beschrijving van dit model en de onderzoeksaanpak.

1 “Ik moet wat”: mensen gaan leren en/of maken
een loopbaanstap vanuit een zogenoemde
‘push’-factor: ziekte, reorganisatie, privé- en/of
werkproblemen maakten dat men niet (veel) langer
zijn of haar huidige werk kon doen. Desondanks
slaagden deze mensen erin om een positieve draai
te geven aan hun werk en loopbaan.
2 “Ik wil wat”: mensen gaan leren en/of maken
een loopbaanstap vanuit een zogenoemde
‘pull’-factor: zij voelden zich aangetrokken tot
mogelijkheden om hogerop te komen, leuker werk
te doen, meer uitdaging te hebben, et cetera.
Vanuit een proactieve houding kozen zij ervoor om
zich te ontwikkelen en/of wat nieuws te gaan doen.
3 “Er moet wat”: gemeenten stimuleren actief leeren loopbaanactiviteiten vanuit een gevoelde
noodzaak: een taakstelling, bezuiniging,
reorganisatie maakt dat gemeenten stevig, bewust
en expliciet inzetten op mobiliteit van medewerkers
en dit ondersteunen met mobiliteitscentra en
bijbehorende dienstverlening als loopbaanadvies,
netwerkbijeenkomsten en cursussen om
medewerkers zichzelf te leren profileren op de
interne en externe arbeidsmarkt.
4 “Er mag wat”: gemeenten bieden volop 		
ontwikkelingsmogelijkheden aan medewerkers
vanuit overtuigingen als: ‘voorkomen is beter dan
genezen’, en ‘ontwikkeling van mensen is cruciaal
voor plezier en prestaties’.
5 “Er kan veel”: gemeenten zetten volop in op
organisatieontwikkeling vanuit overtuigingen
als: ‘de burger in een netwerksamenleving wil
anders bediend worden’ en ‘onze werkprocessen
kunnen beter, slimmer, innovatiever’. Bij deze
gemeenten zijn leer- en loopbaanactiviteiten van
medewerkers niet de primaire focus, maar een
logisch ‘bijeffect’ van strategische beleidskeuzes
om beter en slimmer te werken en te organiseren.

Bovengenoemde vijf motieven sluiten elkaar niet uit.
Vaak zijn het accentverschillen, waarbij sommige
organisaties en individuen (noodgedwongen) het accent
op ‘moeten’ leggen en andere het accent op ‘willen’,
‘mogen’ of ‘kunnen’. Soms spelen meerdere drijfveren
tegelijk, zoals in Zeist, waar men niet alleen een
LoopbaanOntwikkelTeam heeft voor medewerkers die
wat (anders) willen of moeten, maar waar een
zogenoemde ‘Bezuinigingsdialoog’ met de samenleving
zorgde voor een mobiliteitscarrousel. Dit kwam

Fraaie praktijk

doordat diverse interne medewerkers een half
jaar lang op dit project werden ingezet en ook zelf
weer moesten worden vervangen. Hier zijn leeren loopbaanactiviteiten een fraai bijeffect van een
strategisch organisatieproject.
Hieronder volgt een opsomming van deze 28
verhalen, plus wat volgens ons de essentie van elke
praktijk is. In hoofdstuk 2 trekken we lessen uit de 28
fraaie verhalen.

Essentie

Individuele verhalen

2 ASTRID VAN DIJK,
Zwartewaterland

Herintredende “diesel” die zich via learning-on-the-job en opleidingen blijvend
ontwikkelt

3 FRANS REWIJK,
Alphen a/d Rijn

Maakt zijn eigen hybride arbeidsrelatie: van een vaste voltijdbaan naar een tijdelijke
deeltijdbaan in combi met ondernemerschap

4 BERTIL VRUGGINK,
Zwolle

Servicemonteur bij gemeente werkt zich op tot projectleider bij Rijkswaterstaat

5 MAARTJE SCHRAVEN,
Sint-Oedenrode

Schoolvoorbeeld van brede inzetbaarheid: naast markt- en kermismeester ook
werkzaam bij de post, receptie en burgerzaken

6 KEES NONNEKES,
Schinnen

Verandering van spijs doet eten: veranderde eerst van woonplaats - van Randstad
naar Limburg - en daarna van werkveld - van sociale dienst naar burgerzaken

7 TANJA KOERS,
Raalte

Krijgt van haar coachende leidinggevende een zetje in haar loopbaan en doet nu
naast haar werk als zweminstructrice ook receptiewerk

8 WIM SLEBUS,
Oss

Facilitair manager hervindt via externe detachering het werkplezier in zijn rol als
wijkcoördinator

9 TON VAN DER HORST,
Zeist

Krijgt gezondheidsklachten en switcht dankzij loopbaantraject van buitendienst naar
binnendienst

10 MARGRIET DEN HELD,
Westland

Stapelt banen dankzij succesvolle loopbaancoaching: één vaste en één flexibele baan
én plannen voor een eigen zaak

11 LIANE CORJANUS,
Den Haag

Maakt van haar hobby een succesvol eigen bedrijf: van archiefmedewerker naar
Nederlands kampioen Nail Art en eigenaar nagelstudio

12 GERRY TIMMERMANS,
Sittard-Geleen

Volgt haar hart en start eigen coachpraktijk
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Ontdekt, mede dankzij een e-Portfolio, zijn veelzijdigheid: van tuinman naar voorman
Groen

ZO KAN HET OOK!

1 CARLI VAN HEESWIJK,
Schijndel

Organisatieverhalen
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13 OSS

No-nonse leer- en loopbaanbeleid: wel werkgarantie, geen baangarantie

14 MAASSLUIS, VLAARDINGEN,
SCHIEDAM

Talent MVS: professioneel intergemeentelijk talentontwikkelcentrum

15 DEN HAAG/ALMERE

Twee gemeenten werken samen in succesvolle omscholing van medewerkers

16 WERKEN IN GELDERLAND

Samenwerking in de provincies leidt tot loopbaanstappen voor vele
gemeenteambtenaren

17 SOEST

Medewerkers verbreden hun inzetbaarheid dankzij een leertraject voor betere
samenwerking

18 DALFSEN

Via EVC-traject verwerven buitendienstmedewerkers een startkwalificatie

19 HILVERSUM

Stevig traject voor persoonlijke ontwikkeling zet vele medewerkers aan het denken
over hun loopbaan en ontwikkeling

20 ZWOLLE

Een permanente dialoog leidt tot duurzame ontwikkeling van mens en organisatie

21 EMMEN

Iedereen regisseur van eigen loopbaan dankzij actief loopbaanbeleid

22 ENSCHEDE

‘Ontwikkelhuis’ stimuleert leer- en loopbaanactiviteiten van medewerkers

23 HEEMSTEDE

‘Rijnlands’ organiseren biedt medewerkers volop leer- en ontwikkelmogelijkheden

24 REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

Brandwachten bereiden zich via portfolio’s voor op een ‘tweede loopbaan’

25 BRONCKHORST

Nieuw gemeentehuis leidt tot bredere baliefuncties en loopbaanstap voor 17
medewerkers

26 AMSTERDAM-OOST

Workshop Waarderend Onderzoek en door medewerkers bedachte ‘ontwikkelcheque’
stimuleert medewerkers tot creatieve ideeën voor ontwikkeling en loopbaan

27 ZEIST

Een LoopbaanOntwikkelTeam, evenals medewerkers die tijdelijk fungeren
als begeleiders van een Bezuinigingsdialoog met de samenleving zorgen voor
ontwikkeling en een mobiliteitscarrousel

28 ‘S-HERTOGENBOSCH

Meer werkplezier door ‘job crafting’: medewerkers sleutelen aan hun eigen werk
opdat het optimaal bij hen past

Geleerde lessen
over leren en
loopbanen
EN ORGANISATIEVERHALEN UIT HOOFDSTUK 1.
WELKE FACTOREN MAKEN DAT MENSEN EN ORGANISATIES
ACTIEF ZIJN OP HET GEBIED VAN LEREN EN LOOPBANEN?

HOOFDSTUK 2

IN DIT HOOFDSTUK TREKKEN WE LESSEN UIT DE INDIVIDUELE
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Welke factoren maken dat mensen en organisaties
actief zijn op het gebied van leren en loopbanen?
Voorafgaand aan ons onderzoek maakten we een
onderscheid tussen diverse factoren die kunnen
leiden tot loopbaansucces: concrete activiteiten zoals
netwerken en een baan zoeken; factoren die bepalend
zijn voor dergelijke leer- en loopbaanactiviteiten
zoals een heldere strategie of doel voor ogen hebben;
en ten slotte zogenoemde ‘engelen’ en ‘beren’.
Met dit laatste bedoelen we factoren die maken
dat voorgenomen leer- en loopbaanactiviteiten wel
(engel) of niet (beer) tot uitvoering komen en tot
gewenste uitkomsten leiden (zie het theoretisch
model in de bijlage). Achteraf bleek dat geleerde
lessen in diverse soorten factoren schuilden.
Die factoren speelden zich af op verschillende
niveaus, namelijk:

14

1 Individu: factoren in het individu zelf, zoals
proactiviteit, persoonlijke gebeurtenissen en
individuele gedragingen;
2 Relaties: factoren in de relaties die medewerkers
hebben met mensen binnen en buiten de organisatie,
zoals sociale netwerken, sociale steun en actieve
aansporing door leidinggevenden, levenspartners
en soms hun kinderen;
3 Organisatie: factoren in de organisatie, zoals
ontwikkeling als speerpunt van beleid, een
ontwikkelklimaat, opleidingsmogelijkheden,
loopbaandienstverlening, loopbaancentra, etc.
4 Samenwerkingsverbanden: factoren in de
samenwerkingsverbanden die gemeenten
onderhouden met andere gemeenten en
organisaties, zoals gezamenlijke websites over
loopbaanontwikkeling en kwaliteit van de
onderlinge samenwerking.
In de volgende paragrafen beschrijven we op basis
van de verhalen per niveau welke factoren bepalend
zijn voor leer- en loopbaanactiviteiten. We illustreren
ze met voorbeelden uit de leer- en loopbaanverhalen.

