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Voorwoord 
 
 
Over de wenselijkheid en noodzakelijkheid van employability zijn werkne-
mers en werkgevers het wel eens. Concrete activiteiten en resultaten, ze-
ker in het MKB, blijven echter sterk achter, zo blijkt uit diverse publicaties 
en onderzoeken. Toch is employability, het vermogen van individuele me-
dewerkers om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te behouden en te 
vergroten, te belangrijk voor de uitstraling en continuïteit van een branche 
om over te laten aan individuele werkgevers en werknemers. 
 
Hoe maak je employability concreet? 
Wat vraagt het van brancheorganisaties en employabilityadviseurs? 
Wat betekent het voor ondersteuning en begeleiding van bedrijven? 
 
Aan de hand van concrete stappen, achtergrondinformatie en een aantal 
van onze instrumenten uit de praktijk willen wij met dit boekje ideeën aan-
reiken voor de concretisering van employability(projecten). Want employa-
bility is vooral een kwestie van doen! 
 
 
Anton van Grunsven 
Joke Steenbruggen 
 
Arnhem, oktober 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batouwe 
Postbus 5386 
6802 EJ Arnhem 
Tel. 026 – 445.44.85 
E-mail: bureau@batouwe.nl 
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EMPLOYABILITY is in dit 
boekje gedefinieerd als: 
het behouden en vergro-
ten van de inzetbaarheid 
en wendbaarheid van 
medewerkers op de ar-
beidsmarkt. 

VOUCHER =  
een waardebon voor 
scholing. In het Gelderse 
Vrijhavenproject kon ie-
dere werknemer 680 
euro (1500 gulden) be-
steden aan zijn/haar em-
ployability. 

In de bijlagen zijn enkele 
artikelen opgenomen die 
ingaan op het onderzoek 
en de praktijkervaringen 
van Batouwe. 

Inleiding 
 
 
Praktijk en onderzoek 
 
Samen met het ROI Achterhoek Rivierenland heeft Batouwe in 2001 en 
2002 het Vrijhavenproject Gelderland uitgevoerd. In de installatietechniek-
branche was dit het eerste project, gesubsidieerd door het scholingsfonds 
OLC, waarin werd geëxperimenteerd met vouchers als instrument om em-
ployability te bevorderen. Er namen 28 bedrijven met 1150 medewerkers 
aan deel. 
De ervaringen van het project leidden nadien tot negen andere pilots in de 
installatiebranche. Bij vijf daarvan is Batouwe betrokken als inhoudelijk ad-
viseur. Daarnaast is Batouwe zelf uitvoerder van een soortgelijk employabi-
lityproject voor werkgevers en werknemers in de koeltechnische branche: 
het Vrijhavenproject Koudetechniek 2003/2004, gesubsidieerd door het 
scholingsfonds SKO. 
Een geheel andere branche waarin employability is opgepakt, is de detail-
handel. In Limburg initieerden de Stichting Arbeidsmarkt MKB en adviesbu-
reau Wise Up een project dat employability in eerste instantie benadert 
vanuit werkgeversoptiek. Ruim 50 winkelbedrijven met circa 700 mede-
werkers doen hieraan mee. Batouwe vervult in dit project de functie van 
begeleider van de consultants en zit in het projectmanagement. 
Naast deze praktijkervaringen verrichte Batouwe in 2002 onderzoek naar 
de vraag waarom employability-initiatieven niet of moeizaam van de grond 
komen in technische branches waar het MKB sterk vertegenwoordigd is.  
 
Vanuit de praktijkervaring 
en het onderzoek blijkt: 
• Employability, in de 

betekenis van het be-
houden en vergroten 
van inzetbaarheid op 
de arbeidsmarkt, 
wordt belangrijk en 
noodzakelijk gevon-
den door zowel werk-
gevers als werkne-
mers. Beide partijen 
hebben hierin belan-
gen. 

Voucher als stimulans en 
vertrouwensbasis

Rol werkgever / leidinggevende

Financiële prikkel en ‘Vrijhaven’

Ondersteuning

Zowel werkgevers als werknemers 
hebben belang bij employability

Beide partijen zijn voor employability 
te enthousiasmeren

Employability ontstaat niet vanzelf; 
er zijn belemmeringen c.q. kritische 
succesfactoren

Branche belangrijk(st)e actor

Praktijk en onderzoek wijzen uit: 

 Batouwe 2003

Voucher als stimulans en 
vertrouwensbasis

Rol werkgever / leidinggevende

Financiële prikkel en ‘Vrijhaven’

Ondersteuning

Zowel werkgevers als werknemers 
hebben belang bij employability

Beide partijen zijn voor employability 
te enthousiasmeren

Employability ontstaat niet vanzelf; 
er zijn belemmeringen c.q. kritische 
succesfactoren

Branche belangrijk(st)e actor

Praktijk en onderzoek wijzen uit: 

 Batouwe 2003



 

Batouwe - Employability ondernemen 2003 6 

 
Employabilityproject in 
acht stappen 

 

• Implementatie van employability kan van de grond komen en werkge-
vers en werknemers zijn daarvoor te enthousiasmeren. 

• Er is een aantal belemmeringen c.q. kritische succesfactoren die ma-
ken dat employability niet vanzelf gestalte krijgt. Zo is er tijd en geld 
nodig, personeelsbeleid, een leercultuur en een stimulerende rol van 
werkgever en leidinggevenden. 

 
Employability is te belangrijk om aan individuele werkgevers of werkne-
mers over te laten. Zeker geldt dit voor branches met veel midden- en 
kleinbedrijf (MKB). “De branche” zelf is een belangrijke, zo niet de belang-
rijkste actor om employability concreet gestalte te geven. 
 
Brancheaanpak 
De rol van brancheorganisaties ligt op het terrein van: 
• Beleidsvorming en een bewustwordingsproces op gang brengen, in eer-

ste instantie bij de werkgever. 
• Regelen van formele condities c.q. centrale afspraken over employabili-

ty zoals CAO’s, scholingsfondsen en gemeenschappelijke scholings-
voorzieningen. 

• Initiëren en financieren van projecten en activiteiten. 
 
Onderzoek en praktijkervaring wijzen bovendien uit dat employability voor-
al ook een kwestie is van doen en concreet ondernemen. Laagdrempelige 
ondersteuning in de vorm van menskracht (adviseurs), informatie en prak-
tische instrumenten zijn daarbij onontbeerlijk. Pilots en good practices dra-
gen bij aan bewustwording en bieden de mogelijkheid om van elkaar te le-
ren. 
 
Concretiseren 
Hoe ondersteuning bij het bevorderen van employability – op brancheni-
veau – is te concretiseren en te faciliteren, is de rode draad van dit boekje. 
Een achtstappenplan voor de uitvoering van een employabilityproject 
vormt daarbij de basis. Per projectstap komen het doel ervan, de te onder-
nemen activiteiten, essentiële aandachtspunten en in te zetten instrumen-
ten aan de orde.  
Een aantal van de instrumenten die Batouwe heeft ontwikkeld en waarmee 
leerzame ervaringen zijn opgedaan, maken deel uit van elke stap. Enkele 
opmerkingen zijn daarbij op zijn plaats: 
• De insteek van het stappenplan is employability primair te benaderen 

vanuit de organisatie-optiek, hoewel de individuele verantwoordelijk-
heid de essentie is. Tegelijkertijd moet de organisatie een omgeving 
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creëren waarin een beroep op employability wordt gedaan en employa-
bility wordt bevorderd. De rol van werkgever/leiding is daarbij cruciaal, 
zeker in het MKB. 

• Het stappenplan is gebaseerd op een projectmatige invoering van em-
ployability, voor een groep bedrijven, met ondersteuning van een of 
meer employabilityadviseurs. De ervaring is dat de stappen met de 
aandachtspunten en instrumenten, wellicht minder uitgebreid, ook van 
toepassing kunnen zijn op een enkel bedrijf, ondersteund door een be-
drijfseigen P&O’er. 

• Het stappenplan is voorzien van een aantal instrumenten. Dit zijn niet 
meer en niet minder dan hulpmiddelen. Employability heeft vooral te 
maken met de leercultuur in een organisatie. Een employability-aanpak 
die zich beperkt tot de invoering van instrumenten draagt het risico 
van vluchtigheid in zich. Het werken aan een leercultuur moet op z’n 
tijd wel concreet en praktisch worden gemaakt. 

• De keuze van de instrumenten in dit boekje is gebaseerd op praktijker-
varing. De context betreft in het bijzonder projecten met employability-
faciliteiten op het terrein van leren en ontwikkelen.  
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Employabilityproject in 8 stappen
 
 
Toelichting 
 
De routing voor een employabilityproject is beschreven in acht stappen.
Per stap komen aan bod: 
• Doel van de stap 
• De activiteit(en) van de stap en hoofdlijnen voor de uitvoering  
• Aandachtspunten in uitvoering en/of afhandeling van de stap 
• Diverse instrumenten die in te zetten zijn. Van een aantal daarvan 

zijn voorbeelden toegevoegd. 
 
 
De stappen:  
 

Stap 1   Voorbereiding project 

 

Stap 2   Voorlichting en werving bedrijven 

 

Stap 3   Overeenkomst tot deelname & plan van aanpak 

 

Stap 4   Sensibilisering werknemers 

 

Stap 5   Ontwikkelingsgesprekken en POP’s 
 

Stap 6   Bedrijfsontwikkelingsplan (BOP) 

 

Stap 7   Uitvoeren POP’s en BOP en voortgangsbewaking 

 

Stap 8   Verantwoording uitvoering en evaluatie 

 
 

 

Het stappenplan begint 
nadat randvoorwaarden, 
waaronder een project-
plan en financiering, zijn 
vastgesteld. 
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Stap 1   Voorbereiding project 

Doel 

• Voorbereiden project in werkwijze, betrokkenen en instrumenten voor profes-
sionele uitvoering en dienstverlening aan bedrijven 

 

Activiteiten en uitvoering 

Periode: 2 maanden 

• Opzetten projectstructuur: wie doet 
wat, verantwoordelijkheden, tijds-
planning, overleg- en rapportage-
structuur 

• Opstellen communicatieplan: 
in/externe communicatie, diverse 
belanghebbenden; ontwerpen eigen 
huisstijl en projectlogo 

• Selecteren van uitvoerders: advi-
seurs, consultants 

• Deskundigheidsbevordering betrok-
kenen, gemeenschappelijke begrips-
vorming 

• Formeren van een project- of stuur-
groep voor sturing project, kwali-
teits- en voortgangsbewaking 

• Verzamelen informatie van relevan-
te andere projecten 

• Ontwikkelen en/of kiezen van in te 
zetten instrumenten, hulpmiddelen 

 

Aandachtspunten 

• Zorg dat in de project- of stuurgroep 
diverse betrokken partijen vertegen-
woordigd zijn: werkgeversorganisatie, 
werknemersorganisatie(s), scholings-
fonds, andere financiers, uitvoerders, 
inhoudelijk deskundige(n) 

• Maak duidelijke afspraken over ka-
ders en spelregels; bepaal vooraf de 
experimenteerruimte; timmer een pro-
ject niet bij voorbaat dicht 

• Bepaal de keuze voor wel/niet bran-
chegebonden adviseurs of een com-
binatie daarvan 

• Zorg voor een structuur voor kennis-
uitwisseling tussen adviseurs en werk 
aan betrokkenheid 

• Zet een goede projectadministratie op

• Houd vanaf het begin de inhoud en 
omvang bij van begeleiding (naar be-
drijfsgrootte) 

 
Tot de instrumenten behoren: 

• Routing project 

• Checklist selectie employability-
adviseur(s) 

• Workshop, deskundigheidsbevorde-
ring adviseurs 

• Voorlichting en informatievoorziening 
aan diverse betrokkenen, achter-
grondartikelen 



 

Batouwe - Employability ondernemen 2003 12 

 

 

Checklist inzet deskundigheid employabilityproject  
 

 

Achtergrond   
 

Opleiding en ervaring
   

Aandachtspunten/criteria: 
• Bekendheid met/ervaring in branche: primai-

re processen, marktontwikkelingen, cultuur  
• Bekendheid met/ervaring in bedrijfsvoering 

en P&O hierbinnen, karakteristieken MKB 
• Bekendheid/ervaring met employability 
• Bekendheid/ervaring met scholingsinfrastruc-

tuur (in regio) 
 

Motivatie en verwachtingen voor de werkzaamheden   
 

Motivatie/drijfveren 
   
Verwachtingen 
  
Sterke/zwakke pun-
ten in persoonlijke 
competenties 
 

Aandachtspunten/criteria: 
• Reële beeldvorming van branche wat de 

waan van de dag betreft en mogelijkheden 
daarbinnen  

• Kunnen hanteren van uitstelgedrag, kleine 
stappen en resultaten, verschillende ambi-
tieniveaus 

• Resultaatgerichtheid en flexibiliteit, actief 
gericht op behalen doelen 

• Kunnen omgaan met enerzijds resultaten wil-
len behalen en anderzijds niet de verant-
woordelijkheid van werkgevers en werkne-
mers uit handen nemen 

• Bereidheid tot delen en uitwisselen van ken-
nis en ervaringen binnen bedrijven en met 
andere adviseurs  

• Coachen van werkgevers/leidinggevenden in 
de uitvoering 

• Sparringpartner kunnen zijn van werkgever 
en/of personeelsfunctionaris 

• Creativiteit, zelf ideeën kunnen ontwikkelen 
• Zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, nakomen 

van afspraken 
• Verantwoordelijkheidsgevoel voor de pro-

jectdoelen en -uitstraling 

De checklist is in ver-
schillende projecten ge-
bruikt als hulpmiddel om 
employabilityadviseurs te 
selecteren. 
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Aanzetten tot employability 
 

Hoe breng je  
employability op  
het netvlies? 
 
Enthousiasmeren 
werkgever/ leiding-
gevende, werknemer
  

Aandachtspunten/criteria: 
• Invulling begrip employability 
• Argumentatie in relatie tot context (branche, 

MKB) 
• Inzicht in en aansluiting bij belangen van di-

verse betrokkenen 
• Taalgebruik 
• Inzicht in mogelijke belemmeringen; belem-

meringen kunnen omzetten in bevorderende 
factoren voor employability 

• Kennis van dilemma’s en paradoxen voor 
werknemers en werkgevers bij het vergroten 
van employability 

 

Werkwijze  
 

‘Favoriete’ benade-
ringswijze/ aanpak 
 

Aandachtspunten/criteria: 
• Inzicht in mogelijke aangrijpingspunten en 

benaderingswijze; verschillen naar bedrijfs-
grootte 

• Zicht op diversiteit aan instrumenten en toe-
passingen 

• Aandacht voor verschillende fasen van 
communiceren, sensibiliseren, instrumente-
ren en implementeren en inbedden 

• Aandacht voor cultuuraspect 
• Kunnen matchen van vraag en aanbod; zien 

van kansen bedrijfsintern of tussen bedrijven 
• Kennis van de leerinfrastructuur van de 

branche, verschillende vormen van leren 
• Kunnen adviseren los van aanbod; kunnen 

adviseren over verschillende functies, ni-
veaus en vakdisciplines (van secretaresse 
tot projectleider, van lasser tot afdelings-
hoofd) 

• Adviesvaardigheden 
• Vaardigheid in automatiseringsprogramma’s 

(word, excel) 
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Programma deskundigheidsbevordering adviseurs 

 
De inhoud en omvang van een programma voor deskundigheidsbevordering 
van employabilityadviseurs is mede afhankelijk van al aanwezige kennis en 
ervaring. Bij de uitvoering zijn onderzoekers en/of andere projectuitvoer-
ders te betrekken. Het doel van een dergelijk programma is werken aan 
een gemeenschappelijk referentiekader qua benadering en qua werkwijze. 
 