INDIVIDUELE FACTOREN
PROACTIVITEIT
Sommige mensen zijn van nature meer geneigd tot
het ontplooien van leer- en loopbaanactiviteiten dan
andere. Weer anderen hebben het zich aangeleerd
om actief te zijn op leer- en loopbaangebied,
vanuit de ervaring dat dat veel oplevert. Van groot
belang voor succesvol leer- en loopbaangedrag is
proactiviteit – of mensen dat nu van nature zijn of
het zich hebben aangeleerd. Proactiviteit uit zich in
extra dingen doen, een stapje harder lopen, collega’s
helpen, volop bijdragen aan de organisatie, et cetera.
Het verhaal van Carli van Heeswijk
illustreert die proactiviteit. Deze voorman Groen bij de
gemeente Schijndel doet veel extra’s. Hij volgt cursussen,
is lid van de OR, voorzitter van de personeelsvereniging,
aanspreekpunt voor burgers die het groen in hun wijk
bijhouden en ongediertebestrijder. Zelfs op zijn vrije
zaterdag adviseert hij af en toe burgers over
het groenonderhoud. Ook denkt hij mee met de
organisatie: van nieuwe beleidsplannen tot aan de
werkkleding van de buitenploeg. En hij draait hij mee
in diverse projectgroepen. Mede door deze extra
inspanningen is Carli een graag geziene gast bij zijn
gemeente. En daardoor krijgt hij, op zijn beurt, veel
voor elkaar wat zijn eigen ontwikkeling betreft.
Ook Bertil Vruggink is proactief. Na een
mbo-opleiding tot elektrotechnicus en vijf jaar
werken bij de gemeente Zwolle wilde hij hogerop: de
drive om meer te bereiken, iets nieuws en uitdagends
te doen. En dus kwam hij in actie: hij liep stage,
volgde een hbo-opleiding (driekwart vergoed door
zijn werkgever, plus 10 studieverlofdagen per jaar),
waardoor hij kon instromen in een potential-traject
van de gemeente. Zo stoomde hij zichzelf klaar
voor projectleider. Omdat Zwolle daarvoor geen
vacature had, solliciteerde hij – met succes – bij
Rijkswaterstaat.

Nog zo’n proactieve aanpakker is Maartje
Schraven van de gemeente Sint-Oedenrode,
hoewel heel anders dan Bertil. Maartje doet heel
veel verschillende dingen. Hierdoor heeft ze een
afwisselende, vooral horizontale in plaats van
verticale, loopbaan. Momenteel combineert ze
taken van markt- en kermismeester met werk bij
de receptie, post en burgerzaken. Haar drijfveer is:
zichzelf blijven ontwikkelen, door alle kansen aan te
pakken en zich te blijven ‘stretchen’.

Ton van der Horst is een voorbeeld van

werk: zijn functie als leidinggevende bij facilitaire
zaken, die hij al 29 jaar vervulde, verviel. Omdat hij
in zijn oude functie vrijwel alles al eens had gedaan
en Wim wel zin had in iets anders, pakte hij het
slechte nieuws als een kans op. Hij solliciteerde
intern, maar werd afgewezen. Dat kwam hard aan.
Daarom leerde hij nieuwe vaardigheden voor zijn
loopbaan: een training arbeidsmarktpresentatie,
werken met LinkedIn en als klap op de vuurpijl
een externe detacheringsklus. Door al deze
leerervaringen steeg zijn zelfvertrouwen, waardoor
hij met succes solliciteerde naar de interne functie
van wijkcoördinator.

‘CUM SOCIIS NATOQUE
PENATIBUS ET MAGNIS
DIS PARTURIENT
MONTES, NASCETUR
RIDICULUS
NATOQUE’
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iemand die zo’n ‘major life event’ meemaakte. Hij
was een enthousiast hovenier bij de gemeente
Zeist. Maar na een slokdarmoperatie kon hij
niet meer bukken en tillen. Wat overbleef waren
werkzaamheden die hij verschrikkelijk saai vond,
zoals verkeersborden wassen en papier prikken.
Daar werd hij ongelukkig van. Net op tijd praatte hij
met een interne loopbaancoach. Zij hielp hem met
succes solliciteren naar de functie van bode, die hij
lichamelijk wel goed aankan en erg leuk vindt.

Wim Slebus ervoer een ‘major life event’ op het

ZO KAN HET OOK!

PERSOONLIJKE GEBEURTENISSEN
In levens van individuen komen tal van positieve
en negatieve gebeurtenissen voor, die zowel
‘engelen’ als ‘beren’ kunnen zijn voor leer- en
loopbaanactiviteiten. Denk aan (dreigend) ontslag
vanwege reorganisatie of disfunctioneren, nieuwe
of scheidende liefdes, verveling of een gevoel
van onbalans op het werk, persoonlijk leed
zoals ziekte of overlijden in de familie, of eigen
gezondheidsproblemen en ten slotte de wens om ‘nu
of nooit’ een nieuwe stap te zetten. In de literatuur
staan deze factoren bekend onder de naam ‘major life
events’. Huwelijk, geboorte van een kind, overlijden
van een geliefde: dit zijn prototypische persoonlijke
gebeurtenissen die een wending in iemands leven en
dus ook in werk en loopbaan kunnen betekenen.

Positieve ‘life events’ kunnen ook veel verschil
maken voor iemands loopbaan, zoals bij Kees
Nonnekes het geval was. Na 32 jaar bij
de gemeente Spijkenisse en een echtscheiding
werd hij verliefd op een vrouw in Zuid-Limburg.
Daarop solliciteerde hij met veel moeite en
doorzettingsvermogen op banen in het Limburgse
openbare bestuur. Met uiteindelijk succes: bij de
gemeente Schinnen vond hij een nieuwe uitdaging:
zowel qua werkomgeving als –inhoud.

SLIM LEER- EN LOOPBAANGEDRAG
Sommige mensen blinken uit in slim leer- en
loopbaangedrag, zoals: zoeken op websites,
opleidingen volgen, solliciteren, loopbaanadvies
inwinnen, persoonlijke coaching genieten, netwerken,
gebruik maken van sociale media, formeel en
informeel leren, zichzelf intern of extern laten
detacheren op een klus, et cetera.

Astrid van Dijk (47 jaar) is zo iemand. Door
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een ‘major life event’ op haar zeventiende (haar
eerste zwangerschap, er volgden er nog drie)
was een opleiding en loopbaan eerst niet aan de
orde. Pas op haar 34ste, toen alle kinderen naar
school gingen, startte ze als receptioniste bij
de gemeente Zwartewaterland, voor 16 uur per
week. Sindsdien leert ze continu. Zo volgde ze een
opleiding communicatie, waarvan ze een kwart zelf
betaalde. Daardoor kon ze overstappen naar het
bestuurssecretariaat, waar ze persberichten schrijft
en mails opstelt voor het college van B&W. Ook gaat
ze een opleiding managementassistentie volgen en
wil ze een dag meelopen op de communicatieafdeling
van een grotere gemeente.
Nog zo’n slimme dame is Gerry
Timmermans. Op haar vijftigste, na 30 jaar
dienstverband bij de gemeente Sittard-Geleen, wilde
ze een eigen coachpraktijk beginnen. Om dat te
bereiken, ging ze systematisch en weloverwogen aan
de slag. Ze dacht na over haar talenten, drijfveren
en wensen voor de toekomst. Ze volgde opleidingen
en had een loopbaancoach. Ze sprak met haar
leidinggevende over haar motivatie en inzetbaarheid.
En de vele gesprekken met vriendinnen, partner en
loopbaancoach hielpen haar om haar toekomstbeeld
te concretiseren. Dat alles hielp om de stap naar
zelfstandig coach daadwerkelijk te zetten.

RELATIONELE
FACTOREN
SOCIALE NETWERKEN EN SOCIALE STEUN
Een goed sociaal netwerk, met mensen die sociale
steun geven, blijkt onontbeerlijk voor succesvolle
leer- en loopbaanactiviteiten. Die steun kan uit vele
hoeken komen: van een levenspartner, van een
leidinggevende, van collega’s en/of van een loopbaanof HR-adviseur. Een stap zetten is spannend.
Steun vanuit de professionele en privé-omgeving
helpt mensen om de stap te maken. Dit betekent
bijvoorbeeld dat mensen in de omgeving loftuitingen
en steunbetuigingen uitspreken of specifieke hulp
bieden (bijv. een sollicitatiebrief meelezen). Wat ook
helpt is een levenspartner met een stabiel inkomen.

Liane Corjanus dankt veel aan haar
echtgenoot Rob tijdens de spannende stap die zij
zette van archiefmedewerkster bij de gemeente Den
Haag naar zelfstandig eigenaar van een nagelstudio.
Rob moedigde haar aan om haar passie te volgen.
‘Doe het nou maar’, zei hij toen ze opzag tegen de
pittige kosten van een opleiding. Hij ving de kinderen
op en kookte op dagen dat Liane opleidingen volgde.
Hij ging mee naar de Kamer van Koophandel. Als
ze iets nieuws in de markt wil zetten, vraagt ze Rob
advies. Hij doet de bedrijfsvoering en denkt na over
winstmarges.
MEDEWERKERS ACTIEF AANSPOREN
Soms vragen leidinggevenden expliciet aan hun
medewerker om bepaalde taken of rollen op zich te
nemen, of om een loopbaantraject te volgen. Soms
‘suddert’ er al een loopbaanwens, maar heeft iemand
net een prikkelende vraag van zijn leidinggevende,
een spiegel van een loopbaanadviseur of een extra
zetje van een levenspartner nodig om daadwerkelijk
in beweging te komen.

Tanja Koers is hiervan een voorbeeld. Haar
leidinggevende Peter probeert alles uit haar te halen.
Toen hij zag dat Tanja van alleen zwemonderwijs geven
niet meer sprankelde, stelde hij haar ‘lastige vragen’
zoals: waar wil je staan over vijf jaar? Daardoor
erkende Tanja dat ze afwisseling miste. Dankzij de
gesprekken met haar baas en een loopbaanadviseur
kon ze haar werk als zweminstructeur combineren
met receptiewerkzaamheden. Peter laat haar niet
met rust, want hij ziet dat Tanja meer in haar mars
heeft, zoals het vermogen om een hbo-opleiding
te volgen. En dus blijft hij haar uitdagen om na te
denken over haar ontwikkeling, op korte en langere
termijn.

ORGANISATORISCHE
FACTOREN
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De Brandweer Zuid-Holland Zuid
voert een krachtig in-, door- en uitstroombeleid.
Aanleiding was de afschaffing van het functioneel
leeftijdsontslag (FLO) voor brandwachten, waardoor
vroegpensioen verdwijnt en medewerkers na uiterlijk
twintig jaar in een bezwarende functie een ‘tweede
loopbaan’ moeten kiezen. De Brandweer Zuid-Holland
Zuid heeft de afschaffing van FLO als een kans
aangegrepen om ontwikkeling en mobiliteit tot
speerpunt van haar strategie te maken. Die strategie

Ook de gemeente Emmen voert
een omvangrijk loopbaanbeleid: 304 van de
1250 medewerkers, bijna een kwart dus, is
loopbaankandidaat. Zij hebben in dialoog met hun
leidinggevende zelf aangegeven dat ze hun loopbaan
actief willen vormgeven. Vervolgens hebben ze een
digitaal portfolio ingevuld, heeft hun leidinggevende
een potentieelprofiel ingevuld, hebben ze een
loopbaanplan opgesteld, houden ze logboeken bij en
is er een loopbaanadviesbureau dat hen ondersteunt
met scans, assessments, workshops en adviesop-maat. Via een interne vacaturebank kunnen
medewerkers solliciteren; selectie en plaatsing ligt in
handen van een loopbaancommissie, die de belangen
van zowel medewerker, afdeling, als organisatie
afweegt. Resultaat: heel veel interne doorstroom.

ZO KAN HET OOK!

ONTWIKKELING ALS SPEERPUNT
Veel gemeenten die wij spraken zien ontwikkeling
als speerpunt in hun beleid. Het vormt bijvoorbeeld
onderdeel van hun strategie, zoals bij de gemeente
Zeist. In het Zeister visiedocument staat letterlijk dat
de gemeente voortdurend wil leren en ontwikkelen.
Zulke strategieën vertaalt men – als het goed
is – naar concrete beleidspraktijken, bijvoorbeeld
in de vorm van in-, door-, en uitstroombeleid,
loopbaanbeleid, of strategische personeelsplanning.

is vertaald naar concrete praktijken, zoals trainingen
die medewerkers krijgen in het bijhouden van een
portfolio en ontwikkelgesprekken die leidinggevenden
voeren met hun medewerkers. Brandwachten leren
nu niet alleen meer voor het brandweervak, maar ook
voor hun tweede loopbaan. Ze leren nadenken over
wat ze na hun loopbaan als brandwacht willen gaan
doen en krijgen de ruimte om bijvoorbeeld extern
stage te lopen.
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ONTWIKKELKLIMAAT
In veel van de gemeenten die wij bezochten is
of ontstaat langzamerhand een klimaat waarin
ontwikkeling en werkplezier de boventoon voeren.
Deze gemeenten slagen er bijvoorbeeld in om rijke
functies te creëren, een stimulerende werkomgeving
te bieden, leer- en loopbaanactiviteiten tot regulier
onderwerp te maken van gesprekken tussen
medewerkers en leidinggevenden. Het grote voordeel
van een ontwikkelklimaat is dat loopbaan- en
mobiliteitscentra daarin uitstekend gedijen. Ze zijn
dan niet langer ‘kneuzenbakken’, zoals maar al
te gemakkelijk gebeurt in organisaties die weinig
systematische aandacht aan ontwikkeling schenken.
In plaats daarvan zijn het centra waar iedereen op zijn
of haar tijd – soms vrijwillig, soms omdat ‘het moet’
– naar toe gaat voor loopbaanadvies, psychologische
tests, sollicitatietraining en andere diensten ten
behoeve van permanente ontwikkeling. Precies zo werkt
het bij het mobiliteitscentrum van de gemeente Oss
en het ‘Ontwikkelhuis’ van de gemeente Enschede.
Ook de gemeente Zwolle heeft een
ontwikkelklimaat, dankzij jarenlange investering
(al vanaf 1997) in ontwikkeling van medewerkers.
Dit vertaalt zich naar allerlei leer- en loopbaanactiviteiten, zoals: leidinggevenden die over
ontwikkeling praten met hun medewerkers,
opleidingsmogelijkheden die medewerkers goed
benutten, speelruimte voor innovatie, de Week
van de Uitwisseling en – ook hier - een uitstekend
Loopbaancentrum. Zwolle won veel prijzen, zoals die
van Investors in People in 2007 en de landelijke EVC
prijs in 2005. Zwolle kent al acht jaar de ‘aanstelling
in algemene dienst’, waardoor mensen flexibel
inzetbaar zijn. Ontwikkeling van mensen raakt steeds
meer vervlochten met organisatieontwikkeling.
Ambtenaren voeren in nauwe samenwerking met
bedrijven en instellingen nieuwe projecten uit,
waardoor ze zich permanent ontwikkelen en net zo
makkelijk overstappen van gemeente naar bedrijf
als weer terug.

OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN
Opleidingen dragen bij aan inzetbaarheid van medewerkers. Gemeenten die volop opleidingsmogelijkheden
bieden aan hun medewerkers, zowel informeel
tijdens het werk zelf als formeel, laten goede
resultaten op het gebied van leren en loopbanen zien.
De gemeente Hilversum is een echte
‘lerende organisatie’, die veel aan scholing van
medewerkers besteedt. Zo heeft zo’n twintig procent
van alle medewerkers het ontwikkeltraject MOVE
gevolgd, een acroniem voor Motiveren, Overtuigen,
Veranderen en Evalueren. Elke letter van MOVE staat
voor twee dagen training met huiswerkopdrachten.
Bij iedereen treden confronterende ‘breekmomenten’
op, waardoor men zich intensief op werk en loopbaan
gaat oriënteren. Vaak volgt dan een loopbaanstap
of worden mensen opnieuw ‘verliefd’ op hun werk.
Mede dankzij MOVE zitten nu meer mensen goed op
hun plek.
Ook bij de Brandweer Zuid-Holland
Zuid wordt volop geïnvesteerd in opleidingen.
Zodra iemand als brandwacht binnenkomt, leert die
persoon voortdurend voor zowel het brandweervak
als de zogenoemde ‘tweede loopbaan’, die uiterlijk
na 20 jaar als brandwacht verplicht aanvangt. Deze
brandweer is deels gevestigd is op het leerpark,
omringd door scholen, waaronder het Da Vinci
College. Hier kunnen medewerkers EVC-trajecten
volgen. Ook andersom is er uitwisseling: de receptie
van de kazerne wordt bemand door leerlingen die bij
Da Vinci een beveiligingsopleiding volgen. Er is een
werkplaats voor grote voertuigen, waar leerlingen
terechtkunnen. In de toekomst wil men leerlingen
van Da Vinci laten meerijden op de tankautospuit.
Ook wil de organisatie meer dan nu medewerkers als
docent laten optreden bij het Da Vinci College.

LOOPBAANDIENSTVERLENING EN
LOOPBAANCENTRA
Niet alleen opleidingen helpen mensen om in
beweging te komen, ook loopbaanadvies of een cursus
‘Hoe gebruik ik social media om mezelf te laten
zien op de arbeidsmarkt’ helpen mensen om zicht
te krijgen op wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze
willen qua werk. De vaardigheden die mensen dankzij
zulke loopbaandienstverlening leren, heten ook
wel loopbaancompetenties. Loopbaanprofessionals
kunnen deze competenties goed bijbrengen, al of niet
geclusterd in (intergemeentelijke) loopbaancentra.
Belangrijk is dat loopbaandienstverlening
laagdrempelig is en dat de gemeente er goed
over communiceert, formeel en informeel (via de
leidinggevende).