 
1. Theoretisch kader 
 
Het eerste programmaonderdeel biedt een theoretische basis met informa-
tie vanuit literatuur, onderzoek en aansprekende praktijkvoorbeelden. 
Als voorbereiding en/of vervanging van dit programmaonderdeel: de deel-
nemers een leesdossier met literatuurlijst verstrekken. 
 
Onderwerpen kunnen zijn: 
 
• Verschillende definities, literatuur en relevant onderzoek op het gebied 

van employability 
• Aanleidingen voor employability; belangen van werknemers, werkge-

vers en de maatschappij; relatie met conjuncturele ontwikkelingen 
• Employability invullen op branche-, bedrijfs- en individueel niveau  
• Employabilitybevorderende en -belemmerende factoren 
 
Employability is in 
essentie een indivi-
duele verantwoorde-
lijkheid. Een organi-
satie moet daarvoor 
wel condities schep-
pen. Dit is een be-
langrijke reden om 
employability in eer-
ste instantie vanuit 
werkgeversoptiek te 
benaderen. 
 
 
 
 

De omvang van het pro-
gramma beslaat vier dag-
delen: 
 
1. Theoretisch kader 
2. Employability voor de 

branche 
3. Werken aan employ-

ability 
4. Routing project 

Condities medewerker
Verbreden + verdiepen vakbekwaamheid
Bewust van (betekenis) eigen talenten
Ontwikkelen werk ondernemerschap

Condities bedrijf
Formele faciliteiten
Informatie en communicatie
Cultuur

Employability
= vermogen individu om inzetbaarheid 

op arbeidsmarkt te vergroten en behouden

 Batouwe 2002

Condities medewerker
Verbreden + verdiepen vakbekwaamheid
Bewust van (betekenis) eigen talenten
Ontwikkelen werk ondernemerschap

Condities bedrijf
Formele faciliteiten
Informatie en communicatie
Cultuur

Condities medewerker
Verbreden + verdiepen vakbekwaamheid
Bewust van (betekenis) eigen talenten
Ontwikkelen werk ondernemerschap

Condities bedrijf
Formele faciliteiten
Informatie en communicatie
Cultuur

Employability
= vermogen individu om inzetbaarheid 

op arbeidsmarkt te vergroten en behouden

 Batouwe 2002

Condities medewerker
Verbreden + verdiepen vakbekwaamheid
Bewust van (betekenis) eigen talenten
Ontwikkelen werk ondernemerschap

Condities bedrijf
Formele faciliteiten
Informatie en communicatie
Cultuur



 

Batouwe - Employability ondernemen 2003 15 

 
Belemmerende en kritische succesfactoren uit het eerste Vrijhavenproject:  
 

 

 
 
 
2. Employability ingevuld voor de branche 
 
Het is essentieel te werken aan een gemeenschappelijke visie op employa-
bility en hoe dit is in te vullen voor de branche. Alle betrokkenen moeten 
hetzelfde verhaal uitdragen. Bovendien moet een adviseur met zijn/haar 
aanpak kunnen inspelen op branchespecifieke kenmerken. 
 
Suggesties voor invulling: 
 
• Employabilitybelangen voor de branche, achtergronden en aanleiding 

voor het project 
• Relatie met specifieke branchekenmerken: invulling van personeels-

zorg, positie van het MKB, cultuur en mentaliteit, leerinfrastructuur in 
de branche 

• Projectdoelstellingen, betrokkenen, positie en rol van de uitvoerders 
• Visievorming, invulling begrip vanuit de adviseursrol 
 
 
 
 

Belemmerende factoren

Kortetermijnbeleid; ontbreken
personeelsbeleid, urgentiebesef

Cultuur en overtuigingen

Essentiële rol werkgever / leiding

Tijd, met name voor MKB

Inzet werknemer
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Kritische succesfactoren - tot nu toe -

Voucher is stimulans

Financiële prikkel en ruime inzetbaarheid

Verantwoordelijkheid bij werkgever en 
werknemer

Intensieve ondersteuning: bedrijfsnabij, 
persoonlijk, tastbaar

Serieus nemen dilemma’s en belangen
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3. Werken aan employability  
 
Het bevorderen van employability vraagt om investeren op de korte termijn 
voor effecten op de lange termijn. Hiervoor is een arsenaal aan methoden 
en instrumenten in te zetten. Met de adviseurs is daarvan een inventarisa-
tie te maken waarbij mogelijke aandachtspunten zijn: 
 
• Favoriete methode en/of instrument 
• In welke situaties toepasbaar 
• Voor- en nadelen 
• Voorbeelden (oefenen, illustraties) 
 
De inventarisatie is eveneens te gebruiken voor onderlinge kennisuitwisse-
ling en het aanleggen van een bestand aan methodes en hulpmiddelen. 
 
Aandachtspunten voor dit programmaonderdeel zijn: 
 
Het gaat vaak om een 
én-én-inzet van metho-
des en instrumenten die 
te maken hebben met: 

Het gaat vooral om verandering in cultuur en 
mentaliteit: 

 

 

 
 
 
 

Informeren

Leer/ontwikkelcultuur

Methodiek + modellen

Ondersteuning / infrastructuur

Interventies in de praktijk

 Batouwe 2001

Informeren

Leer/ontwikkelcultuur

Methodiek + modellen
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Vooraf in de week leggen 
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Inspraak- en bijsturingsmogelijkheden
Intentie tot communicatie en procedures 
daarvoor
De verandering in geheel uitgevoerd met 
terugkoppeling 
Ruimte om aan verandering mee invulling 
te geven
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4. Routing project 
 

Een stappen- of activiteiten-
plan kan de basis zijn voor de 
routing van een project. Per 
stap valt aandacht te besteden 
aan doelstelling, activiteiten 
van adviseur en bedrijf en het 
gebruik van hulpmiddelen. Dit 
boekje geeft daarvoor al het 
een en ander aan informatie.  
Het zelf oefenen en werken 
met aanpak en instrumenten is 
de kern van dit programma-
onderdeel én het leukste. 
 
 
 
 
Voor de stappen 2, 3, 4 en 5 
volgen hierna voorbeeldmatig 
enkele suggesties. 
 

 
 
Suggesties voor stap 2, de voorlichting en werving van bedrijven:  
 
• Inventariseer de te 

bewandelen wegen en 
in te zetten hulpmid-
delen; waaraan moe-
ten deze voldoen? 

• Oefening om twee ar-
gumenten tegen em-
ployability te beden-
ken en deze vervol-
gens om te zetten in 
een voorargument 

• Oefening in openings/ 

introductiegesprek 
met een werkgever. 

 

Interesse wekken bedrijf voor project

Stap 2: Werving en voorlichting

Uitvoering:

Aandachtspunten:

Voorlichting en bedrijfsbezoeken

Winnen van vertrouwen
Helder zijn in essentie en meerwaarde project
Wederzijdse rollen en verwachtingen
Criteria deelname

Batouwe 2003
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Stap 3 Overeenkomst tot deelname & plan van aanpak

Stap 4 Sensibilisering werknemers

Stap 5 Ontwikkelingsgesprekken en POP’s

Stap 6 Bedrijfsontwikkelingsplan (BOP)

Stap 7 Uitvoeren POP’s en BOP en voortgangsbewaking

Stap 8 Verantwoording uitvoering en evaluatie
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Formaliseren deelname, plan van aanpak

Stap 3: Deelname & plan van aanpak

Aandachtspunten:

Deelname en werkwijze vastleggen
Check aantal vouchers en werknemers
Begin deskundigheidsbevordering

Consensus in belangen, prioriteiten en aanpak
Sensibiliseren, ontwikkelingsgesprekken, POP’s 
Aanspreekpunt

Batouwe 2003

Uitvoering:

Formaliseren deelname, plan van aanpak

Stap 3: Deelname & plan van aanpak

Aandachtspunten:

Deelname en werkwijze vastleggen
Check aantal vouchers en werknemers
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Batouwe 2003

Uitvoering:

Suggesties voor stap 3, het plan van aanpak 
binnen een bedrijf:  
 
• Oefening zelf invullen verkorte versie em-

ployabilityspiegel werkgever; uitkomsten ge-
ven informatie over onderwerpen waaraan op 
werkgeversniveau aandacht te besteden is 

• Oefening gesprek adviseur met werkgever 
over rollen, verwachtingen en verantwoorde-
lijkheden 

• Oefening in het benoemen van kritische 
succesfactoren: wanneer mag/kan een be-
drijf meedoen aan het project; discussie 
over de vraag of elk bedrijf mag deelnemen 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 4: Sensibiliseren medewerkers 
 
• Oefening in het concreet maken van em-

ployability voor medewerkers; welke 
woorden en voorbeelden worden gebruikt, 
het visualiseren van employability; welke 
andere hulpmiddelen zijn in te zetten? 

Stap 5: Begeleiden van het werken met ont-
wikkelingsgesprekken en POP’s 
 
• Oefening in inventariseren van eigen ont-

wikkelpunten (in relatie tot de rol van ad-
viseur) en voorkeurstijl van leren 

• Oefening in het houden van een ontwikke-
lingsgesprek en opstellen van een POP 
n.a.v. eigen invulling taak/rol adviseur 

 

Enthousiasmeren en motiveren voor employability

Uitvoering:

Aandachtspunten:

Met de ondernemer/werkgever opzetten en 
uitvoeren activiteiten

Aansluiten bij wat er is
Verantwoordelijkheid van werkgever en leiding 
niet overnemen

Batouwe 2003
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Stap 4: Sensibilisering

Implementeren bedrijfsbreed

Structuur en ondersteunen
Adviseren bij prioriteiten voor ontwikkeling

Brede context van employability
Oog voor diverse leervormen
Alert op gebruik vouchers en evenwichtige inbreng
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Uitvoering:

Aandachtspunten:

Stap 5: Ontwikkelgesprekken & POP’s



 

Batouwe - Employability ondernemen 2003 19 

 

Voorbeeldprogramma trainingsdag consultants 
 
 
Het programma 
bestaat mini-
maal uit twee 
dagdelen. Af-
hankelijk van de 
wensen en mo-
gelijkheden zijn 
onderwerpen uit 
te diepen en is 
het programma 
in omvang uit te 
breiden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Employabilityproject Detailhandel Limburg 
‘Je Toekomst in de Winkel’ 
 
Programma trainingsdag consultants, 13 september 2002 

 
  9.30 - 10.00
  

• Opening en voorstellen 
• Toelichting programma van de dag  

10.00 - 10.15  
 

• Context, kader van het project en de projectdoelstel-
lingen  

• Employabilitymodel als uitgangspunt  

10.15 - 10.45 • Routing project 
• Handboek 

10.45 - 12.15  
(incl. koffiepauze)

• Stap 1: Introductie project en werving bedrijven  

12.15 - 12.30  • Stap 2: Werken met de bedrijfsemployabilityscan  (1) 

12.30 - 13.30 Lunch  

13.30 - 14.30 • Stap 2: Werken met de bedrijfsemployabilityscan  (2) 

14.30 - 14.45 
 

• Stap 3: Formaliseren van de deelname van bedrijf en 
opstellen prioriteiten  

14.45 - 15.00 
 

• Stap 4: Enthousiasmeren en motiveren leiding en me-
dewerkers voor de employability 

15.00 - 15.45  
(incl. theepauze) 

• Stap 5: Werken met en werking van de individuele 
scans  

15.45 - 16.15 

 

• Stap 6: Match bedrijfs- en individuele scans, essentie 
ontwikkelingsgesprekken en POP’s, vertaling POP’s 
naar een scholingsplan  

16.15 - 16.30 
 

• Resterende stappen uit routing 
• Evaluatie en erkenning bedrijven  

16.30 - 17.00 • Punten die zijn blijven liggen 
• Vervolgbijeenkomsten en -afspraken 

Voorbeeld van het trai-
ningsprogramma zoals 
gebruikt bij het employa-
bilityproject in de detail-
handel in Limburg. Na-
dien zijn er voor de con-
sultants nog meer work-
shops verzorgd. 
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Stap 2   Voorlichting en werving bedrijven 

Doel 

• Interesse wekken bedrijf en motiveren tot investeren in employability  
 

Activiteiten en uitvoering 

Periode: 2 maanden  

• Informeren bedrijven over achter-
gronden, doelstellingen en moge-
lijkheden van het project door per-
soonlijke benadering, schriftelijke 
informatievoorziening en/of voor-
lichtingsbijeenkomst(en)  

• Bepalen van selectiecriteria voor het 
geval dat de interesse voor deelna-
me groter is dan de omvang van 
het project toelaat 

• Indien er meer adviseurs bij het pro-
ject betrokken zijn: matchen bedrijf-
adviseur op basis van bedrijfsspeci-
fieke kenmerken (cultuur, grootte) 
versus ervaring en kwaliteiten van 
de adviseur 

• Uitvoeren van bedrijfsbezoeken 

• Voorlichtingsbijeenkomst in bedrijf 
met werkgever/management 

• Sensibiliseren werkgever/ leidingge-
venden voor employability 

 

Aandachtspunten 

• Bedrijven/werkgevers persoonlijk be-
naderen; winnen van vertrouwen 

• Helder zijn over essentie project (em-
ployability in belang werkgever én 
werknemer); voordelen bedrijf maar 
ook wat van het bedrijf wordt ver-
wacht; wederzijdse verwachtingen en 
rollen duidelijk maken 

• Rol werkgevers-/ werknemersorganisa-
ties, scholingsfonds en/of andere fi-
nanciers en andere betrokkenen be-
noemen 

• Zorg voor enkele beeld-/ beleidsbepa-
lende deelnemers 

• Verkennen van specifieke onderwer-
pen of knelpunten in relatie tot em-
ployability waarmee het bedrijf te ma-
ken heeft; alvast beginnen met het 
opbouwen van een gemeenschappelij-
ke visie 

• Criteria voor deelname niet uit oog 
verliezen (bijvoorbeeld bedrijfsgrootte, 
maar ook: bereidheid bedrijf tot inves-
teren, draagvlak, enthousiasme, open 
leerhouding) 

 
Instrumenten 

• Voorlichtingsprogramma, voorlich-
tingsmateriaal en/of nieuwsbrief met 
essentie project 

• Inventarisatie van voor- en tegenar-
gumenten van employability 
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Vrijhavenproject: ‘Even alle regels overboord’ 
 

Proef in Gelderland met scholingsbonnen 
 
De sociale partners in de installatiebranche stoeien al jaren over een andere 
scholingsverlofregeling in de CAO. FNV Bondgenoten Metaal & Techniek 
wil een persoonsgebonden opleidingsbudget voor elke medewerker; de 
Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI) vreest dat zo’n indi-
viduele regeling leidt tot nog meer bureaucratie. Om uit de impasse te ko-
men hebben beide partijen nu afgesproken de huidige scholingsregeling 
binnen de installatiebranche even helemaal overboord te zetten. Op proef. 
En op beperkte schaal. Het Vrijhavenproject. 
 