In de gemeente Dalfsen startte EVC met
wijkuitvoerder Dik van Pijkeren, die besefte dat de
helft van zijn veertig buitendienstmedewerkers
ongeschoold was. Daarop startte hij met
opleidingscentrum de Groene Welle een traject
voor het Erkennen van Verworven Competenties
(EVC). Medewerkers beoordeelden elkaars
kennis, vaardigheden en attitudes en maakten een
portfolio met bewijzen van opgedane ervaring. Zes
medewerkers kregen daarop meteen een mbo-3
diploma. Twaalf kregen hun diploma na afronding
van aanvullende opdrachten. Mede dankzij EVC
bestaat de buitendienst nu uit bevlogen vakmensen,
die Dalfsen een gouden duurzaamheidscertificaat
hebben bezorgd.
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Zoals boven al kort aangestipt, heeft de gemeente
Enschede een succesvol ‘Ontwikkelhuis’ opgezet,
daar waar veel van hun ‘boventalligen’ vroeger
terechtkwamen in de ‘kneuzenbak’ van de Centrale
Commissie Personeelszaken. Het Ontwikkelhuis kent
twee takken van dienstverlening, de ‘Enschedese
School’ voor organisatie- en persoonlijke
ontwikkeling en ‘Matchpoint’, dat medewerkers
vrijwillig of gedwongen bemiddelt naar ander
werk. Matchpoint heeft een positief imago; zo’n
250 van de 1600 medewerkers hebben er hun CV
geüploaded en verkennen via tests en workshops
hun loopbaanmogelijkheden. Leidinggevende Jeroen
Regtuijt heeft dankbaar gebruik gemaakt van het

EEN CONCREET PROJECT
Leer- en loopbaanactiviteiten krijgen vaak vorm in
concrete projecten, zoals het project ‘Sleutelen aan je
werk’ van de gemeente Den Bosch. Andere projecten
die we zagen waren bijvoorbeeld strategische
personeelsplanning, een project voor Erkenning
Verworven Competenties (EVC) of een project gericht
op beter leren samenwerken.

ZO KAN HET OOK!

Talent MVS – een samenwerkingsverband
tussen de gemeenten Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam – is een goed
voorbeeld van een professioneel loopbaancentrum
met een breed palet aan diensten, waar iedereen
zich (vrijwillig, of door de situatie gedwongen)
kan melden voor ondersteuning bij leren en
loopbaanontwikkeling. Inmiddels wordt Talent MVS
ook strategisch ingezet, om bijvoorbeeld leegloop bij de
ene gemeente op te vangen met klussen bij de andere.

Ontwikkelhuis toen hij een tijdje terug zo’n honderd
mensen op nieuwe functies moest inzetten. In nauw
overleg met het Ontwikkelhuis zijn toen vacatures
uitgezet, competentieprofielen opgesteld, mensen
beoordeeld en geselecteerd.

De gemeenten Den Haag en Almere
zetten in 2007 met externe opleidingspartijen een
eenjarig leerwerktraject Bouw- en Woningtoezicht
(BWT) op poten, vanwege het toenmalige tekort
aan BWT-medewerkers. Acht ambtenaren en drie
externen schoolden zich om tot medewerker BWT.
Alle deelnemers rondden het traject af. Negen
werkten in 2012 nog bij BWT, twee werkten inmiddels
elders. Succesvol voor de deelnemers, maar voor
de twee gemeenten betekende het project ook
organisatorische opstartproblemen, weerstand tegen
zij-instromende BWT-medewerkers, moeizame
samenwerking met de externe opleidingspartners, en
hogere kosten dan voorzien. Betere inbedding in het
leer- en loopbaanbeleid had dat mogelijk voorkomen.
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Goed ingebed in leer- en loopbeleid was het
leertraject van de gemeente Soest:
“Samenwerken doe je niet in je eendje”. Het College
van B&W constateerde dat een snel veranderende
samenleving beter te dienen is als ambtenaren beter
samenwerken, onderling en met burgers, bedrijven
en instellingen. Het leertraject bestond uit kick offs
en tweeënhalve trainingsdag waarop medewerkers
interactieve oefeningen deden en aan het eind eigen
verbeterplannen presenteerden.
Maar liefst 90 procent van alle medewerkers doorliep
het traject, met als gevolg dat medewerkers nu veel
meer denken in kansen - in plaats van problemen en meer dan ooit de samenwerking opzoeken. Niet
alleen de gemeentelijke dienstverlening profiteert
hiervan, ook medewerkers zelf: hun inzetbaarheid is
verbreed.
BEVLOGEN (EIND)VERANTWOORDELIJKEN
Het succes van leer- en loopbaanactiviteiten staat
of valt vaak met bevlogen (eind)verantwoordelijken:
een projectmanager die door roeien en ruiten
gaat om te zorgen dat een project van de grond
komt – zoals het geval was bij het leertraject van
de gemeenten Den Haag en Almere, bij het in-,
door- en uitstroombeleid van de Brandweer Zuid-

Holland Zuid en bij het razendsnel opgestarte
mobiliteitscentrum in Oss. Maar ook een bevlogen
gemeentesecretaris blijkt onmisbaar voor leer- en
loopbaanactiviteiten. Zo staat gemeentesecretaris
Arjen Mewe van de gemeente Emmen vierkant achter
het nieuwe loopbaanbeleid: bij aanvang en ook toen
het kersverse beleid door de taakstelling danig op de
proef werd gesteld. Een gemeentesecretaris moet
ontwikkeling van mens en organisatie een warm
hart toedragen, wil het van de grond komen. Beide
blijken onontbeerlijk: directies en Colleges van B&W
die ontwikkeling tot strategisch speerpunt maken en
uitvoerders die van aanpakken weten.
De stadsdeelsecretaris van AmsterdamOost, Frank van Erkel, is zo’n bevlogen
leidinggevende met een heldere filosofie: wil een
gemeente transformeren naar een overheid die
samen met burgers mooie dingen opzet, dan zijn
publiek ondernemerschap en samenwerking
cruciaal. Daarvoor is nodig dat medewerkers
volop handelingsruimte krijgen. Om dit tussen
ieders oren en in ieders vingers te krijgen, liet
Van Erkel alle leidinggevenden, en later ook vele
medewerkers, een driedaagse workshop Waarderend
Onderzoeken volgen. Men leerde positief te kijken:
wat gaat goed en hoe kan het nog beter? Na afloop
bruiste iedereen van de ideeën, zoals het idee van
enkele medewerkers om een ontwikkelcheque te
introduceren: €500 per jaar voor ieders persoonlijke
ontwikkeling. Dit idee werd uitgevoerd. Drie maanden
na introductie van de cheque had de helft van
alle medewerkers een plan ter besteding van het
ontwikkelbudget ingediend.
Nog een voorbeeld van bevlogen (eind)
verantwoordelijken is de gemeente Zeist, waar
gemeentesecretaris Ineke Lissenberg uitvoert wat
ze predikt: zorgen dat iedereen voortdurend leert
en ontwikkelt. Als er een project of klus vacant
is, onderdrukt ze de neiging om externen in te
huren maar roept ze: ‘Wie van ons kan dit doen?’

Op die manier organiseerde Zeist in 2011 een
‘Bezuinigingsdialoog’: achttien ambtenaren werden
gedurende zes maanden ingezet om gesprekken met
experts uit de samenleving te begeleiden, met het
doel om samen bezuinigingsvoorstellen te bedenken.
Leerzaam voor de ambtenaren, wier reguliere werk
een half jaar door interne collega’s werd opgevuld.
Dat leverde een fraaie mobiliteitscarrousel op.
WERKNEMERSPARTICIPATIE
Sommige gemeenten zorgen ervoor dat medewerkers
actief participeren in besluitvorming, bijvoorbeeld
door de OR te betrekken bij de ontwikkeling van
leer- en loopbaanbeleid, maar ook door medewerkers
direct mee te laten denken over bijvoorbeeld
burgerparticipatie of organisatieontwikkeling.
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DIALOOG
Constructieve en creatieve dialogen zijn van groot
belang voor leer- en loopbaanactiviteiten. Niet
alleen tussen medewerker en leidinggevende,
maar vaak ook tussen collega’s onderling, of
tussen medewerker en loopbaanadviseur. In
goede gesprekken over persoonlijke ontwikkeling
komen mooie afspraken en ontwikkelplannen tot
stand. Niet alleen op interpersoonlijk niveau, ook
op collectief niveau is de dialoog van groot belang
voor leer- en loopbaanactiviteiten. Als een OR goed
in gesprek is met de bestuurder, dan kan er vaak
veel meer op leer- en loopbaangebied dan als die
goede gesprekken er niet zijn. In het laatste geval
zijn ondernemingsraden vaak geneigd te hameren
op regels en procedures, in plaats van samen met
de bestuurder te zoeken naar de best mogelijke
ontwikkelpraktijken.

ZO KAN HET OOK!