 
“Het project is geslaagd als de werk-
gevers en werknemers die eraan deel-
nemen, vinden dat ze gezamenlijk tot 
een beter resultaat zijn gekomen dan 
dat ze nu ieder voor zich zouden zijn 
gekomen.” 
Dat stelt Harm van den Oever, hoofd 
van de afdeling Beleidsontwikkeling 
van de Vereniging van Nederlandse 
Installatiebedrijven. Als bestuurslid 
van de stichting OLC, het scholings-
fonds van de installatiebranche, praat 
hij al jaren met de werknemersorgani-
satie FNV Bondgenoten Metaal & 
Techniek over een andere opzet van 
scholingssubsidies in de branche. Tot 
voor kort zonder resultaat. 
“Dat had voornamelijk te maken met 
de vastgelopen discussies over de 
vraag hoe je employability een goede 
plaats geeft binnen de praktijk van 
ondernemingen. De werknemersorga-
nisatie wilde een persoonlijk oplei-
dingsbudget. Ze eiste dat iedere werk-
nemer recht heeft op persoonlijke 
scholing. Volgens de VNI leidt dat al-
leen maar tot meer bureaucratie, want 
zo’n budget moet je per individu bij-

houden. In die patstelling hebben we 
nu geprobeerd op een andere manier 
de discussie los te trekken.” 
Die andere manier is een proef in Gel-
derland met zogenoemde vouchers. 
Een voucher (spreek uit: vautsje) is 
een soort waardebon voor scholing. 
Van den Oever: “Het lijkt op het sys-
teem van vakantiebonnen die werk-
nemers in de bouw kunnen verzilve-
ren. Zo kun je ook met scholing om-
gaan. Geef werknemers naast hun sa-
laris een bonnetje voor leerrechten, ter 
waarde van een x-percentage van het 
salaris. Daar kunnen ze dan voor 
scholen.”  
De bon, zo filosofeert de VNI-man, 
kunnen de werknemers inzetten voor 
de cursuskosten zelf, voor examen-
kosten of voor het “afkopen” van 
werktijd bij een cursus overdag. “Na-
tuurlijk kunnen ze ook een studie vol-
gen in de avonduren of op zaterdagen, 
zodat ze veel meer kunnen doen van 
hun vouchers.”  
 
Volgens de bestaande scholingsverlof-
regeling mag elk OLC-bedrijf bij de 

Artikel van Batouwe over 
het Vrijhavenproject Gel-
derland, gepubliceerd in 
de VNI-uitgave Intech 
van februari 2001. 
 
Doel: werkgevers bran-
chebreed informeren en 
warm maken voor em-
ployability en voor het 
eerste voucherproject in 
de installatiebranche. 
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stichting OLC een subsidie declareren 
voor één scholingsdag per medewer-
ker per jaar. Van den Oever: “De da-
gen voor mensen die niet naar school 
gaan, kunnen nu naar anderen gaan. 
Maar de bereidheid onder groepen 
werknemers om scholing te volgen is 
niet zo heel groot.” Ook heeft hij 
vastgesteld dat slechts een beperkt 
deel van de bedrijven gebruik maakt 
van de subsidiemogelijkheden. Vooral 
kleinere bedrijven doen weinig een be-
roep op het scholingsfonds.  
De VNI-man verwacht dat het sys-
teem met scholingsbonnen positief 
kan uitpakken voor de scholingsbe-
reidheid. “Bij het vouchersproject krijg 
je een bon in ’t handje. Je moet er 
iets mee doen, anders ben je het 
kwijt. Beide partijen willen dat men-
sen zich kunnen blijven ontwikkelen 
en dat ze actiever en bewust werken 
aan taakverbreding en taakverdieping. 
Beide partijen willen ook nieuwe men-
sen paaien om in de bedrijfstak te 
gaan werken. Die vouchers geven een 
beetje sex-appeal aan de branche.” 
 
Begeleiding 
De sociale partners hebben inmiddels 
adviesbureau Meijers uit Nijmegen in-
geschakeld om het proefproject met 
de vouchers te begeleiden. Het ROI 
Achterhoek Rivierenland uit Doetin-
chem voert het project uit, samen met 
Batouwe uit Arnhem. ROI en Batouwe 
hebben de opdracht gekregen dertig 
verschillende installatiebedrijven te 
zoeken, zowel kleine als grote. Aan 
die bedrijven wordt gevraagd of ze 
aan het project willen meedoen en 
onder welke voorwaarden ze het aan-
trekkelijk vinden om mee te doen. 

Voor eind februari moet de eerste in-
formatie beschikbaar komen. Op basis 
daarvan bepalen werkgevers en werk-
nemers hoe de proef verder gestalte 
krijgt. De initiatiefnemers zijn bereid 
voor de deelnemende bedrijven de 
huidige scholingsverlofregeling, zoals 
die in de CAO is vastgelegd en binnen 
de stichting OLC is verfijnd, tijdelijk 
terzijde te schuiven. “Vandaar Vrijha-
venproject. We roepen even: alle re-
gels gelden niet.” 
 
In geld uitgedrukt 
Over de waarde van de vouchers, in 
geld uitgedrukt, kan Van den Oever 
op dit moment nog geen uitspraak 
doen. “Bedrijven betalen nu 1,35 pro-
cent van de loonsom aan het scho-
lingsfonds plus een dag per persoon 
voor scholingsverlof. Samen is dat 
1,85 procent van de loonsom. Daar 
kun je best leuke dingen voor doen.” 
Als het Vrijhavenproject voldoende 
aanknopingspunten biedt, wil Van den 
Oever in het kader van de arbeids-
voorwaarden in de CAO samen met 
de werknemersorganisaties praten 
over de geldelijke waarde van vou-
chers. In dat verband wijst hij op het 
onlangs afgesloten akkoord binnen de 
Stichting van de Arbeid. In reactie op 
dat akkoord gaf het kabinet-Kok al 
aan geen loonexplosie te willen. De  
VNI-man is het daar volstrekt mee 
eens. “We moeten juist de claims op 
loon inruilen voor claims op scholing. 
Het gaat goed met de economie. 
Daarom moeten we nu investeren in 
de toekomst. Dus in de ontwikkeling 
van mensen.”  
 
Auteur: Anton van Grunsven
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Voorlichtingsprogramma bedrijven 
 
Een van de mogelijke activiteiten uit stap 2 is het uitvoeren van een infor-
matief programma voor geïnteresseerde bedrijven. Een dergelijk program-
ma heeft vooral tot doel informatie over te dragen, reeds opgedane erva-
ringen te delen, bedrijven te enthousiasmeren en te werken aan een ge-
meenschappelijk referentiekader. 
 
Onderwerpen voor de invulling van het programma zijn: 
1. De aanleiding en doelstelling van het employabilityproject 
2. Uitgangspunten voor het project 
3. Uitvoering van het project, planning en betrokkenen 
4. Specifieke experimenteerpunten en condities voor deelname. 
Als ervaringen die in eerder stadium in een soortgelijk project zijn opge-
daan, worden verwoord door werkgevers (en werknemers), draagt dat ze-
ker bij aan enthousiasme en draagvlak. 
 
Verder is het belangrijk bij de uitvoering van het programma de direct be-
trokkenen een rol te geven: de brancheorganisatie, vakbonden, het scho-
lingsfonds en/of andere financiers.  
 
1. Achtergronden en doelstelling van het project 
Een van de kritische succesfactoren van de Vrijhavenprojecten in de instal-
latietechniekbranche is dat het initiatief kwam van de sociale partners in 
de branche, de ei-
gen werknemers- 
en werkgeversor-
ganisaties. Door 
vanaf het begin 
duidelijk te zijn 
over de beweeg-
reden vanuit de 
branche wordt het 
een project van de 
bedrijven zelf. 
 
 
 
 
 
 

Voucher-idee Vrijhavenproject

Persoonlijke leerbon
Idee VNI + vakbonden

Waarom?

Employability
Dialoog op gang brengen
Medewerkers meer + breder scholen

Subsidiestroom eenvoudiger

 Batouwe 2001  - Vrijhavenproject ROI
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 Batouwe 2001  - Vrijhavenproject ROI

Programma-inhoud: 
 
• Achtergronden en doe-

len 
• Uitgangspunten 
• Uitvoering 
• Experimenteerpunten 

Project van bedrijven zelf 
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2. Uitgangspunten 
“Employability” en “vou-
cher” zijn Engelse begrip-
pen die niet eenvoudig in 
de Nederlandse taal zijn om 
te zetten. In diverse em-
ployabilityprojecten zijn het 
desondanks sleutelbegrip-
pen en is de keuze gemaakt 
om van begin af aan de 
woorden te gebruiken, met 
eenduidige omschrijvingen 
of afbeeldingen. 
 
De wederzijdse belangen 
van employability voor de 
werkgever en de werkne-
mer dienen eveneens vanaf 
de introductie op tafel te 
liggen. Hierdoor kan de dia-
loog tussen werkgever en 
werknemer over investering 
en inspanning in ontwikke-
ling ook echt een dialoog 
zijn. Beiden hebben iets te 
winnen. 
 
3. Uitvoering project 
Een derde onderwerp dat 
vanaf de start van een pro-
ject duidelijk dient te zijn, is 
de wijze waarop gewerkt 
wordt. Daarbij gaat het om 
vragen als: Bij wie moet ik 
waarvoor zijn? Welke on-
dersteuning kan ik ver-
wachten? Wat vraagt het 
van mij als bedrijf? 
Met een eenvoudige versie 
van het stappenplan is dit 
uiteen te zetten. 

Employability is het vermogen van een 
individuele medewerker om zijn inzetbaarheid 
op de arbeidsmarkt te behouden en te 
vergroten

Belangen werknemer én werkgever
wederzijdse verantwoordelijkheid

Essentieel onderdeel bedrijfsvoering

Vrijhavenproject Koudetechniek, 
uitgangspunten

Batouwe 2003, Vrijhavenproject Koudetechniek SKO
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Vrijhavenproject: employability 
Belang voor werkgever:

Behoud van vakmanschap 
Benutten van capaciteiten
Aantrekkelijke werkgever

Belang voor werknemer:
Breder inzetbaar 
Minder kwetsbaar
Nieuwe mogelijkheden

Ontwikkelingsgesprekken

POP’s

Bedrijfsopleidingsplan
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Voucher
ε 700

= must
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Voucher
ε 700

= must

Stappenplan

STAP 1
Informeren werknemers

Voorlichtingsbrief; 
voorlichtingsbijeenkomst

STAP 2
Inventarisatie
ontwikkelwensen vanuit
medewerker en bedrijf

STAP 3
Van POP’s tot een
Bedrijfsopleidingsplan

Medewerkers zelf nadenken; 
ontwikkelingsgesprek; 

inhoudelijk advies + POP

Van POP’s naar BOP; 
goedkeuring door bedrijf; 
SKO-subsidie aanvragen

STAP 4
POP uitvoeren

Aanmelden; 
scholing volgen;

registreren

Batouwe 2003, Vrijhavenproject Koudetechniek SKO
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4.  Experimenteerpunten en condities voor deelname 
Elk project heeft zijn ei-
gen specifieke punten om 
ervaring mee op te doen, 
zoals het werken met 
employabilityscans (zie de 
stappen 3 en 4) of de in-
voering van erkenning van 
eerder of elders verwor-
ven competenties (EVC). 
Potentiële deelnemers 
dienen vooraf te weten 
dat het gaat om een ex-
periment, dat niet alles 
vooraf duidelijk is en dat 
verwacht wordt dat ook 
zijzelf meedenken. 
 
Elk project kent voorts 
een eigen doelgroep van 
bedrijven die kunnen par-
ticiperen. De kenmerken 
van de doelgroep kunnen 
afgeleid zijn van specifie-
ke branche- en regioken-
merken. Om teleurstellin-
gen te voorkomen is een-
duidige communicatie 
noodzakelijk over zowel 
de doelgroep als de expe-
rimenteerpunten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVC
Eerder Verworven Competenties

Doel EVC = op basis van werkervaring 
en beroepskennis en -vaardigheden een 
certificaat/diploma behalen
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Projectkeuzes

Deelname 40 OLC-bedrijven
30 Zeeland en 10 West-Brabant, 50% ROI-lid

500 medewerkers

28 bedrijven < 10 medewerkers
12 bedrijven > 10 medewerkers

Voucher als persoonlijk leerrecht, tenzij...
bedrijfsbrede employability

Ondersteuning werkgevers/leiding

Certificering
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Argumenten voor bedrijven  
om mee te doen aan een employabilityproject 
 
 
Algemene voordelen van employability 

 Personeel is de belangrijkste factor waarmee een onderneming zich kan 
onderscheiden van collega’s/concurrenten en is in die zin waardevol 
bedrijfskapitaal.  

 Meer betrokkenheid van personeel leidt tot hogere werknemerstevre-
denheid en daardoor tot hogere klanttevredenheid. 

 Investeren in personeel maakt medewerkers breder en flexibeler inzet-
baar. Ze kunnen gemakkelijker nieuwe ontwikkelingen, nieuwe produc-
ten en kennis oppakken en leren gemakkelijker omgaan met nieuwe of 
onverwachte situaties. De flexibiliteit en veranderingsgerichtheid ne-
men toe. 

 Door bredere en flexibelere inzetbaarheid kunnen medewerkers gemak-
kelijker taken van elkaar overnemen, bijvoorbeeld bij afwezigheid of om 
voor afwisseling in het werk te zorgen. Afwisseling draagt er vervol-
gens weer toe bij dat mensen met een frisse blik blijven kijken naar het 
werk en eerder verbetermogelijkheden opmerken. 

 Investeren in personeel leidt ertoe dat mensen beter toegerust zijn om 
de taken uit te voeren. Ze kunnen het werk efficiënter doen; de slag-
vaardigheid neemt toe. Dit draagt bij aan het vergroten en minimaal 
het behoud van vakmanschap en inzetbaarheid. 

 Meer betrokkenheid en een betere gezondheid van personeel leidt tot 
lager ziekteverzuim en lagere instroom in de WAO. 

 Hoger geschoold en zelfstandiger personeel betekent dat medewerkers 
zelf met meer ideeën komen om productie en/of dienstverlening te ver-
beteren. 

 Zelfstandig personeel neemt de ondernemer werk uit handen. Het 
geeft meer rust en tijd om met de echte zaken bezig te zijn. 

 De continuïteit van de onderneming vraagt slimmere werkwijzen, inno-
vatie en in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Personeel moet 
hiervoor toegerust zijn.  

 Meer kennis van personeel betekent meer kwaliteit, een betere be-
drijfsvoering en innovatie. 

 

Inventarisatie van argu-
menten voor en tegen 
employability als hulp-
middel bij het sensibilise-
ren van bedrijven. De 
basis van dit hulpmiddel 
komt van het Helmondse 
adviesbureau Wise Up. 
Het instrument is onder 
meer gebruikt in het 
Limburgse employability-
project “Je Toekomst in 
de Winkel” van de Stich-
ting Arbeidsmarkt MKB 
(SAM). 
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 Investeren in medewerkers betekent dat het bedrijf medewerkers beter 
kan binden en boeien. 

 Hierdoor is het bedrijf aantrekkelijker voor nieuw personeel in de con-
currentiestrijd om de nieuwe medewerkers. 

 Aantrekkelijk werkgeverschap, dat door employability kan worden be-
vorderd, is niet alleen voor individuele werkgevers van nut maar voor 
de gehele branche. Het verbetert het imago van de branche, wat aan-
trekkingskracht kan hebben op zittende en nieuwe werknemers. 

 

Specifieke voordelen op basis van instrumenten 

 De employabilityspiegel/scan geeft zicht op sterke/zwakke punten in de 
bedrijfsvoering. 

 Met professionele ondersteuning wordt een bedrijfsontwikkelingsplan 
ontwikkeld waarmee voor de komende twee tot drie jaren prioriteiten 
in investeringen zijn te bepalen. 

 Het project biedt gratis een goede en vooral praktische analyse van de 
bedrijfsvoering. Hierdoor weet het bedrijf waar het staat. 

 Het bedrijf krijgt een systeem van ontwikkelingsgesprekken en een 
scholingsplan en wordt geholpen dit ook uit te voeren. 

 Er is hulp bij subsidiemogelijkheden. 

 Door de individuele employabilityscans krijgen werknemers de kans 
ideeën aan te dragen over de bedrijfsvoering, wat hen betrekt bij ver-
beteringen. 

 De werkgever krijgt hierdoor de kans ideeën over de betrokkenheid van 
het personeel te toetsen. 

 Elke werknemer krijgt een persoonlijk ontwikkelingsplan. 

 De werkwijze die samen met het bedrijf wordt ontwikkeld en ingevoerd 
en de instrumenten daarbij zijn na het project door het bedrijf zelf ver-
der te gebruiken. 

 Er ontstaat meer zicht op ondersteuningsmogelijkheden, scholings-
aanbieders, relevante subsidies en fiscale mogelijkheden. 

 De deelnemende ondernemer is voorloper. Hierdoor kan hij wellicht ex-
tra aandacht krijgen in de media, als hij dat wil, en heeft hij invloed op 
de ontwikkeling van instrumenten. 
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Specifieke argumenten c.q. voordelen van voucherprojecten in de Installa-
tietechniek 

 Het initiatief komt van de eigen werkgeversorganisatie VNI (nu Uneto-
VNI). Oftewel: de werkgeversorganisatie hecht veel waarde/belang aan 
employability en (extra) scholing. 

 Een belangrijk argument voor werkgevers: de werkgeversorganisatie 
Uneto-VNI wil onder meer dat er voor scholing een gemakkelijker sub-
sidiesysteem komt en dat het eenvoudiger wordt voor de bedrijven om 
gebruik te maken van de scholingssubsidies. Volgens de huidige rege-
ling moeten bedrijven na elke cursus subsidie aanvragen en ontvangen 
ze die achteraf. In een voucherproject vraagt het bedrijf op basis van 
het bedrijfsopleidingsplan in een keer 50% subsidie aan. Het bedrijf 
ontvangt dit bedrag vooraf. Achteraf worden de kosten over een peri-
ode van anderhalf jaar verantwoord. Daarna volgt de rest van de sub-
sidie. Dit vraagt veel minder correspondentie en administratie.  

 Een bedrijf mag deelnemen aan een pilot waaraan maar een beperkt 
aantal bedrijven meedoet. Het bedrijf kan daardoor ervaring opdoen 
met een ander subsidiesysteem en dus ook meedenken over een ande-
re regeling. Ervaringen van het project worden straks gebruikt voor een 
nieuwe landelijke regeling.  

 De vouchers zijn veel breder in te zetten dan de scholingsactiviteiten 
waarvoor nu subsidie is aan te vragen. Andere leervormen komen in 
aanmerking en ook avondcursussen vallen onder de voucherregeling 
(die vallen nu buiten de subsidie tenzij de cursustijd in geld of vrije tijd 
wordt gecompenseerd). De vouchers gelden bovendien voor cursussen 
die niet in de OLC-catalogus staan. Een medewerker kan bijvoorbeeld 
ook een computercursus volgen in het buurthuis om de hoek.  

 Doordat het bedrijf meedoet, is het een voorloper. In de CAO van 
2005 wordt naar verwachting opgenomen dat elke medewerker 
voortaan recht heeft op een POP. Het bedrijf kan daar nu al ervaring 
mee opdoen.  

 Anderhalf jaar lang gratis opleidingsadvies en -begeleiding vanuit het 
ROI.  

 Namen noemen van bedrijven die al meedoen, werkt ook stimulerend.  
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Weerleggen van tegenargumenten vanuit bedrijven 

 Het kost te veel tijd. 

Antwoord: Inderdaad kost het project tijd, maar de investering wordt 
heel snel terugverdiend. Besef eens wat de kosten zijn van fouten in 
het werk, het niet kunnen uitvoeren van opdrachten vanwege gebrek 
aan deskundigheid, ziekteverzuim, verloop van personeel, het werven 
van medewerkers en van medewerkers die klanten frustreren. Besef 
ook eens dat het project tijd kan besparen doordat de echte prioriteiten 
duidelijk worden. 

 Ik heb een reorganisatie voor de boeg. 

Antwoord: Reorganisaties zijn in het algemeen heel demotiverend voor 
medewerkers. Het is juist dan noodzaak hen te betrekken bij veranderin-
gen en hen serieus aandacht te geven. En juist na reorganisaties is scho-
ling en training voor nieuwe taken essentieel. 

 Mijn medewerkers hebben hier geen interesse in. 

Antwoord: Wie met werknemers over employability of scholing begint, 
krijgt vaak de reactie waar dat nu voor nodig is. Medewerkers beseffen 
vaak onvoldoende dat de wereld verandert en dat zij mee moeten veran-
deren voor hun eigen bestwil. Scholing is niet meer alleen als vroeger in 
de schoolbankjes zitten en lesstof gedoceerd krijgen. Het is veel prakti-
scher en biedt de gelegenheid om ook in het persoonlijke leven nieuwe 
dingen aan te kunnen. Bovendien wordt er in de ontwikkelingsplannen 
ook aan andere zaken aandacht besteed dan alleen aan wat je nodig hebt 
voor je functie. Er zal veel tijd worden besteed aan het motiveren van 
medewerkers en hen te laten zien wat zij eraan hebben. 

 Het gaat toch al zo moeilijk: ik kan de kosten van scholing er niet bij 
hebben. 

Antwoord: In bedrijfsontwikkeling en persoonlijke ontwikkelingsgesprek-
ken worden die elementen gekozen die de hoogste prioriteit hebben. Die 
leveren op korte termijn het meeste op. Daardoor is het bedrijf in staat 
kosten en baten goed te managen. 

 Medewerkers gaan naar een ander wanneer ik in hen investeer.  

Antwoord: Investeren in personeel maakt de werkgever juist aantrekke-
lijk. Bovendien: wanneer personeel bij een bedrijf weggaat, gebeurt dat 
bij collega’s ook. Als iedereen investeert, krijgt het bedrijf vanzelf weer 
goede mensen terug; is het altijd erg als er doorstroom is? Of moet een 
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bedrijf blij zijn met medewerkers in wie de afgelopen drie of vijf jaren 
niks is geïnvesteerd? 

 Het kost te veel geld.  

Antwoord: Een belangrijk deel van de kosten is gesubsidieerd en het zijn 
kosten die het bedrijf op een gegeven moment toch moet gaan maken. 
De kosten zijn bovendien voor een belangrijk deel fiscaal aftrekbaar. 
Doordat er goed wordt nagedacht en gesproken over de vraag waarin 
het bedrijf wel of niet gaat investeren, is er meer kans om de juiste uit-
gaven te doen. Door vooraf een gedegen analyse te maken van onder 
meer de scholingsnoodzaak en -wensen en na te denken over de keuze 
van het soort scholingsactiviteit loopt het bedrijf minder risico dat men-
sen naar een cursus/training gaan die toch niet past bij de vraag en is er 
minder risico van weggegooid geld. 

 Ik (als werkgever) wil wel maar mijn leidinggevenden willen en/of kun-
nen het niet.  

Antwoord: Leidinggevenden worden ondersteund, krijgen begeleiding in 
het opzetten van een werkwijze, ondersteuning bij en training in het voe-
ren van gesprekken. Het geeft een nieuwe dimensie aan hun taak, ze 
kunnen wat extra’s doen aan teamvorming, aandacht voor de mensen. 
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Stap 3   Overeenkomst tot deelname & plan van aanpak 

Doel 

• Formaliseren deelname bedrijf, opstellen prioriteiten en plan van aanpak voor 
het werken aan employability 

 

Activiteiten en uitvoering 

Periode: 2 tot 3 maanden 

• Met ondernemer/werkgever en 
eventueel in de vorm van een 
werkgroep of (management)team 
deelname bespreken  

• Afspraak met bedrijf voor deelname 
formeel bevestigen, vastleggen 
eventueel in een overeenkomst 

• Start deskundigheidsbevordering 
werkgever/leiding (1 - 2 dagdelen) 

• Prioriteiten voor ontwikkeling c.q. 
employability vaststellen, bijvoor-
beeld met een employabilityscan 

• Prioriteiten mee-vertalen in een plan 
van aanpak (wie doet wat wanneer) 

• Exacte aantal werknemers bedrijf 
(laten) checken indien gewerkt 
wordt met het employability-
instrument van persoonsgebonden 
vouchers 

• Snel realiseren van een concrete 
activiteit met een bedrijf om de 
daadkracht van het project zowel 
in- als extern te laten zien 

Aandachtspunten 

• Geef aan het besluit tot deelname een 
formeel tintje; bedrijf behoort tot se-
lecte groep die mee mag doen 

• Zorg voor een duidelijk aanspreekpunt 
binnen het bedrijf 

• Deelname aan deskundigheidsbevor-
dering is geen vrijblijvendheid 

• Neem de tijd voor het maken van een 
employabilityscan en plan van aanpak

• In het plan van aanpak moet in elk 
geval staan hoe te werken aan sensi-
bilisering medewerkers, invoeren ont-
wikkelingsgesprekken en opstellen 
POP’s  

• Bewaak de haalbaarheid van het plan

• Maak bedrijf van begin af aan mede 
verantwoordelijk voor welslagen pro-
ject; benadruk branchebelang 

 

Instrumenten 

• Programma deskundigheidsbevorde-
ring werkgever/leiding 

• Employabilityscan of -spiegel, model 
plan van aanpak 

• Model overeenkomst/ deelnamecon-
tract 

• Nieuwsbrief/informatievoorziening met 
o.a. welke bedrijven meedoen 

• Documentatie-/projectmap voor het 
bedrijf 
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Workshop werkgevers en leiding 
 
Employability bevorderen. Ontwikkelingsgesprekken houden. Werken met 
POP’s. 
Veel ondernemers en leidinggevenden willen wel, mits ze op een spoor 
worden gezet, hun kennis en vaardigheden zijn opgefrist en er handige tips 
of modellen in de bureaula liggen. 
Een workshop van een dagdeel (aan het einde van de middag of ‘s avonds) 
voor de deelnemende bedrijven is een eenvoudige manier om hieraan aan-
dacht te besteden. Tevens draagt dit bij aan betrokkenheid bij elkaar en bij 
het project. 
 
Onderwerpen voor een workshop: 
1. Welke condities vanuit het bedrijf dragen bij aan employability? 
2. Waarom is het voor het bedrijf belangrijk aan employabilitybevordering 

te werken? 
3. Welke factoren bepalen de employability van een medewerker? 
4. Hoe te werken met ontwikkelingsgesprekken en POP’s? 
 
1. Employabilitycondities bedrijf 
Een instrument uit stap 3 van de routing voor een employabilityproject is 
de employabilityscan (zie pagina 35 en verder). Dit instrument, al dan niet 
in vereenvoudigde vorm, is ook goed te gebruiken in een workshop. Werk-
gevers en leiding vullen het voor hun eigen situatie in. Zij worden aan het 
denken gezet over de vraag wat ze al doen of niet doen aan de ontwikke-
ling van hun bedrijf en de mensen die er werken. 
Daarna kan plenair een 
toelichting worden gege-
ven waarmee de deelne-
mers voor zichzelf de ba-
lans kunnen opmaken: 
 
• De vragen 2 t/m 10 

uit de scan zeggen 
iets over de (basis-) 
zaken die in een be-
drijf geregeld zijn. Het 
gaat hierbij om forme-
le faciliteiten, bijvoor-
beeld een scholings-
regeling, bedrijfsinter-

Formele faciliteiten

Communicatie en informatie

Cultuur

Condities bedrijf 
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EMPLOYABILITY:
essentieel onderdeel bedrijfsvoering

Formele faciliteiten

Communicatie en informatie

Cultuur

Condities bedrijf 
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EMPLOYABILITY:
essentieel onderdeel bedrijfsvoering

Voorbeeld van een work-
shop voor werkgevers, 
zoals verzorgd in het 
Vrijhavenproject van het 
ROI Zuid-Oost. 
 
Programma-inhoud: 
 
• Condities bedrijf 
• Richting bepalen 
• Individuele condities 
• Ontwikkelingsgesprek-

ken en POP’s 
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ne afspraken over al dan niet in de baas zijn tijd scholen of jaarlijks te-
rugkerende functioneringsgesprekken (bedrijfsbeleid). 