De gemeente Heemstede zet volop
in op medewerkersbetrokkenheid. Haar managementfilosofie is ‘Rijnlands’: samen met medewerkers
de toekomst verkennen en vormgeven – in plaats
van ‘Angelsakische’ aansturing van bovenaf.
Gemeentesecretaris Willem van den Berg stimuleert
een werkomgeving waar medewerkers hun
vakmanschap ontwikkelen en meebouwen aan de
organisatie. Dat lukt des te beter in het nieuwe
gemeentehuis, dat volledig is ingericht op flexibel
werken. Medewerkers hadden volop inspraak in
de inrichting van het nieuwe kantoor, hoe daarin
het beste valt te flexwerken en hoe thuiswerken
het beste vorm krijgt. In zo’n flexibele, gezamenlijk
ontworpen werkomgeving zijn leren en ontwikkelen
logische uitvloeisels. Medewerkers ontwikkelen
zich dankzij samenwerking met andere gemeenten,
dankzij vakmatige en generieke opleidingen die zij
volgen, en dankzij de ruimte voor eigen ideeën die
leidinggevenden hen bieden. Nadeel van dit staaltje
goed werkgeverschap: externe loopbaanstappen zijn er
nauwelijks, omdat iedereen het zo naar zijn zin heeft.

Ook de gemeente Bronckhorst betrekt
zijn medewerkers bij zogenoemd toekomstbewust
personeelsbeleid. Gemeentesecretaris en OR
praten daarover met alle 300 medewerkers, in
groepsgesprekken met 15 à 20 medewerkers.
Daaruit blijkt dat medewerkers zich graag flexibel
opstellen, mits ze werkzekerheid hebben. Met haar
‘Brede-Balie Concept’ anticipeert Bronckhorst
daarop. Voordat gemeentemedewerkers het nieuwe
gemeentehuis betrokken, zijn 17 medewerkers vanuit
diverse functies – zoals badmeester, secretaresse en
belastingmedewerker – geselecteerd voor de functie
van klantadviseur. Dit was voor veel medewerkers
een life-changing loopbaanstap. In een jaar tijd
leerden zij gedurende anderhalve dag per week hun
nieuwe baliefunctie aan.
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Een voorbeeld van dialoog is het verhaal van
Margriet den Held. Zij liep vast in haar
leven, zowel in haar loopbaan (te saai werk) als
privé (scheiding). Gelukkig liep ze Dineke Boshoven,
interne coach bij de gemeente Westland, tegen
het lijf. In de gesprekken met haar kon ze letterlijk
uithuilen en kwam ze opnieuw in haar kracht toen
Dineke haar tekeningen liet maken over heden
en toekomst. Haar ‘toekomst-ik’ tekende ze als
iemand die alles voor elkaar heeft. Dat gaf haar zo’n
kracht, dat ze vervolgens een nieuwe deeltijdbaan
buiten de gemeente vond. Deze nieuwe deeltijdbaan
combineert ze met haar gemeentebaan, iets
waarvoor eveneens dialoog nodig is. Want in dialoog
met haar leidinggevende kan ze soepele afspraken
over werktijden maken, zodat ze haar twee banen
goed kan combineren.
Dat ook collectieve dialogen belangrijk zijn, bewijst
de gemeente Oss. Dankzij open dialogen tussen de
gemeentesecretaris en de ondernemingsraad lukte
het deze gemeente om leer- en loopbaanactiviteiten
integraal op te pakken: alles en iedereen, van
hoog tot laag, is erbij betrokken en krijgt de
ruimte. In Oss startte het met een strategische
personeelsplanning, die bestuurder en OR allebei
het inzicht gaf dat gedwongen ontslagen niet
nodig zijn zolang mensen flexibele inzetbaar zijn
en blijven: wel werk-, geen baangarantie. Daarop
startte de gemeente, na constructief overleg met
de OR, een mobiliteitscentrum, waar medewerkers
loopbaanadvies en tijdelijke klussen kunnen krijgen.
Leidinggevenden zijn volop aangehaakt – zij zorgen
dat medewerkers ruimte en mogelijkheden krijgen
voor leer- en loopbaanactiviteiten.
STIMULEREN VAN EIGEN
VERANTWOORDELIJKHEID
Veel gemeenten stimuleren hun medewerkers om
zelf verantwoordelijkheid te nemen voor leer- en
loopbaanactiviteiten. Niet alleen door dit in formele
documenten op te schrijven, maar ook door mensen
zelf een actieve rol te geven in hun ontwikkeling.

Zo laten sommige gemeenten hun medewerkers een
e-Portfolio opstellen of een persoonlijk ontwikkelplan
(POP) maken.
De sector Financiën, Informatisering en Belastingen
(FIB) van de gemeente Den Bosch voerde een project
“Sleutelen aan je werk” uit ter stimulering van
eigen verantwoordelijkheid voor ontwikkeling. Ruim
honderd FIB-medewerkers leerden in een cursus
hoe je zodanig aan je eigen werk kan sleutelen dat
het optimaal bij je past. De meesten bedachten een
‘sleutelactie’ waarmee ze hun werk leuker maakten,
zonder collega’s of de organisatie te schaden.

FACTOREN IN
SAMENWERKINGSVERBANDEN
WEBSITES
Als gemeenten gaan samenwerken met andere
gemeenten, overheden of externe dienstverlenende
partijen, dan helpt een digitale component daarbij.
Via een website als bijvoorbeeld www.werkeningelderland.nl kunnen samenwerkende partijen hun
interne arbeidsmarkt inzichtelijk maken, vooral via
vacaturebanken.
Werken in Gelderland is een stichting waarin grote
Gelderse gemeenten en de provincie samenwerken
om de mobiliteit van hun medewerkers te vergroten.
Medewerkers kunnen zich via een zeer toegankelijke
website oriënteren op een nieuwe baan, dankzij de
vacatures die deelnemende gemeenten en provincie
erop plaatsen. Daarnaast kunnen medewerkers zich
via de website inschrijven voor allerlei leer- en
loopbaanactiviteiten, zoals loopbaanadvies,
uitwisselingsprojecten, meeloopstages en een jaarlijks
loopbaansymposium. Een voordeel van dit samen-

werkingsverband is dat dankzij schaalvergroting de
kostprijs van leer- en loopbaanactiviteiten omlaag kan.
KWALITEIT VAN DE SAMENWERKING
Het klinkt als een open deur, maar zodra gemeenten
samenwerkingsverbanden opzetten, komt het erg
aan op de kwaliteit van de samenwerking tussen
de gemeenten onderling en met eventuele externe
samenwerkingspartijen. Hierboven bleek al dat
het leerwerktraject van de gemeenten Den Haag
en Almere onder andere niet helemaal soepel liep
omdat de samenwerking met de opleidingsinstituten
niet optimaal was. Is die samenwerking er wel, dan
kunnen samenwerkingsverbanden een vliegwiel
zijn voor medewerkers die wat moeten of willen
in hun loopbaan. Immers, leeractiviteiten en
loopbaanstappen tussen gemeenten worden veel
eenvoudiger wanneer men schaalvergroting goed
weet te benutten. Dan heeft men meer armslag voor
opleidingsfaciliteiten en kan men meer mogelijkheden
bieden voor stages, leerwerkplekken, detacheringen
en loopbaanstappen tussen gemeenten.

ANGST EN BUREAUCRATIE
Om 28 fraaie praktijken te selecteren spraken we een
groot aantal gemeenten en gemeenteambtenaren,
op zoek naar hun inspirerende verhaal. Uit deze
gesprekken kwamen belangrijke beren die leer- en
loopbaansucces kunnen belemmeren. Die beren
waren deels ook zichtbaar in de 28 fraaie praktijken
die deze publicatie wél haalden.
De eerste beer is angst. Vaak zijn mensen bang
voor inkomensverlies, positieverlies, gezichtsverlies,
et cetera. Of hun onzekerheid hangt samen met een
persoonlijkheidstrek: de neiging van sommigen om
vooral verlies te vermijden (avoidance orientation) in
plaats van kansen te grijpen (approach orientation).
Angst en onzekerheid blijken een grote beer
bij succesvolle leer- en loopbaanactiviteiten.
Medewerkers die van nature en/of door wat ze
hebben meegemaakt erg onzeker zijn, zullen niet
zomaar uit zichzelf loopbaanstappen zetten. Daarom
hebben juist zij vaak externe begeleiding nodig
om hun angst en onzekerheid te overwinnen. De
voorbeelden van Liane Corjanus, Wim Slebus en
Gerry Timmermans tonen aan dat de ‘angstbeer’
met hulp van loopbaanadviseurs, partner, of
leidinggevenden uiteindelijk wel geschoten kan
worden. Maar dat kost moeite en kracht.

de hang naar zorgvuldige regels
en procedures, vooral bij reorganisaties.
Deze kunnen soms op individueel niveau rigide
en bureaucratisch uitpakken en daardoor leer- en
loopbaanactiviteiten frustreren. Dat was het geval
bij een man van bijna zestig, die met succes intern
solliciteerde naar een heel andere, tijdelijke functie.
Net op dat moment stelde de gemeente met oog op
een reorganisatie vast of medewerkers in hun functie
konden blijven of herplaatsingskandidaat werden.
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Een andere beer, op organisatieniveau, is
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Talent MVS is zo’n samenwerkingsverband van drie
gemeenten – Schiedam, Vlaardingen en Maassluis –
waar sinds 2010 de samenwerking goed loopt. In 2012
had dit intergemeentelijke loopbaanadviescentrum
al 387 loopbaankandidaten begeleid (289 op vrijwillige
basis en 98 vanwege verplichte herplaatsing).
Met diverse diensten, zoals assessments,
groepstrainingen (bijv. leren netwerken met LinkedIn)
en loopbaanoriëntatietrajecten, worden mensen
ondersteund bij het maken van loopbaanstappen.