• De vragen 11 t/m 16 gaan over communicatie en informatie binnen de 
onderneming. Deze zorgen ervoor dat medewerkers bekend zijn met de 
toekomst van de onderneming, mogelijke veranderingen en hun eigen 
positie daarbinnen om daarmee betrokkenheid te bevorderen en urgen-
tiebesef te kweken. 

• De vragen 17 t/m 23 geven iets aan over de (employability)cultuur bin-
nen het bedrijf. Hoe wordt er gedacht over investeren in ontwikkeling? 
Wordt er gewerkt aan wederzijdse verantwoordelijkheid? 

 
2. Richting bepalen als bedrijf 
Een van de randvoorwaarden voor employability is dat er informatie is over 
de richting waarin het bedrijf zich gaat of kan ontwikkelen. Deze informa-
tie is noodzakelijk om als werkgever of leidinggevende het ontwikkelings-
gesprek met medewer-
kers voor te bereiden en 
te voeren. Wat daarbij 
niet uit het oog mag 
worden verloren is dat 
veel werknemers erop 
vertrouwen dat “de baas” 
wel voor hen denkt en 
aangeeft wanneer iets be-
langrijk is. Employability 
blijft natuurlijk een we-
derzijdse verantwoorde-
lijkheid, maar veel werk-
nemers laten zich wel 
degelijk iets aan de me-
ning van de baas gelegen 
liggen. 
 
In de workshop kan dit 
onderwerp aan de orde 
komen aan de hand van 
bijvoorbeeld een eenvou-
dige checklist. 
 
 
 

Voorbereiden: richting bepalen
 

 Met welke ontwikkelingen (in-/extern) krijgt 
het bedrijf op termijn te maken? 

 Welke kansen/bedreigingen ontstaan hieruit 
voor het bedrijf en de medewerkers? 

 Waar wil ik naar toe met het bedrijf of de af-
deling? 

 Hoe kan een grotere employability van me-
dewerkers bijdragen aan kansen en het weer-
staan van bedreigingen? 

 Welke kennis, vaardigheden, kwaliteiten zijn 
nodig om de doelen en prestaties van het be-
drijf te behalen en te verbeteren? 

 Hoe kan ik de capaciteiten van medewerkers 
anders of beter inzetten? 

 Welke ontwikkelmogelijkheden kunnen/ moe-
ten we medewerkers bieden? 
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3. Individuele condities 
Een introductie op dit programmaonderdeel is de vraag “Wat heeft u van-
daag “geleerd” (en hoe heeft u dat geleerd, waarom, hoe kwam u daar-
toe)? 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat employability primair wordt gezien als 
een individuele verantwoordelijkheid. Veel werkgevers vragen zich af hoe 
die ene medewerker in beweging is te krijgen. Hierbij kan wat meer wor-
den ingegaan op individuele condities waarmee employability samenhangt. 
 
De individuele condities heb-
ben te maken met: 
• wat een medewerker 

kan (het employability-
vermogen). Het gaat 
hier om het beschikken 
over (breed) inzetbare 
kennis en vaardigheden, 
maar ook om het ver-
mogen tot leren, het 
vermogen om op een 
andere locatie of plek of 
in een andere functie 
werkzaam te zijn en het 
kunnen omgaan met veranderingen. 

• wat een medewerker wil (de bereidheid tot employability). Dit heeft te 
maken met de bereidheid tot leren, verschillende taken of functies te 
vervullen en de bereidheid tot veranderen. 

 
Afhankelijk van de samen-
stelling van de doelgroep en 
de beschikbare tijd is het 
een zinvolle aanvulling stil te 
staan bij de vraag “Hoe leert 
u zelf en kijkt u vanuit die 
optiek ook naar uw mede-
werkers?” Vanuit de discus-
sie hierover en het inventa-
riseren van kenmerken is de 
leercyclus van Kolb (met de 
aangedragen praktijkvoor-
beelden) toe te lichten. 

Leercyclus Kolb 
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Waarom employability voor de werknemer? 
Via een open vraag is het belang van employability voor het individu te 
omschrijven: 
• employability maakt een medewerker minder kwetsbaar op de ar-

beidsmarkt 
• het versterkt het zelfvertrouwen en de onafhankelijkheid 
• werkzekerheid zal steeds meer moeten worden gevonden in de in-

standhouding en opbouw van de eigen employability. 
 
4. Ontwikkelingsgesprekken en POP’s 
De handleiding “Stappenplan Ontwikkelingsgesprekken en POP’s” en een 
voorbeeld van ingevulde persoonlijke ontwikkelingsplannen vormen de ba-
sis voor dit programmaonderdeel. 
 
De uitleg over de stappen is te combineren of uit te breiden met het prak-
tisch oefenen van onder meer gespreksvaardigheden, vragen stellen en 
doorvragen, het formuleren van ontwikkeldoelen volgens SMART (speci-
fiek, meetbaar, onderscheidend, realistisch en tijdgebonden). 

 
 
Een ontwikke- 
lingsgesprek 
tussen werk- 
nemer en werk- 
gevergaat over 
wederzijdse be- 
langen. Over 
doel en inhoud 
van het gesprek 
moet vooral hel- 
der worden ge- 
communiceerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STAP 1  - Informeren

Batouwe 2003

Belang voor werkgever:

Behoud van vakmanschap
Benutten van capaciteiten
Aantrekkelijke werkgever

Belang voor werknemer:

Breder inzetbaar
Minder kwetsbaar
Nieuwe mogelijkheden

Ontwikkelingsgesprekken

POP’s

STAP 1  - Informeren
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Belang voor werkgever:

Behoud van vakmanschap
Benutten van capaciteiten
Aantrekkelijke werkgever

Belang voor werknemer:

Breder inzetbaar
Minder kwetsbaar
Nieuwe mogelijkheden

Ontwikkelingsgesprekken

POP’s

Zie ook de instrumenten 
bij stap 5. 
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Essentie van het persoon-
lijk ontwikkelingsplan 
Het POP is een document 
waarin de resultaten van 
het ontwikkelingsgesprek 
worden vastgelegd. De 
afspraken hebben onder 
meer te maken met de 
inhoud en vorm van le-
ren. 
 
 
 

 
 
De medewerker heeft 
informatie nodig over de  
richting waarin het bedrijf 
zich ontwikkeld. Alleen 
dan kan de medewerker 
mee ontwikkelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het ontwikkelgesprek 
gaat over het ontwikkelpad 
van de medewerker en de 
verantwoordelijkheid daarin 
van de werkgever en de 
werknemer. 
 
 
 
 
 

 

STAP 2  - Voorbereiden

Medewerker

Hoe zie ik mijn 
functie?

Hoe zie ik mijn 
loopbaan?

Hoe denk ik over 
ontwikkeling?

Batouwe 2003

Werkgever/leiding

Wat is nodig?

Wat ontbreekt?

Hoe capaciteiten 
inzetten?

STAP 2  - Voorbereiden

Medewerker

Hoe zie ik mijn 
functie?

Hoe zie ik mijn 
loopbaan?

Hoe denk ik over 
ontwikkeling?

Batouwe 2003

Werkgever/leiding

Wat is nodig?

Wat ontbreekt?

Hoe capaciteiten 
inzetten?

STAP 3  - Ontwikkelingsgesprek

Versterken, verdiepen, verbreden

Tweezijdig karakter

Geen loonronde

Batouwe 2003

STAP 3  - Ontwikkelingsgesprek

Versterken, verdiepen, verbreden

Tweezijdig karakter

Geen loonronde

Batouwe 2003

Varianten in leren

Functie / taakgericht
Loopbaan
Persoonlijke vorming

Schakel individuele - organisatiedoelen

Persoonlijk OntwikkelingsPlan

Batouwe 2001

Schakel individuele - organisatiedoelen

Functie / taakgericht
Loopbaan
Persoonlijke vorming

Varianten in lerenVarianten in leren

Functie / taakgericht
Loopbaan
Persoonlijke vorming

Schakel individuele - organisatiedoelen

Persoonlijk OntwikkelingsPlan

Batouwe 2001

Schakel individuele - organisatiedoelen

Functie / taakgericht
Loopbaan
Persoonlijke vorming

Varianten in leren
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De employabilityspiegel 
voor werkgevers, zoals 
gebruikt in het voucher-
project “Duurzaam inzet-
baar bedrijfskapitaal” 
2003/2004 van het ROI 
Brabant. 
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VRAGENLIJST VOOR DE WERKGEVER 
 

 

   1. Verwacht u de komende jaren veel veranderingen in:             
  - het aantal medewerkers in uw bedrijf    Ja    Misschien Nee 
  - de verdeling van taken en bevoegdheden    Ja    Misschien Nee 
  - de noodzakelijke vakkennis van technische vernieuwingen    Ja    Misschien Nee 
     Ja    Misschien Nee 
  

- de toepassing/naleving van (wettelijke) regels en procedures
  (arbo, bouwbesluit)           

   2. Heeft uw bedrijf een ondernemingsplan?    Ja     Nee 
   3. Weten uw medewerkers wat de bedrijfsdoelstellingen zijn?    Ja    Enigszins Nee 
   4.    Ja    Enigszins Nee 
  

Denkt u dat uw medewerkers voldoende op de hoogte zijn 
van vacatures en functies binnen uw bedrijf?          

   5. Is er regelmatig werkoverleg in uw bedrijf?    Ja    Enigszins Nee 
   6.    Ja    Enigszins Nee 
  

Werkt uw bedrijf met een personeelsplanning voor het nood-
zakelijke aantal medewerkers en hun kwaliteiten?          

   7.    Ja    Enigszins Nee 
  

Staan voor alle medewerkers de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden op papier?          

   8. Heeft uw bedrijf een KAM-beleid (kwaliteit, arbo, milieu)?    Ja    Enigszins Nee 
   9. Besteedt uw bedrijf voldoende aandacht aan ziekteverzuim?    Ja    Enigszins Nee 
 10.    Ja    Enigszins Nee 
  

Zijn er in uw bedrijf voldoende maatregelen genomen om vei-
ligheid en gezondheid te stimuleren?          

 11.    Ja    Enigszins Nee 
  

Heeft uw bedrijf een beleid op papier staan over de ontwikke-
ling en opleiding van medewerkers?          

 12.    Ja     Nee 
  

Hebben uw medewerkers minstens 1 keer per jaar een func-
tioneringsgesprek met u of met hun leidinggevende?          

 13.    Ja    Enigszins Nee 
  

Krijgen uw medewerkers kansen om in andere functies erva-
ring op te doen?          

 14.    Ja    Enigszins Nee 
  

Denkt u dat uw medewerkers gemiddeld genomen hun func-
tie afwisselend genoeg vinden?          

 15.    Ja    Enigszins Nee 
  

Vindt u dat uw bedrijf genoeg geld en tijd besteedt aan de 
ontwikkeling en scholing van het personeel?          

 16.    Ja    Enigszins Nee 
  

Zijn uw medewerkers voldoende bekwaam om hun functie 
goed uit te voeren?          

 17.    Ja    Enigszins Nee 
  

Staan u en/of de leidinggevenden open voor ambities en ont-
wikkelingswensen van alle medewerkers?          

 18. Vindt u vakgerichte scholing voor uw medewerkers belangrijk?   Ja    Enigszins Nee 
 19.    Ja    Enigszins Nee 
  

Vindt u andere scholing van uw medewerkers belangrijk, bij-
voorbeeld voor persoonlijke ontwikkeling of een hobby?          

 20.    Ja   Enigszins Nee 
  

Zijn uw medewerkers bereid om ook zelf tijd en/of geld te 
investeren in opleiding en ontwikkeling?         

 21.    Ja, vaak   Ja, soms Zelden 
  

Komen uw medewerkers zelf wel eens met voorstellen voor 
hun loopbaanontwikkeling?         

 22. Denken medewerkers er wel eens over van baan te veranderen?   Ja, vaak   Ja, soms  Zelden 
 23.    Ja     Nee 
  

Weten uw medewerkers wie in uw bedrijf verantwoordelijk is 
voor loopbaanplanning: u of zijzelf?             

 
 
April 2003 

 

Employability is het vermogen om de inzetbaarheid van individuele medewerkers  
op de arbeidsmarkt te behouden en te vergroten. 
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Employabilityspiegel - toelichting 
 
De employabilityspiegel is een instrument om werkgever en werknemer 
een spiegel voor te houden. Het geeft inzicht in de mate waarin en op wel-
ke gebieden het bedrijf bewust is van employability en hieraan concreet 
werkt. De spiegel biedt bovendien aanknopingspunten voor een gesprek 
over employabilitybevorderende acties.  
 
De spiegel bestaat uit 23 vragen die gaan over vier thema’s. 
 
Toekomstverwachtingen 
De eerste vraag gaat over mogelijke veranderingen op de korte en middel-
lange termijn. Het betreft ontwikkelingen die de noodzaak danwel de wen-
selijkheid van employability vergroten. 
Afhankelijk van het aantal te verwachte veranderingen komt in de rappor-
tage een cijfer op de schaal van 1 tot en met 10 te staan. Tevens rollen er 
adviezen uit voor de werkgever of werknemer in de vorm van vragen of 
suggesties die meteen zijn op te pakken. Wanneer een werkgever of werk-
nemer bijvoorbeeld nauwelijks veranderingen verwacht, krijgt hij of zij de 
volgende adviezen/suggesties: 
 
• Toch is het goed na te denken over de toekomst of daarover met an-

deren te praten: wat kan er veranderen in hoeveelheid werk, het soort 
werk, klanten? Welke nieuwe technieken, installaties of regels staan er 
aan te komen? 

• Ondanks dat u weinig verandering ziet, is het van belang aandacht te 
besteden aan employability. Medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden 
geven is ook een vorm van goede personeelszorg. 

 
Bedrijfsbeleid 
Om aan employability te kunnen werken, dienen er in het bedrijf condities 
of randvoorwaarden te zijn. Deze hebben te maken met het ondernemings-
beleid, personeelsbeleid en personeelszorg en de communicatie. Onduide-
lijkheid en beperkte communicatie over de doelen van het bedrijf leiden 
vaak tot onrust en geringe betrokkenheid. Door plannen en afspraken op 
papier te zetten wordt de werkuitvoering efficiënter en de motivatie van 
medewerkers groter.  
 
De vragen 2 tot en met 10 gaan over deze onderwerpen. Afhankelijk van 
wat er al dan niet in het bedrijf aanwezig en geregeld is, volgt een score 
op een schaal van 1 tot en met 10 en een advies. 

Inhoud spiegel: 

• Toekomstverwachting 
• Bedrijfsbeleid 
• Beleid voor opleiding 

en ontwikkeling 
• Employabilitycultuur 



 

Batouwe - Employability ondernemen 2003 42 

Bij een score “in het midden” zijn verbetersuggesties: 
 
• Hoe kunt u de richting waarin het bedrijf zich ontwikkelt, vertalen in 

concrete doelen? 
• Op welke wijze kunt u medewerkers daarbij (meer) betrekken? 
• Wat is al geregeld op personeelsgebied en hoe is dit uit te breiden tot 

duidelijke afspraken en werkwijzen? 
• Wat zijn de mogelijkheden om meer te doen aan personeelszorg en vei-

ligheid en gezondheid? 
 