TWEE GROTE BEREN:

De betreffende man mocht in zijn vorige functie
blijven. Hij mocht ook overstappen naar zijn
nieuwe functie, maar omdat deze tweejarig was,
zou de medewerker over twee jaar automatisch
herplaatsingskandidaat worden. De medewerker
koos voor zekerheid in plaats van zijn hart te volgen
en ging terug naar zijn oude functie. Hier botsten
collectieve procedures die iedereen gelijk behandelen
met de behoefte aan individueel maatwerk (hoewel
angst voor inkomens- en positieverlies ook in deze
casus een rol speelde). Ook bij de fraaie praktijken
van Frans Rewijk, Bertil Vruggink en Margriet den
Held signaleerden we dat wat zij wilden, botste met
gemeentelijke regels en procedures.
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leren en
loopbaanstappen
te stimuleren?
Wat werkt om

DIE WE ERUIT TREKKEN EN DE ENKELE WAARSCHUWING,
BRENGEN ONS TOT VIJF CONCLUSIES EN VIJF AANBEVELINGEN
VOOR ORGANISATIES DIE HUN EIGEN FRAAIE PRAKTIJK
WILLEN UITVOEREN.

HOOFDSTUK 3

ALLE INDIVIDUELE EN ORGANISATIEVERHALEN, DE LESSEN
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CONCLUSIES
Alle individuele en organisatieverhalen, de lessen
die we eruit trekken en de enkele waarschuwing,
brengen ons tot de volgende vijf conclusies:
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PROACTIEVEN HEBBEN DE HALVE WERELD
(PRAKTIJK 1-6)
De vrouwen en mannen die hun persoonlijke
loopbaanverhalen met ons deelden hebben één
ding met elkaar gemeen: zij zijn proactief in hun
leer- en loopbaanactiviteiten. Ze pakken veel werk
op, verhuizen naar de andere kant van het land,
verkennen ‘publiek ondernemerschap’, volgen
opleidingen, doen loopbaantrajecten, helpen
collega’s, doen risicovolle klussen, zitten in de OR,
lopen stages, enzovoort. Dankzij hun proactiviteit
krijgen ze dingen voor elkaar, zoals die vurig
gewenste loopbaanstap of de mogelijkheid om hun
gemeentebaan te combineren met een functie of
eigen bedrijf buiten de gemeente. Sommige mensen
zijn proactief van aard, anderen hebben dankzij advies
van (professionele) anderen geleerd dat proactiviteit
werkt. Deze conclusie roept een belangrijke vraag op:
hoe valt te stimuleren dat ook minder actieve mensen
leer- en loopbaanactiviteiten gaan ondernemen?
NIEMAND KAN HET ALLEEN (PRAKTIJK 7-12)
Hoe proactief ook, alle individuele verhalen illustreren
dat niemand in zijn eentje een fraaie loopbaanstap
voor elkaar krijgt. Zodra we mensen vroegen naar
‘engelen’, noemden zij steevast personen in hun
omgeving die voor hen heel waardevol zijn (geweest).
Dat betreft vaak, maar zeker niet altijd, de direct
leidinggevenden. Ook levenspartners zijn enorm
belangrijk voor keuzes van medewerkers. Zij luisteren
naar hen, geven advies of concrete hulp in de vorm
van sollicitatiebrieven becommentariëren of meegaan
naar de Kamer van Koophandel. Feitelijk kan iedereen
in het netwerk van medewerkers een rol spelen bij
keuzes en activiteiten op het gebied van leren en

loopbaan: ook naaste collega’s, stagebegeleiders,
loopbaanadviseurs, vrienden, ook eigen kinderen
die studiekeuzes maken en daardoor tot voorbeeld
kunnen zijn voor hun ouders.
WAT WERKT IS: GOED SAMENWERKEN
(PRAKTIJK 13-18)
Samenwerkingsverbanden tussen gemeenten
en eventuele andere partijen lijken aantrekkelijk,
vanwege schaalvergroting en de grotere interne
arbeidsmarkt die gemeenten daarmee creëren.
Toch hebben wij slechts een paar succesvolle
samenwerkingsverbanden gesignaleerd, waaronder
Talent MVS – het gezamenlijk loopbaancentrum
van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en
Schiedam. Hier loopt de samenwerking dankzij
de professionele leiding op rolletjes, blijkens de
vele loopbaankandidaten die sinds de start in
2010 al zijn begeleid. Kennelijk hebben de drie
samenwerkende gemeenten hun loopbaanactiviteiten
goed gedelegeerd, in de vorm van een zelfstandig
en professioneel functionerend loopbaancentrum.
Bij de gemeente Oss werkt het mobiliteitscentrum
veel samen met andere bedrijven uit de regio.
Ook dit werpt vruchten af. Men slaagt erin om
tijdelijke klussen en stageplekken te regelen voor
medewerkers die buiten de deur willen ‘snuffelen’.
En de regionale arbeidsmarktinitiatieven en symposia
die Werken in Gelderland coördineert, maken
regionale vacatures bij diverse gemeenten beter
inzichtelijk.
WAT WERKT IS: LANGDURIG, VOL OVERTUIGING,
INVESTEREN IN MENSEN (PRAKTIJK 19-22)
De meeste gemeentelijke organisaties gaan niet over
één nacht ijs als het om leer- en loopbaanactiviteiten
gaat. Vrijwel altijd betreffen het langdurige
investeringen die bestuurders en (project)managers
vol overtuiging doen. Als de gemeentesecretaris
en andere sleutelfiguren in de organisatie oprecht
geloven in het belang van ontwikkeling van
medewerkers en hun geloof omzetten in enthousiast

geleide diensten en projecten, dan werpen leer- en
loopbaanactiviteiten vruchten af, in termen van veel
interne doorstroom, permanente ontwikkeling en
medewerkers die goed op hun plek zitten. Daar waar
investeringen te zeer ad hoc zijn en niet inhaken
op de prioriteiten en andere activiteiten van een
gemeente, lopen projectleiders juist tegen allerlei
belemmeringen op.

GEMEENTEN
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GEEF MENSEN ZETJES (NUDGES) IN
DE GOEDE RICHTING
Proactieven hebben de halve wereld, maar wat te
doen met medewerkers die weinig ondernemen
om te leren en loopbaanstappen te zetten? Hier
valt te leren van de nudge theory. Een nudge is
letterlijk een zetje en betekent dat je met een paar
omgevingsingrepen het mensen zo gemakkelijk
mogelijk maakt om actief te worden. Een voorbeeld
hiervan zijn publiek toegankelijke fitnesstoestellen
in openbare parken. Die maken het mensen
gemakkelijk om een paar oefeningen te doen en
stimuleren aldus een gezonde leefstijl. Toegepast
op leren en loopbanen valt er nog een wereld te
winnen qua nudge-toepassingen. Het begint met
leidinggevenden die medewerkers tot leren en
ontwikkelen verleiden, zoals de baas van Tanja
Koers doet. Hij ziet dat ze meer in haar mars heeft,
complimenteert haar daarmee en hoopt haar zo te
verleiden om – in de toekomst – wellicht zelfs een
hbo-opleiding te volgen. Ook in Emmen en Enschede
geeft men al wat nudges, door de ruimtes van
hun loopbaancentra zo in te richten, dat mensen
vacatures onmiddellijk zien en loopbaanverhalen van
anderen kunnen lezen. Bij Oss hangen de vacatures,
ondanks tegenstribbelen van de binnenhuisarchitect,
op een groot, openbaar prikbord. En in AmsterdamOost heeft men een ontwikkelcheque van €500 als
nudge, slim geïntroduceerd tijdens twee interne
loopbaanmarkten. Toch denken we dat er nog veel
meer nudges te bedenken zijn. Wellicht kan het
A+O fonds Gemeenten een prijsvraag uitzetten op
zoek naar de beste ontwikkel-nudge die gemeenten
bedenken!
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WAT WERKT IS: ZELFSTURING STIMULEREN
(PRAKTIJK 23-28)
‘Pamperen’ van medewerkers is er niet bij in de
fraaie verhalen over leren en loopbanen. Vrijwel
alle gemeenten die wij spraken stimuleren veel
veel zelfsturing. Zo hanteert Heemstede een
‘Rijnlandse’ aansturingsfilosofie (niet van bovenaf
aansturen maar juist samen met medewerkers),
worden medewerkers in Emmen geacht hun
eigen loopbaan te regisseren door portfolio’s bij te
houden, loopbaanplannen te maken en logboeken
bij te houden, en lossen klantadviseurs van de
gemeente Bronckhorst zoveel mogelijk in onderling
overleg de problemen in werkprocessen van de
nieuwe Brede Balie op. Ook in Den Bosch laat men
medewerkers zelf ‘sleutelen aan het werk’, en in
Amsterdam-Oost zijn alle remmen voor zelfsturing
los, na workshops ‘Waarderend Onderzoeken’,
waardoor mensen zich vrij voelen ideeën te spuien
en te realiseren. Bij de gemeente Schijndel zette
het e-Portfolio Carli van Schijndel zelf achter het
stuur van zijn eigen ontwikkeling. Zelfsturing werkt,
zo blijkt, want daardoor zijn mensen gemotiveerd
om zelfstandig keuzes te maken in hoe zij hun werk
willen vormgeven, wat zij willen leren en welke
loopbaanstap zij willen zetten. Dit verhoogt de kans
dat medewerkers op de juiste plek zitten, die immers
deels door hen zelf is ‘geboetseerd’.

AANBEVELINGEN VOOR
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MAAK SLIM GEBRUIK VAN NETWERKEN
Medewerkers en gemeenten hebben veel te winnen
bij slim gebruik van netwerken, broodnodig omdat
niemand zich helemaal in zijn eentje kan ontwikkelen.
Granovetter (1973) schreef een beroemd artikel met
de fraaie titel The strength of weak ties. Hij stelt dat
om te leren en wat nieuws te ondernemen, mensen
het doorgaans niet moeten hebben van mensen in
hun nabijheid, maar juist van hun zwakke banden.
Immers, via zwakke relaties valt meer te ontdekken
dan via de bekende weg. Zowel medewerkers zelf als
leiders in organisaties zouden zich hiervan bewust
moeten zijn. Dat brengt medewerkers wellicht op het
idee om eens elders stage te lopen, zoals Wim Slebus
deed toen hij zijn oude baan moest verlaten maar
afgewezen werd na een interne sollicitatie. Dankzij
een externe detacheringsklus, ver van huis, kreeg hij
weer zoveel zelfvertrouwen, dat daarna een interne
sollicitatie wel slaagde. Ook organisaties kunnen
netwerken stimuleren, zoals de gemeente Zwolle
doet. Deze gemeente stimuleerde zijn medewerkers
om hun externe afnemers kritisch te bevragen, om
zo te leren hoe ze beter konden samenwerken met
uiteenlopende partijen in de stad. Goed voor de
dienstverlening, goed voor persoonlijke ontwikkeling.
Maar niet alleen weak ties zijn belangrijk, ook de
sterke banden die medewerkers onderhouden met
hun partner, kinderen, vrienden, collega’s. Door te
erkennen dat sociale steun van naasten onontbeerlijk
is, kunnen organisaties wellicht activiteiten verzinnen
die hierop aanhaken. Bijvoorbeeld intervisie-sessies
tussen collega’s die elkaar helpen bij leer- en
loopbaanvraagstukken. Of levenspartners uitnodigen
bij loopbaangesprekken die medewerkers voeren met
hun leidinggevende of loopbaanadviseur.
STIMULEER BEVLOGEN (PROJECT)LEIDERSCHAP
Bevlogen (project)leiderschap blijkt cruciaal, zo
constateren wij uit vrijwel alle verhalen. Als een
gemeentesecretaris oprecht vindt dat ontwikkeling
van mensen belangrijk is, dan straalt hij of zij dat
ook uit en komen leer- en loopbaanactiviteiten

makkelijker van de grond. Vooral als de (project)
leiders van die activiteiten hun werk ook nog eens
bevlogen doen. Bij de gemeente Emmen was
bijvoorbeeld de chemie tussen de teamleden die het
loopbaanbeleid ontwikkelden een belangrijke sleutel
tot succesvolle invoering. Gebrek aan bevlogenheid
is op dergelijke posities eigenlijk onacceptabel. Hier
ligt een belangrijke rol voor de ondernemingsraad,
want haar rol is immers deels om te bewaken dat
de organisatie en haar medewerkers optimaal
functioneren. Een ondernemingsraad kan voor
bevlogen beleid(suitvoering) regelmatig zijn
waardering uitspreken en suggesties doen hoe het
nog beter kan. Die raad kan ook kritische vragen
stellen of aansturen op vervanging zodra bij mensen
op sleutelposities de bevlogenheid voor leer- en
loopbaanactiviteiten ontbreekt.
GEEF MENSEN SPEELRUIMTE
Omdat zelfsturing werkt, bevelen wij gemeenten van
harte aan om dit volop te stimuleren en faciliteren.
De eerder genoemde zetjes helpen daar al bij.
Daarnaast doelen wij op ruimte die organisaties
kunnen bieden, zodat medewerkers de vrijheid
ervaren om te kunnen leren zoals zij dat zelf willen
en om een loopbaan uit te stippelen die eerder
idiosyncratisch is dan standaard. Wat helpt is de
aanstelling in algemene dienst, zoals per cao
ingevoerd. Zo’n aanstelling geeft medewerkers de
vrijheid en ruimte om hun werk grotendeels zelf in
te richten. Toch is er meer nodig en mogelijk, want
vaak gaat het juist hier mis, althans volgens sommige
geïnterviewde medewerkers. Dan blijken P&O’ers
of leidinggevenden niet mee te werken als iemand
om een bijzondere detacheringsconstructie vraagt;
of moeten formele reorganisatieprocedures gevolgd
worden waardoor iemand tussen wal en schip
raakt. Te leren valt van de gemeente Heemstede,
die bewust regels wegneemt om het vakmanschap
van medewerkers te vergroten. Gemeentesecretaris
Van den Berg wil dat medewerkers zelf nadenken en
verantwoordelijkheid nemen voor hun acties, zonder

zich te verschuilen achter regels. Dankzij minder
regels en meer speelruimte hebben medewerkers
van de gemeente Heemstede leuk en afwisselend
werk en zijn ze veelal enthousiast en bevlogen. Dit
komt mede doordat leidinggevenden getraind zijn
in de zogenoemde Rijnlandse managementfilosofie,
waardoor ze medewerkers ruimte bieden om zelf
dingen op te pakken en met verbetersuggesties te
komen.
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DURF TE EXPERIMENTEREN EN FOUTEN
TE MAKEN
Angst en onzekerheid blijken grote beren bij leeren loopbaanactiviteiten, zowel bij individuele
medewerkers als bij beleidsmakers. Terwijl lef tonen
vaak veel beter uitpakt. Maar niet iedereen heeft durf
en lef. Dus een aanbeveling als Heb Lef! is onzinnig.
Wat wellicht beter helpt is om – individueel en als
organisatie – onzekerheid te omarmen, er open
over te zijn dat je het soms ook even niet weet en
van daaruit iets nieuws te proberen. Een voorbeeld:
in een van onze gesprekken was een medewerker
teleurgesteld dat hij, vanwege een reorganisatie,
moest kiezen voor plaatsing in zijn oude functie of
zijn net-nieuwe tijdelijke functie waardoor hij over
twee jaar vrijwel zeker herplaatsingskandidaat zou
worden. Uit angst voor inkomens- en positieverlies
– niet vreemd voor iemand van 58 – won hij juridisch
advies in. In reactie daarop sloeg de afdeling P&O ook
een juridische toon aan. Wie weet was er bij P&O wel
ruimte geweest voor maatwerk als deze medewerker
zijn angst voor positieverlies openlijk had besproken
met P&O.
Stadsdeel Amsterdam-Oost geeft blijk van de durf
om te experimenteren en te leren van fouten. De
anekdote van Frank van Erkel, stadsdeelsecretaris
in Amsterdam-Oost is illustratief. Ooit kwam een
vrouw langs die haar hond in Park Frankendael
had uitgelaten en enkele botjes te voorschijn
haalde: menselijke resten. Het park werd met
linten afgezet, AT5 filmde, de wethouder moest zich
verantwoorden. Hoe dat kwam? Enkele ambtenaren

hadden om transportkosten te besparen de drassige
parkgronden laten ophogen met overtollig zand
van de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Binnen de
ruimte voor zelfsturing maakten de ambtenaren een
ernstige fout. De neiging bestaat om na zo’n incident
direct schuldigen aan te wijzen en regels op te tuigen.
In plaats daarvan plaatste Frank een blog op intranet.
Daarin waardeerde hij de samenwerking en het
ondernemerschap van de betreffende ambtenaren,
ook al was het flink fout gegaan; nu was het zaak er
allemaal van te leren en alert te blijven.
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Theoretisch
model en
onderzoeksaanpak
MODEL WAARMEE WE DE 28 FRAAIE PRAKTIJKEN HEBBEN
BESCHREVEN, EVENALS ONZE ONDERZOEKSAANPAK.

BIJLAGE

IN DEZE BIJLAGE PRESENTEREN WE HET THEORETISCH
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Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is
een belangrijk thema voor gemeenten, omdat
personeelsbestanden vergrijzen en taken en
budgetten voortdurend veranderen. Onder duurzame
inzetbaarheid verstaan we ‘iemands vermogen om
werk te houden, en – indien nodig of gewenst –
ander werk elders te vinden’2.1Duurzaam inzetbare
medewerkers kunnen meegaan in inhoudelijke,
procesmatige en technologische ontwikkelingen en
durven loopbaanstappen te zetten, binnen en ook
buiten gemeenten. Maar wat maakt dat mensen in
beweging komen? En wat houdt dat ‘in beweging
komen’ precies in? Wat doen medewerkers en/of
gemeenten concreet om leer- en loopbaanactiviteiten
te stimuleren? Met dit onderzoek naar fraaie
praktijken geven we op deze vragen een antwoord.
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THEORETISCH MODEL
Om de verschillende leer- en loopbaanactiviteiten
gestructureerd in kaart te brengen, ontwikkelden
we een theoretisch model (zie figuur hieronder).
Dit model geeft een snel overzicht van elke
afzonderlijke fraaie praktijk, en biedt tegelijkertijd
aanknopingspunten om te analyseren welke leer- en
loopbaanactiviteiten tot welke uitkomsten leiden, wat
determinanten zijn van leer- en loopbaanactiviteiten,
en welke succes- en faalfactoren (‘engelen’ en
‘beren’) nu maken dat plannen wel of juist niet
omgezet worden in acties, en of acties wel of niet tot
gewenste uitkomsten leiden.