Beleid voor Opleiding & Ontwikkeling 
De vragen 11 tot en met 16 gaan over het in beeld brengen van wat er 
aan afspraken en faciliteiten geregeld is. Indien er een beleid voor opleiding 
en ontwikkeling is of in ieder geval een aantal maatregelen daarvoor, 
wordt daarmee de inzetbaarheid van medewerkers bevorderd. En daarmee 
de daadkracht van de onderneming. Bovendien hebben opleiding en ont-
wikkeling het meeste effect wanneer hierover van tevoren goed wordt na-
gedacht: voor wie is welke scholing en waarom wenselijk of noodzakelijk?  
Afhankelijk van de beantwoording van de vragen komt er een cijfer op de 
schaal van 1 tot en met 10. Bij een hoge score komen er bijvoorbeeld ver-
dere verbetermogelijkheden te staan, zoals: 
 
• Regelmatig aandacht te geven aan ervaringen van medewerkers met 

cursussen en opleidingen. 
• Het beleid voor opleiding en ontwikkeling goed te communiceren met 

iedereen zodat alle medewerkers op de hoogte zijn. 
• Andere instrumenten voor scholing dan cursussen of trainingen in uw 

bedrijf te stimuleren zoals leren op de werkplek, coaching of functie-
wisseling. 

 
Employabilitycultuur 
De vragen 17 tot en met 23 gaan over de manier waarop er in het bedrijf 
gehandeld en gedacht wordt wanneer het gaat om “verder leren en ont-
wikkelen”. Het zijn de ideeën, normen en waarden die er leven en die juist 
wel of juist niet stimulerend kunnen werken.  
Bij bijvoorbeeld een lage score op de schaal van 1 tot en met 10 komen er 
vragen om de werkgever of de werknemer aan het denken te zetten, zoals: 
 
• Heeft uw personeel misschien het idee dat werken aan de eigen ont-

wikkeling hen geen voordelen oplevert? 
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• Het kan ook zijn dat leidinggevenden de (loopbaan)wensen van hun 
medewerkers bedreigend vinden of juist lastig? 

• Komt u zelf wel eens met ideeën of voorstellen om te investeren in uw 
medewerkers? 

• Krijgt iedereen in het bedrijf gelijke kansen als het om leren gaat? 
 
 
Stappenplan werken met employabilityspiegel 
 
Stap 1 
 
Stap 2 
 
 
 
  
Stap 3 
 
 
 
Stap 4 
 
Stap 5 
 
 
 
 
 
Stap 6 
 
 
 
 
Stap 7 
 
 
 
 
 
 
 

Invullen vragenlijst met ondernemer
 
Verwerken + bespreken uitslag: 
• Invullen in Excel-lijst 
• Uitdraaien rapport (2 pagina’s) 
• Analyseren gegevens 
 
Vaststellen verbeter/ontwikkelpunten met ondernemer: 
• Bespreken analyse 
• Doornemen mogelijke verbeter- en ontwikkelpunten 
 
Invullen vragenlijst door medewerkers 
 
Verwerken vragenlijsten van medewerkers: 
• Overnemen van antwoorden in Excel-lijst 
• Uitdraaien individuele rapporten plus het rapport samenvat-

ting werknemers 
• Analyseren gegevens 
 
Bespreken uitslag: 
• Individuele rapporten retourneren naar individuele medewer-

kers 
• Bespreken van het gezamenlijke rapport 
 
Opstellen verbeter/ontwikkelplan op basis van het werkgevers-
rapport en het gezamenlijke werknemersrapport 
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 Model Ontwikkelplan
 

 

 Bedrijfsbeleid 
 

  

 
Verbeterpunt / prioriteit Hoe, concrete acties Resultaat 

    

    

    

  
Beleid voor Opleiding & Ontwikkeling 
 

 

 
Verbeterpunt / prioriteit Hoe, concrete acties Resultaat 

    

    

    

  
Employabilitycultuur 
 

  

 
Verbeterpunt / prioriteit Hoe, concrete acties Resultaat 
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Uitdraai:

UITSLAG EMPLOYABILITYSPIEGEL WERKGEVER Bedrijf:

{bedrijfsnaam}

TOEKOMSTVERWACHTING
(noodzaak/wenselijkheid voor employability)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

=
=

BEDRIJFSBELEID

1 2 3 4 5 6 7 8 9

=
=

 Batouwe  /  "Duurzaam inzetbaar bedrijfskapitaal", ROI Brabant  -  Employabilityspiegel werkgever Pagina:   1 / 2

31-8-03

U verwacht in de toekomst veranderingen voor uw bedrijf. Praat in uw bedrijf over: 
• Welke veranderingen zijn het belangrijkst voor het bedrijf?
• Welke consequenties hebben deze veranderingen voor het werk en voor de inzetbaarheid van 
medewerkers? 
• Blijven alle medewerkers voldoende bekwaam om deze veranderingen toe te passen in het 
werk?

Employability is een middel om kennis en vaardigheden van medewerkers aan te laten sluiten op 
ontwikkelingen in en rond het bedrijf.

10

10

Het bedrijfsbeleid, het personeelsbeleid en/of de communicatie in uw bedrijf kunnen beter. 
Onduidelijkheid en beperkte communicatie over de doelen van het bedrijf leiden vaak tot onrust en 
geringe betrokkenheid. Door plannen en afspraken op papier te zetten wordt de werkuitvoering 
efficiënter en wordt de motivatie van medewerkers groter. 

Vragen die u kunnen helpen om aan verbetering te werken:
• Hoe kunt u de richting waarin het bedrijf zich ontwikkelt, vertalen in concrete doelen?
• Op welke wijze kunt u medewerkers daarbij (meer) betrekken?
• Wat is er al geregeld op personeelsgebied en hoe is dit uit te breiden tot duidelijke afspraken en 
werkwijzen?
• Wat zijn de mogelijkheden om meer te doen aan personeelszorg en veiligheid en gezondheid?
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BELEID VOOR OPLEIDING EN ONTWIKKELING

1 2 3 4 5 6 7 8 9

=
=

EMPLOYABILITYCULTUUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

=
=

Uitdraai:

 Batouwe  /  "Duurzaam inzetbaar bedrijfskapitaal", ROI Brabant  -  Employabilityspiegel werkgever Pagina:   2 / 2

Employability is het vermogen om de inzetbaarheid van individuele medewerkers
op de arbeidsmarkt te behouden en te vergroten.

9-9-03

Uw bedrijf heeft een beleid voor opleiding en ontwikkeling of in ieder geval een aantal maatregelen 
daarvoor. U bevordert hiermee de inzetbaarheid van medewerkers en daarmee de daadkracht 
van de onderneming. Bovendien hebben opleiding en ontwikkeling het meeste effect wanneer 
hierover van tevoren goed wordt nagedacht: voor wie is welke scholing wenselijk of noodzakelijk 
en waarom? 
De uitvoering van het beleid staat of valt bij de interesse en belangen van medewerkers. U kunt dit 
verder bevorderen door:

• regelmatig aandacht te geven aan ervaringen van medewerkers met cursussen en opleidingen;
• het beleid voor opleiding en ontwikkeling goed te communiceren met iedereen zodat alle 
medewerkers op de hoogte zijn;
• in uw bedrijf andere instrumenten voor scholing te stimuleren dan cursussen of trainingen, zoals 
het leren op de werkplek, coaching of functiewisseling.

10

Er lijkt binnen uw bedrijf enig draagvlak te zijn voor opleiding en ontwikkeling (employability). Het 
is de kunst dit te vergroten. Van belang is dat u duidelijk maakt dat employability in het belang is 
van iedere medewerker én het bedrijf. 
Zowel de werknemer als de werkgever heeft daarin een verantwoordelijkheid.
Mogelijkheden om het draagvlak voor employability te vergroten zijn:

• met mensen praten over de eigen toekomst en de toekomst van het bedrijf, hoe zij zichzelf 
daarin zien en hoe wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen zijn;
• zelf komen met ideeën of voorstellen voor employability;
• medewerkers stimuleren om met voorstellen/initiatieven te komen en deze ondersteunen;
• extra aandacht besteden aan medewerkers die geen interesse hebben in hun ontwikkeling.

10
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• Informeren en enthou-
siasmeren medewer-
kers 

• Ontwikkelingsnood-
zaak, -wensen en -mo-
gelijkheden 

• Van POP’s tot een be-
drijfsplan 

• Van plan tot uitvoering 
en verantwoording 
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Convenant tussen: 
 

{Bedrijfsnaam} {adres, contactpersoon} 
 

en 
 

Regionaal Opleidingsbedrijf Installatietechniek ROI Rijndelta gevestigd te Rotterdam 
 
 
{Bedrijfsnaam} zal deelnemen aan het Vrijhavenproject voor de installatietechniekbranche. Dit 
zal zijn gedurende de periode {aanvangsdatum} tot uiterlijk 31 december 2004. Het project is 
gesubsidieerd en geïnitieerd door de Stichting OLC. 
 
 

ROI Rijndelta zal 
• zonder directe kosten voor het bedrijf een employabilityadviseur als ondersteuning voor 

het bedrijf inzetten. De employabilityadviseur heeft tot taak de werkgever/ leiding te 
ondersteunen en adviseren bij de uitvoering van het project in het bedrijf; 

• een helpdesk beschikbaar stellen voor werknemers en werkgever/leiding die vragen 
hebben; 

• samen met de werkgever/leiding een bedrijfsontwikkelingsplan opstellen op basis van 
de POP’s; 

• tussentijds de voortgang mee bewaken, inhoudelijke adviezen geven en aanwijzingen 
verstrekken voor registratie en verantwoording van de uitvoering; 

• informatie verstrekken over de uitvoering van het project in de regio; 
• vertrouwelijk omgaan met alle informatie van het bedrijf en na afloop van het project 

de bescheiden vernietigen; 
• na afloop van de looptijd van het project een evaluatie uitvoeren, waarin ook eventuele 

verbetering in het beleid van {bedrijfsnaam} wordt vastgesteld. 
 
 

Op zijn beurt verbindt {bedrijfsnaam} zich de volgende activiteiten te verrichten: 
• alle medewerkers informeren over het project; 
• met alle medewerkers een ontwikkelingsgesprek voeren en een persoonlijk ontwikke-

lingsplan (POP) opstellen; 
• ernaar streven om invulling te geven aan de ontwikkelingsvragen die uit de persoonlijke 

ontwikkelingsplannen en het bedrijfsontwikkelingsplan volgen; 
• aan het einde van het project en uiterlijk 31 december 2004 een verantwoording van 

de verkregen OLC-subsidie aan de subsidiegever overleggen; 
• meewerken aan evaluatieonderzoek van het project. 
 

 
Getekend, te …., d.d. … 
 
Namens {bedrijfsnaam}    ROI Rijndelta  
  
 
 

…………………………………..   ……………………………… 
 
 
 

Voorbeeld van een mo-
delovereenkomst met 
een bedrijf dat aan een 
employabilityproject 
deelneemt, zoals onder 
meer gebruikt in het 
Vrijhavenproject van het 
ROI Rijndelta. 
 
Doel: beperken van vrij-
blijvendheid bij deelname 
aan een employability-
project. 
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Stap 4   Sensibilisering werknemers 

Doel 

• Enthousiasmeren en motiveren medewerkers voor de eigen employability 
 

Activiteiten en uitvoering 

Periode: 2 maanden 

• Met de werkgever en leidinggeven-
den opzetten en uitvoeren van acti-
viteiten voor bewustwording van 
het belang en mogelijke vormen van 
employability 

• Initiëren van verschillende activitei-
ten: personeels- of teambijeen-
komst, rondetafelgesprek, spreek-
uren, individuele employabilityscan 

• Medewerkers ook schriftelijk infor-
meren (op privé-adres) 

 

Aandachtspunten 

• Ondersteuning en activiteiten af-
stemmen op wat in bedrijf al aanwe-
zig is en wordt gedaan 

• Verantwoordelijkheid van werkgever 
en leiding niet overnemen 

• Zorgen dat werkgever/leiding helder is 
naar medewerkers over essentie em-
ployability, belang werkgever en 
werknemer, wederzijdse verantwoor-
delijkheid en de ruimte voor de me-
dewerkers 

• Gebruikmaken van reeds opgedane 
ervaringen, praktijkvoorbeelden be-
noemen 

 
Instrumenten 

• Voorlichtingsset, voorlichtingsmateri-
aal, brief medewerkers 

• Voorbeeld-voucher 

• Model POP 

• Employabilityscan/spiegel  

• Spreekuur en helpdesk 

• Loopbaanspreekuur vakbonden 
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Nieuwsbrief voor mede-
werkers ter introductie 
 
Voorbeeld van een 
nieuwsbrief voor mede-
werkers ter introductie 
van een employability-
project. Bijgaande 
nieuwsbrief van Batouwe 
is onder meer gebruikt in 
het Vrijhavenproject van 
het ROI Zuid-West Ne-
derland. 
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Duikcursus op kosten van de baas 
 

Overleggen met je chef over scholing voor persoonlijke ontwikkeling 
 
Een duikcursus op kosten van je baas. Of een cursus binnenhuisarchitectuur, 
voetverzorging, fotografie of Spaans. Het lijkt misschien een beetje raar. 
Maar er zijn in de installatiebranche werkgevers die daar geen bezwaar tegen 
hebben omdat ze inzien dat scholing, op welk vlak dan ook, hun medewer-
kers ten goede komt en dus henzelf. In de provincie Gelderland loopt mo-
menteel een proefproject waarin niet alleen je chef of baas bepaalt welke bij-
scholing je moet volgen, maar ook jijzelf. Het Vrijhavenproject! 
 
In “het project met die boot”, zoals 
sommigen het Vrijhavenproject noe-
men, wordt soms moeilijke taal ge-
bruikt. Zoals “employability”. “Als 
woord is employability misschien 
vrij nieuw”, zegt Joke Steenbruggen 
van het Arnhemse adviesbureau Ba-
touwe dat samen met het ROI in 
Doetinchem het Vrijhavenproject in 
Gelderland begeleidt. “Toch zit de 
kern ervan in het werk van heel veel 
mensen in de installatiebranche. Je 
gaat van project naar project of van 
klant naar klant in wisselende om-
standigheden en met wisselende 
collega’s. Employability staat voor 
het vergroten van inzetbaarheid en 
wendbaarheid van werknemers op 
de arbeidsmarkt. Iemand die zich 
steeds verder ontwikkelt, kan mak-
kelijker naar een andere baas of 
zelfs andere branche.”  
 