Het model is gebaseerd op onderzoek van TNO32
waarin onderscheid wordt gemaakt tussen vier typen
leer- en loopbaanactiviteiten:
1 zich oriënteren op wie men is, wat men wil en
wat men kan;
2 leren (zowel in het werk zelf als via opleiding en
training);
3 netwerken;
4 solliciteren, ofwel zoeken naar een baan en
uiteindelijk een loopbaanstap maken.
In dit onderzoek hebben we ‘solliciteren’ omgedoopt
tot het bredere ‘baan zoeken’ en hebben we
het daadwerkelijk maken van loopbaanstappen
toegevoegd aan de mogelijke leer- en
loopbaanactiviteiten. De leer- en loopbaanactiviteiten
zelf zijn enigszins gerelateerd aan wat Fugate,
Kinicki, & Ashforth (2004)34opvatten als cruciale
onderdelen van inzetbaarheid van mensen: het
hebben van een loopbaanidentiteit, oftewel: weten
wat je wilt, (een resultaat van oriënteren), het hebben
van sociaal en menselijk kapitaal, waarmee ze het
netwerk van mensen bedoelen die iets voor je kunnen
en willen betekenen en waar jij iets voor betekent
(resultaat van respectievelijk netwerken en leren)
en ten slotte aanpassingsvermogen. Dit laatste blijkt
bijvoorbeeld uit het zoeken naar nieuwe projecten of
banen en het feitelijk maken van een loopbaanstap.

3 Nauta, A., Willemsen, M., Van der Wolk, J., Heemskerk, F., & Piek, P. (2006).
Verandering van spijs doet eten. Verslag van onderzoek naar determinanten
van succesvolle loopbaanstappen in de sectoren zorg en welzijn. Hoofddorp: TNO.

2 Rothwell, A., 7 Arnold, J., (2007) Self-perceived employability:
development and validation of a scale. Personnel Review, 36, 23-41.

4 Fugate, M., Kinicki, A. J., & Ashforth, B. E. (2004). Employability:
A psycho-social construct, its dimensions, and applications.
Journal of Vocational Behavior, 65, 14-38.

‘Engelen en ‘Beren’ voor
Leer- en Loopbaanactiviteiten
>

Determinanten

Activiteiten

> L&L-strategie
> Attitude jegens L&L
> Aanleiding voor L&L
> Demografische factoren

> Oriënteren
> Leren
> Netwerken
> Baan zoeken
> Loopbaanstap maken

>

Uitkomsten

(+)

>

> Loopbaansucces
> Inzetbaarheid
> Vakmanschap
> Bevlogenheid

(-)
> Ongewenst verloop
> Verzuim

Leer- en loopbaanactiviteiten komen niet uit de lucht
vallen, maar worden bepaald door:
1 strategieën van individuen en/of organisaties;
2 de attitude die mensen en/of organisaties hebben
tegenover ontwikkeling en mobiliteit
(dit ligt op organisatieniveau dicht aan tegen het
begrip ‘organisatiecultuur’);
3 een directe aanleiding, bijvoorbeeld een
reorganisatie;
4 demografische factoren zoals leeftijd en
opleidingsniveau.
Deze factoren hebben we onderzocht binnen
de categorie determinanten van leer- en
loopbaanactiviteiten.
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Uitkomsten van leer- en loopbaanactiviteiten kunnen
zowel positief als negatief zijn. Positieve uitkomsten
zijn objectief en subjectief loopbaansucces,
inzetbaarheid, vakmanschap en bevlogenheid.
Negatieve uitkomsten – die het gevolg kunnen zijn
van niet-geslaagde activiteiten en/of zogenoemde
‘beren op de weg’ – zijn ongewenst verloop en
verzuim.
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Figuur 1: theoretisch model
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De zogenoemde ‘engelen’ en ‘beren’, ofwel de
succes- en faalfactoren die maken dat plannen wel
of niet omgezet worden in activiteiten, en activiteiten
in uitkomsten, hebben we voorafgaand aan het
onderzoek niet nader gespecificeerd, omdat we
verwachtten dat deze sterk contextafhankelijk zouden
zijn.
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Het bovenstaande model hebben we toegepast
op zowel de individuele als gemeentelijke
fraaie praktijken. Wat betreft leer- en
loopbaandeterminanten geldt dat zowel individuen
als organisaties bepaalde strategieën, attitudes
en aanleidingen voor leer- en loopbaanactiviteiten
hebben. Wat betreft demografische factoren
gaat het bij individuen om persoonskenmerken,
en bij organisaties om de samenstelling van het
personeelsbestand. De leer- en loopbaanactiviteiten
verwijzen op individueel niveau naar gedrag en
activiteiten van een individu, en op organisatieniveau
naar beleid en projecten die dergelijke activiteiten
stimuleren of ondersteunen. De leer- en
loopbaanuitkomsten verwijzen ofwel naar
individuele uitkomsten ofwel naar cijfers van een
personeelsbestand van een gemeente(onderdeel).
Ook de ‘engelen’ en ‘beren’ hebben we op beide
niveaus (individu en organisatie) in kaart gebracht.
ONDERZOEKSAANPAK
Het onderzoek bestond uit vier stappen:
1 Verzamelen van mogelijk interessante fraaie
praktijken
2 Selecteren van fraaie praktijken om in kaart te
brengen
3 Interviewen van de hoofdrolspelers per fraaie
praktijk
4 Beschrijven van de fraaie praktijk.
Via het netwerk en op de websites van A+O fonds
Gemeenten en Factor Vijf hebben we oproepen
geplaatst aan mensen en gemeenten om zich aan te

melden voor dit project. Daarnaast hebben we actief
gemeenten en ambtenaren benaderd, op basis van
tips vanuit het A+O fonds Gemeenten en, gedurende
het project, ook steeds vaker via mensen die we in
het kader van hun eigen fraaie praktijk al hadden
geïnterviewd. Zo verzamelden we uiteindelijk 58
potentieel interessante praktijken van ontwikkeling
en mobiliteit.
Uit deze 58 aanmeldingen selecteerde het A+O fonds
Gemeenten, in samenspraak met de onderzoekers,
de fraaie praktijken om nader in kaart te brengen.
Bij de selectie van fraaie praktijken letten we op
diversiteit in onder andere: de aanleiding, de aanpak,
de gehanteerde uitgangspunten en de effecten.
Belangrijk criterium was dat de fraaie praktijk niet
(alleen) gericht was op de “usual suspects”, dat wil
zeggen: hoogopgeleide, jonge gemeenteambtenaren.
Die voorbeelden zijn voor-de-hand-liggend en al
vaak beschreven. In dit project hebben we vooral
gezocht naar ontwikkeling en mobiliteit van
groepen medewerkers voor wie dat minder voor
de hand ligt, zoals lager- en middelbaar opgeleide,
uitvoerende medewerkers en medewerkers met
lange dienstverbanden. In geval van projecten (zoals
bijvoorbeeld een organisatie-ontwikkeltraject of een
mobiliteitsbureau) hebben we gezocht naar projecten
die al enige tijd liepen, of enige tijd geleden waren
afgerond – dus geen eendagsvliegen – zodat we
langetermijnresultaten in kaart konden brengen.
Het hierboven beschreven theoretische model
werkten we uit in interviewschema’s voor diverse
gesprekspartners. Na selectie van de in kaart te
brengen praktijken, maakten we afspraken voor
het houden van interviews. Aan de hand van de
interviewschema’s hielden we gestructureerde
interviews. Bij de individuele praktijken interviewden
we de persoon die het betrof en een door hem/haar
aangedragen ‘significante ander’. Aangedragen
‘significante anderen’ waren: levenspartners,
leidinggevenden, collega’s, eigen kinderen en

loopbaanadviseurs. Bij de organisatiepraktijken
interviewden we betrokken personen die vanuit
verschillende perspectieven konden reflecteren op
de fraaie leer- en loopbaanpraktijk, bijvoorbeeld
een gemeentesecretaris, een OR-voorzitter,
een HR-directeur, leidinggevenden, en/of een
projectmanager van een mobiliteitsbureau of van
een organisatieontwikkeltraject. Tijdens de (groeps)
interviews vroegen we om aanvullende informatie,
bijvoorbeeld in de vorm van jaarverslagen,
nieuwsbrieven, projectbeschrijvingen, enzovoort.
Aan de hand van de gespreksverslagen en de
aanvullende informatie maakten we een conceptbeschrijving van circa 1000 woorden, inclusief een
kritische reflectie van de onderzoeker. De concepten
stemden we af met de geïnterviewden. Na akkoord
van de geïnterviewden legden we de beschrijving
voor aan het A+O fonds Gemeenten. Zodra het A+O
fonds Gemeenten akkoord was met de beschrijving,
nam een fotograaf contact op met de geïnterviewde
personen voor het maken van de bijbehorende foto.
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