De werkgevers en werknemers bin-
nen de installatiebranche praten al 
jaren met elkaar over scholing. De 
vakbonden willen een individueel 
scholingsbudget en de werkgevers 

willen een eenvoudiger subsidiesys-
teem voor scholing. Begin dit jaar 
besloten ze gezamenlijk op beperkte 
schaal de bestaande CAO-afspraken 
over scholingsverlof tijdelijk los te 
laten en in Gelderland een experi-
ment te beginnen: het Vrijhavenpro-
ject. 
 
Uiteindelijk doen 29 bedrijven aan 
de proef mee met in totaal 1144 
OLC-medewerkers. “In sommige 
bedrijven zijn voorlichtingsbijeen-
komsten geweest, in andere bedrij-
ven spreekuren. In elk bedrijf is het 
anders aangepakt. Het is niet voor 
niets een Vrijhavenproject”, aldus 
Joke Steenbruggen. “Maar wat 
overal centraal stond, is dat werk-
nemers in overleg met hun leiding-
gevende of baas zelf konden aange-
ven wat voor soort opleiding zij het 
liefste wilden volgen voor hun eigen 
ontwikkeling. Uiteraard is daarbij 
ook aangegeven dat ze het belang 
van hun werkgever niet uit het oog 
moesten verliezen.” 
Uitgangspunt van het project was 

Publicatie van Batouwe 
over het Vrijhavenproject 
Gelderland, gepubliceerd 
in de werknemerseditie 
van OLC-Nieuws van sep-
tember 2001. 
 
Doel: werknemers bran-
chebreed informeren en 
sensibiliseren voor em-
ployability. 
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dat een bedrijf voor elke werknemer 
een OLC-subsidie kon krijgen van 
maximaal 1500 gulden. Te beste-
den aan scholing in de jaren 2001 
en 2002. Maar ook dat werknemers 
zelf mochten aangeven wat voor 
soort scholing zij voor dat bedrag 
willen volgen: vakgericht, toe-
komstgericht of voor hun persoon-
lijke ontwikkeling. “In de huidige tijd 
is het voor elk bedrijf belangrijk dat 
medewerkers zichzelf blijven scho-
len”, weet Joke Steenbruggen. “Uit 
onderzoek blijkt dat sommige werk-
nemers uit zichzelf graag scholing 
volgen. Anderen kennen zo’n scho-
lingscultuur niet. Wil je deze men-
sen in hun eigen belang bij de tijd 
houden, dan moet je ze letterlijk le-
ren om te leren.”   
 
Bij de start van het project, waren 
nogal wat werkgevers bang dat hun 
werknemers de subsidie zouden 
opmaken aan een cursus keramiek 
of iets dergelijks. “Die angst blijkt 
ongegrond want maar 13% van alle 
scholingskosten gaat uiteindelijk 
naar computercursussen, rijlessen, 
fitness of tuinieren. De rest, bijna 
90% dus, is vaktechnisch of loop-
baangericht”, aldus Joke Steen-
bruggen.  
 
Het Gelderse Vrijhavenproject duurt 
twee jaar, tot eind 2002. Maar zo 
lang hoefden de medewerkers van 
Van Niel Installatietechniek uit 
Twello er niet over na te denken. 
“Het experiment is binnen mijn be-
drijf heel goed ontvangen”, weet 

Kees van Niel. “Alle werknemers, 
25, doen mee. Bijna iedereen gaat 
voor de vakinhoudelijke cursussen. 
Twee medewerkers hebben geko-
zen voor hun eigen ontwikkeling, de 
één met een computercursus, de 
ander met een cursus AutoCAD. 
Het bespreken van de opleidings-
wensen kost wel veel tijd. Maar te-
gelijkertijd past het in het idee van 
meer zelfstandigheid en verant-
woordelijkheid op de werkvloer.”  
 
Voor de deelnemende werknemers 
en werkgevers in het Gelderse Vrij-
havenproject is bij Batouwe een 
helpdesk bereikbaar: 026 – 
4437087. Ook andere geïnteres-
seerden met goede ideeën over em-
ployability in de branche kunnen 
hier naar toe bellen. 
 
 
 
Auteur: Anton van Grunsven 
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 VOUCHER = een waardebon voor 
scholing en persoonlijke ontwikke-
ling. In het Vrijhavenproject mag ie-
dere medewerker voor 700 euro bij-
voorbeeld een cursus uitzoeken, in 
overleg met de baas. 
 
EMPLOYABILITY = beter inzetbaar 
en wendbaar zijn op de arbeids-
markt. Door scholing kun je gemak-
kelijker naar een andere baan, een 
andere baas of zelfs andere branche.

  

 
 
 
 
 
 
 

 Scholingscheque 
  

 E i gendom van  ………………………. 
 G e b o r e n  t e  … … … … … …  o p  … … … … … … .  
 

 ε  7 0 0,-       2 0 0 3 / 2 0 0 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belang voor werkgever:

• Behoud van vakmanschap
• Benutten van capaciteiten
• Aantrekkelijke werkgever

Belang voor werknemer:

• Breder inzetbaar
• Minder kwetsbaar
• Nieuwe mogelijkheden

Ontwikkelingsgesprekken

POP’s

Bedrijfsplan

 Batouwe 2002

EMPLOYABILITY

In uw Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) 
staat wat u komend jaar aan uw persoonlij-
ke ontwikkeling doet. U kunt daarbij denken 
aan een hobbycursus, een vakgerichte of 
een loopbaancursus, het lopen van een kor-
te stage op een andere afdeling of loopbaan-
advies. Het kan allemaal van uw voucher.

Advies nodig?  
 

Mail: vrijhaven@roizwn.nl of bel naar 
de helpdesk bij het ROI Zuid-West 
Nederland: 0164-23.40.30. U kunt 
elke vraag stellen die te maken heeft 
met uw persoonlijke ontwikkeling. 

Portefeuille 
 
Teneinde de essentie van 
employability concreter 
(dus minder abstract) te 
maken kregen alle deel-
nemers van het Vrijha-
venproject van het ROI 
Zuid-West Nederland een 
portefeuille. Daarin zaten 
een symbolische scho-
lingscheque en een be-
knopte uitleg over de be-
doelingen van employabi-
lity. 
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De employabilityspiegel 
voor werknemers, zoals 
gebruikt in het voucher-
project “Duurzaam inzet-
baar bedrijfskapitaal” 
2003/2004 van het ROI 
Brabant. 
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VRAGENLIJST VOOR DE MEDEWERKERS 
 

 

   1. Verwacht u de komende jaren veel veranderingen in:              
  - het aantal collega's in uw bedrijf     Ja    Misschien Nee 
  - de verdeling van taken en bevoegdheden     Ja    Misschien Nee 
  - de noodzakelijke vakkennis van technische vernieuwingen     Ja    Misschien Nee 
      Ja    Misschien Nee 
  

- de toepassing/naleving van (wettelijke) regels en procedures 
  (arbo, bouwbesluit)            

   2. Heeft uw bedrijf een ondernemingsplan?     Ja    Nee Weet niet 
   3. Weet u wat de bedrijfsdoelen zijn?     Ja    Nee  
   4.     Ja    Nee  
  

Bent u voldoende op de hoogte van vacatures en functies bin-
nen uw bedrijf?           

   5. Is er regelmatig werkoverleg in uw bedrijf?     Ja    Nee  
   6.     Ja    Nee Weet niet 
  

Werkt uw bedrijf met een personeelsplanning voor het noodza-
kelijke aantal medewerkers en hun kwaliteiten?           

   7.     Ja    Nee Weet niet 
  

Staan voor alle medewerkers de taken, bevoegdheden en ver-
antwoordelijkheden op papier?           

   8. Heeft uw bedrijf een KAM-beleid (kwaliteit, arbo, milieu)?     Ja    Nee Weet niet 
   9. Besteedt uw bedrijf voldoende aandacht aan ziekteverzuim?     Ja    Nee Weet niet 
 10.     Ja    Nee Weet niet 
  

Zijn er in uw bedrijf voldoende maatregelen om veiligheid en 
gezondheid te stimuleren?           

 11.     Ja    Nee Weet niet 
  

Heeft uw bedrijf een beleid op papier staan over de ontwikke-
ling en opleiding van medewerkers?           

 12.     Ja    Nee  
  

Heeft u minstens 1 keer per jaar een functioneringsgesprek 
met uw werkgever of leidinggevende?           

 13. Krijgt u gelegenheid om in andere functies ervaring op te doen?     Ja    Nee  
 14.     Ja    Nee  
  

Bezit u voldoende kennis en vaardigheden om uw functie goed 
uit te voeren?           

 15.     Ja    Nee Weet niet 
  

Vindt u dat uw bedrijf genoeg geld en tijd besteedt aan de 
ontwikkeling en scholing van medewerkers?           

 16. Vindt u uw functie afwisselend genoeg?     Ja    Nee  
 17.     Ja    Nee Weet niet 
  

Staat uw werkgever/leidinggevende open voor uw ambities en 
ontwikkelingswensen?           

 18. Vindt uw werkgever/leiding scholing voor uw beroep belangrijk?   Ja    Nee Weet niet 
 19.     Ja    Nee Weet niet 
  

Vindt uw werkgever/leiding andere scholing belangrijk, bijvoor-
beeld voor persoonlijke ontwikkeling of een hobby?           

 20.     Ja   Nee Weet niet 
  

Zou u ook eigen tijd en geld willen investeren in scholing en 
uw eigen ontwikkeling?          

 21.     Ja  Nee  
  

Komt u zelf regelmatig met voorstellen voor uw loopbaanont-
wikkeling?          

 22. Denkt u er wel eens over van baan te veranderen?   Ja  Nee   
 23.     Ja    Nee  
  

Weet u wie in uw bedrijf verantwoordelijk is voor uw loobaan-
planning: de werkgever of uzelf?              

 
 
 
April 2003 

Employability is het vermogen om de inzetbaarheid van individuele medewerkers  
op de arbeidsmarkt te behouden en te vergroten. 

“Duurzaam inzetbaar bedrijfskapitaal”, ROI Brabant /  Batouwe   -   Employabilityspiegel medewerkers 2 / 2
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Bedrijf:
{bedrijfsnaam}

Ingevuld door:
{naam medewerker}

UITSLAG EMPLOYABILITYSPIEGEL MEDEWERKERS Uitdraai:

TOEKOMSTVERWACHTING
(noodzaak/wenselijkheid voor employability)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

=
=

BEDRIJFSBELEID

1 2 3 4 5 6 7 8 9

=
=

 Batouwe  /  "Duurzaam inzetbaar bedrijfskapitaal", ROI Brabant  -  Employabilityspiegel medewerkers Pagina:   1 / 2

Kennelijk is er in uw bedrijf nog niet zo veel vastgelegd over het ondernemingsbeleid, 
personeelsbeleid en de communicatie daarover. Onduidelijkheid en beperkte communicatie over 
het bedrijf leiden vaak tot onrust en geringe betrokkenheid. Als plannen en afspraken op papier 
staan, wordt de werkuitvoering efficiënter en de motivatie van medewerkers groter.
 
Vragen die kunnen helpen om aan verbetering te werken:
• Hoe ziet het bedrijf er over 2 of over 5 jaar uit en welke doelen streeft het bedrijf na?
• Wat moet er minimaal worden geregeld op personeelsgebied?
• Hoeveel aandacht moet er gaan naar personeelszorg en zaken als veiligheid en gezondheid?
• Welke mogelijkheden zijn er voor overleg tussen werkgever en medewerkers?

10

U verwacht weinig veranderingen in uw bedrijf. Toch is het goed na te denken over de toekomst of 
daarover met anderen te praten:
• Wat kan er veranderen in de hoeveelheid werk, het soort werk, klanten?
• Welke nieuwe technieken, installaties of regels zijn er te verwachten?
• Wat zou dit voor uw werk kunnen betekenen?

Hoewel u weinig verandering ziet, is het belangrijk aandacht te hebben voor employability. Als 
medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden krijgen, is dat een vorm van goede personeelszorg.

10

9-9-03

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld van de uitslag 
van een door een mede-
werker ingevulde employ-
abilityspiegel. Elke mede-
werker kan na invulling 
van de employabilityspie-
gel voor werknemers een 
uitdraai van zijn of haar 
eigen uitslag krijgen. 
 
Aan de werkgever kan 
door totaaltellingen een 
uitslag worden verstrekt 
waaruit blijkt hoe de me-
dewerkers gemiddeld 
over employability(beleid) 
denken. 
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BELEID VOOR OPLEIDING EN ONTWIKKELING

1 2 3 4 5 6 7 8 9

=
=

EMPLOYABILITYCULTUUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

=
=

Uitdraai:

 Batouwe  /  "Duurzaam inzetbaar bedrijfskapitaal", ROI Brabant  -  Employabilityspiegel medewerkers Pagina:   2 / 2

Volgens u staan in het bedrijf veel mensen achter opleiding en ontwikkeling (employability). 
Employability is in het belang van uzelf en in het belang van het bedrijf. Zowel de werknemer als 
de werkgever heeft daarin een verantwoordelijkheid.
Voor uw werkgever is het nu de kunst het draagvlak te behouden en te benutten. Mogelijkheden 
daarvoor zijn:

• medewerkers betrekken bij het bedrijfsbeleid, hoe zij zichzelf daarin zien en hoe de wederzijdse 
verwachtingen op elkaar zijn af te stemmen;
• medewerkers stimuleren om met voorstellen/initiatieven te komen en dit ondersteunen en 
belonen;
• voorbeeldgedrag van medewerkers die veel aan hun eigen ontwikkeling doen, belonen.

9-9-03

10

Uw bedrijf heeft volgens u nog weinig beleid voor opleiding en ontwikkeling of het beleid laat te 
wensen over. 
Dit kan de slagvaardigheid van het bedrijf belemmeren. Bovendien hebben opleiding en 
ontwikkeling het meeste effect wanneer hierover van tevoren goed wordt nagedacht. 

Vragen die verder kunnen helpen zijn:

• Welke redenen zijn er om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van medewerkers?
• Wat onderneemt het bedrijf al aan activiteiten, gericht op opleiding en ontwikkeling van het 
personeel (bijvoorbeeld functioneringsgesprekken, afspraken over scholing en vergoedingen, 
ervaring laten opdoen met wisselende werkzaamheden)?
• Zijn deze maatregelen bekend bij iedereen in het bedrijf? 
• Worden deze maatregelen ook uitgevoerd en waar zitten mogelijkheden voor verbetering? 

10

Employability is het vermogen om de inzetbaarheid van individuele medewerkers
op de arbeidsmarkt te behouden en te vergroten.
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 Enthousiasmeren en motiveren leiding en medewerkers  

 Vorm:    
bijeenkomst met management en leiding van ± 1 uur  

  

Activiteiten en inhoud 
 

1. Informatie geven over de achtergronden en doelstelling van 
het project, benadering en invulling van het begrip employa-
bility, relatie met projectnaam “Je toekomst in de winkel” 

 

Tijdsindicatie:  
10 - 15 minuten 
Te gebruiken: sheets 
handboek, flyer 

 2. Toelichten uit welke activiteiten het project bestaat aan de 
hand van stappenplan en flyer en met voorbeelden: be-
drijfsscan, individuele scans, voorlichtingsbijeenkomst voor 
alle medewerkers, ontwikkelingsgesprekken, POP’s. 

Tijdsindicatie:  
10 - 15 minuten 

 3. Discussie over hoe het project is aan te pakken in het bedrijf, 
• welke ideeën hebben de mensen zelf 
• wie gaat wat doen 
• tijdsplanning 

Tijdsindicatie:  
15 - 20 minuten 

 

 Batouwe / Stichting Arbeidsmarkt MKB / SAM-Limburg  2002 

Programma’s uit het Lim-
burgse employabilitypro-
ject “Je toekomst in de 
winkel” voor het enthou-
siasmeren en motiveren 
van leiding en medewer-
kers voor de eigen em-
ployability. 
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Vorm:     
bijeenkomst met leiding en medewerkers, 1,5 á 2 uur  

  

1. Informatie geven over de achtergronden en doelstelling van 
het project, benadering en invulling van het begrip employabi-
lity  
Relatie met projectnaam “Je toekomst in de winkel” 

Tijdsindicatie:  
10 - 15 minuten 
Te gebruiken: sheets 
handboek, flyer, voor-
lichtingsbrief mede-
werkers. 
Uitvoering: consultant 

2. Toelichten wat de hoofdactiviteiten in het project zijn en hoe 
deze in dit bedrijf worden opgepakt 
Benoemen van concrete activiteiten 
Voorbeeld(en) laten zien van wat er uit de spiegel en scans 
kan komen 

Tijdsindicatie:  
15 - 20 minuten 
Te gebruiken: voor-
beelden scans, plan 
van aanpak bedrijf 
Uitvoering: consultant 
+ werkgever/ leiding-
gevende  

3. Gesprek over ideeën, gedachten die er zijn over employability 
bij de medewerkers zelf, aan de hand van een aantal vragen/ 

aandachtspunten: 
• Waar denk je aan voor jezelf bij employability? 
• Wat zou je willen oppakken, waar zou je meer over willen 

leren/ weten? 
• Waar zie je voor jezelf valkuilen; wat zie je niet of juist 

wel zitten? 
• Wat zou employability voor het bedrijf moeten of kunnen 

betekenen (in relatie tot de vier invalshoeken van het ba-
sismodel: gezondheid, effectiviteit, motivatie en plezier)? 

• Hoe kan deelname aan dit project voor jou en voor het 
bedrijf een succes worden? 

Tijdsindicatie:  
20 - 30 minuten 
Uitvoering, afhankelijk 
van de omvang van de 
groep, een of meer 
subgroepen; belangrijke 
punten terug laten 
koppelen 
 

 4. Vervolgafspraken 
 
 

Tijdsindicatie:  
circa 10 minuten 
Uitvoering: werkgever/ 
leidinggevende 

 

 Batouwe / Stichting Arbeidsmarkt MKB / SAM-Limburg  2002 
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Stap 5   Ontwikkelingsgesprekken en POP’s 

Doel 

• Implementeren bedrijfsbreed van het houden van ontwikkelingsgesprekken en 
het opstellen van POP’s met alle medewerkers 

 

Activiteiten en uitvoering 

Periode: 3 tot 4 maanden 

• Mee opzetten van structuur ontwik-
kelingsgesprekken 

• (Mee) ondersteunen van leiding 
en/of medewerkers in het voeren 
van ontwikkelingsgesprekken en 
opstellen van POP’s; desgewenst 
aanwezig zijn bij een of meer ge-
sprekken om suggesties/adviezen te 
geven voor de gespreksvoering 

• Indien gewerkt wordt met individu-
ele scans, zorgen voor instructie en 
verwerking gegevens 

• Leiding en/of medewerkers advise-
ren bij het formuleren van prioritei-
ten voor ontwikkeling; suggesties 
aandragen; concept-POP’s mee op-
stellen 

 

Aandachtspunten 

• Stimulerend en enthousiasmerend zijn 
naar leiding en medewerkers; werken 
met voorbeelden 

• Aandacht creëren voor brede context 
van employability; alert zijn op belan-
gen werkgever en werknemer; POP 
kan meer bevatten dan alleen formele 
cursussen/trainingen 

• Oog hebben voor verschillende leer-
vormen zoals leren op werkplek, coa-
ching, bedrijfsinterne scholing; scho-
ling niet door aanbod laten sturen 

• Alert zijn op redenen voor het niet 
opnemen van activiteiten in POP’s 
en/of medewerkers die geen gebruik-
maken van een POP 

• Afstemming aanpak/werkwijze op cul-
tuur en mogelijkheden binnen bedrijf 

 

Instrumenten 

• Functie- of competentieprofielen 

• Handleiding ontwikkelingsgesprekken, 
aandachtspuntenlijst, format POP 

• Documentatie (regionaal) scholings-
aanbod, loopbaanplanners 

• Spreekuur in bedrijf, voor vragen van 
leiding en medewerkers  

• Helpdesk (telefonisch, e-mail) voor 
vragen en advies 

• Trainingen ontwikkelingsgesprekken, 
loopbaangesprekken 
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Competentieprofielen 
 
Competentieprofielen zijn een hulpmiddel voor het werken met ontwikke-
lingsgesprekken en POP’s. Met deze profielen zijn de door het bedrijf ge-
vraagde en de bij medewerkers aanwezige competenties in kaart te bren-
gen. De ervaring leert dat competentieprofielen leiden tot een concreter 
gesprek over de inhoud en vorm van leren. 
 
Een competentieprofiel uitwerken 
Voor iedere functie of werkgebied is een competentieprofiel te maken, 
toegespitst op een bedrijf of voor een branche. De eerste situatie is vooral 
weggelegd voor grotere organisaties. Zij kunnen daarmee een profiel een 
bedrijfsspecifieke inkleuring geven.  
De inhoud van een functie, bijvoorbeeld die van leidinggevend monteur, 
wordt beschreven in kennis- en vaardigheidscompetenties (direct te relate-
ren aan taken) en in gedragscompetenties (die aangeven hoe iemand werkt 
c.q. zou moeten werken). 
 
Hieronder het voorbeeld van een uitgewerkte kennis- en vaardigheidscom-
petentie. Links staat de competentie beschreven, rechts staan de punten 
waaraan de taakuitvoering moet voldoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competentie = specifie-
ke kennis, vaardigheden 
en/of gedrag waardoor 
de effectieve medewer-
ker zich onderscheidt. 
 
Competentieprofiel = 
set van competenties die 
een functie of individu 
typeren en beslissend 
zijn voor het succesvol 
functioneren. 

Kennis- en vaardigheidscompetentie

Batouwe 2002

• Toont organisatietalent door de voort-
gang van het werkproces te bewaken 
en te bevorderen.

• Zorgt dat medewerkers aan het werk 
kunnen blijven.

• Geeft blijk van het beheersen van vak-
kennis in theorie en in praktische vaar-
digheden.

Toezicht houden op en controleren 
van de werkzaamheden van zowel 
eigen personeel als van onderaan-
nemers; signaleren en (laten) her-
stellen van fouten, gebreken, knel-
punten; waar mogelijk/noodzakelijk 
meehelpen bij de uitvoering

27

Waaraan moet de taakuitvoering voldoen
Wat zijn voorbeelden van ‘passend’ gedrag

Kennis- en vaardigheidscompetenties
Takenmatrix

Uitvoering
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 Flexibiliteit

Ondernemend zijn

Innovatief

Visie

Resultaatgericht

 BesluitvaardigPlannen en organiseren

Kwaliteitsgericht

Voortgang bewaken

Integriteit

Samenwerken

Ontwikkeling medewerkers

  Zelfbeoordeling   Beoordeling door bedrijfsleider

Hiernaast het 
voorbeeld van 
een gedrags- 
competentie, in 
dit geval resul- 
taatgerichtheid. 
Links staat de 
omschrijving van 
deze gedrags- 
competentie, 
rechts wat daar- 
van in de praktijk 
wordt verwacht. 
 
 
 
 

 
Individueel competentieprofiel als basis voor gesprek en POP 
 
De competenties zijn 
vervolgens om te zet-
ten in een vragenlijst. 
Met die vragen kan een 
medewerker voor zich-
zelf aangeven in welke 
mate hij de competen-
tie beheerst, bijvoor-
beeld op een schaal 
van 1 tot 10. Zijn lei-
dinggevende vult voor 
hem de vragenlijst ook 
in. De verwerking van 
de antwoorden levert 
een individueel profiel 
op, bijvoorbeeld in de 
vorm van een spin-
nenweb. Dit profiel 
geeft informatie over 
mogelijke ontwikkel-
punten. 

Gedragscompetentie

Batouwe 2002

• Heeft een helder beeld van wederzijdse 
verwachtingen; neemt eigen verantwoor-
delijkheid en onderneemt daadwerkelijke 
acties; durft beslissingen te nemen en af 
te wijken van een plan/bestek indien dit 
praktischer is.

• Geeft richting aan doelstellingen door 
deze ook voor anderen te vertalen naar 
concrete acties en maakt medewerkers 
duidelijk wat verwacht wordt; geeft 
daarin voorbeeldgedrag.

• Spreekt anderen aan op het behalen van 
resultaten, motiveert hierin en stuurt 
zonodig bij.

Resultaatgerichtheid

Omschrijving
Actief gericht zijn op het daadwerkelijk 
behalen van vastgestelde doelen en 
resultaten

Gedragsvoorbeelden
Goed functioneren blijkt uit

Competentie
Begrip en omschrijving
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Stappenplan 
Ontwikkelingsgesprekken en POP’s 
 
 
Stap 1  -  Informeren 
Stap 2  -  Voorbereiden 
Stap 3  -  Ontwikkelingsgesprek voeren 
Stap 4  -  Afspraken en POP maken 
 
 
 
 
 

 Het is belangrijk vanaf het begin de medewerkers goed te informeren over het 
waarom van ontwikkelingsgesprekken en het belang voor werknemer en werkgever 
van leren en ontwikkelen. 

 Schriftelijke informatie en een persoonlijk aan de medewerker gerichte uitnodiging 
voor een gesprek, bijvoorbeeld verstuurd naar het privéadres, werkt stimulerend. 
Leren en ontwikkeling worden ook "thuis" onderwerp van gesprek. 

 
 
 
Een ontwikkelingsgesprek 
is een gesprek tussen de 
medewerker en werkge-
ver/ leidinggevende. Het 
gesprek gaat over ontwik-
kelingsnoodzaak, wensen 
en mogelijkheden bezien 
vanuit de medewerker en 
vanuit het bedrijf. 
 
Een Persoonlijk Ontwikke-
lingsPlan (POP) is een 
formulier of document 
waarin de afspraken komen te staan die de medewerker en werkgever/leiding maken in 
het ontwikkelingsgesprek. Het POP is de schakel tussen de belangen van het bedrijf en 
de belangen van de medewerker. Werknemer en werkgever zijn beiden verantwoordelijk 
voor de uitvoering van een POP. 
 
 
 
 

Handreiking voor het 
voeren van ontwikke-
lingsgesprekken en wer-
ken met POP’s. Dit stap-
penplan is in diverse em-
ployabilityprojecten ge-
bruikt door adviseurs, 
leidinggevenden en me-
dewerkers. 

STAP 1  -  INFORMEREN

Waarom ontwikkelingsgesprekken en POP’s? 

Belang voor werkgever:
Behoud van vakmanschap 
Benutten van capaciteiten
Aantrekkelijke werkgever

Belang voor werknemer:
Breder inzetbaar 
Minder kwetsbaar
Nieuwe mogelijkheden

Ontwikkelingsgesprekken

POP’s
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Een ontwikkelingsgesprek moet door zowel de werknemer als de werkgever/leiding wor-
den voorbereid. 
 

 
 
De medewerker denkt na over de eigen ontwikkelingsbehoefte en -mogelijkheden. Vragen 
die daarbij kunnen helpen: 
 

 Hoe zie ik mijn huidige functie?  
 Waar wil ik extra kennis over opdoen? Welke vaardigheden wil ik verbeteren of nog 

ontwikkelen? Wat wil ik verbeteren aan mijn houding, gedrag of omgang met klanten 
of collega's?  

 Hoe wil ik dat mijn loopbaan er in de toekomst uitziet?  
 Wat wil ik doen als ik bij dit bedrijf blijf werken of als ik ergens anders zou moeten 

werken? Welke kennis heb ik nodig? Wat wil ik nog leren of ontwikkelen? 
 Hoe denk ik over scholing of andere vormen van ontwikkeling?  
 Hoe wil ik leren? Hoeveel tijd wil ik aan leren besteden? Wil ik alleen leren in de baas 

zijn tijd of ook in mijn eigen tijd? Waar kan ik een opleiding of cursus volgen? 
 

Aandachtspunten, tips en suggesties: 
 

 Sommige medewerkers vinden het lastig na te denken over hun eigen ontwikkeling, 
loopbaan of 'tekortkomingen'. Wanneer iemand er zelf niet uitkomt, zou hij/zij eens 
kunnen praten met een collega met wie de medewerker veel samenwerkt. 

 Leren en ontwikkelen kan te maken hebben met het huidige werk, de loopbaan en/of 
de persoonlijke ontwikkeling.  

 Leren en ontwikkelen kan op veel manieren: op de werkplek, door begeleiding of 
coaching, zelfstudie, ervaring op een andere werkplek of door een cursus of training. 

 Hulpmiddelen: POP, competentieprofiel. 
 

 
 
Ook de werkgever/leidinggevende dient na te denken over de noodzaak en mogelijkheden 
voor ontwikkeling. Vragen die daarbij belangrijk zijn: 
 

 Met welke ontwikkelingen (in-/extern) krijgt het bedrijf op termijn te maken? 
 Welke kansen/bedreigingen ontstaan hieruit voor het bedrijf en de medewerkers? 
 Waar wil ik naar toe met het bedrijf of de afdeling? 
 Hoe kan een grotere employability van medewerkers bijdragen aan kansen en het 

weerstaan van bedreigingen? 
 Welke kennis, vaardigheden, kwaliteiten zijn nodig om de doelen en prestaties van 

het bedrijf te behalen en te verbeteren? 
 Hoe kan ik de capaciteiten van medewerkers anders of beter inzetten? 
 Welke ontwikkelmogelijkheden kunnen/moeten we medewerkers bieden? 

 

Aandachtspunten, tips en suggesties: 
 

 Het werken met ontwikkelingsgesprekken en POP’s vraagt van de werkgever/leiding 
verder te kijken dan het directe bedrijfsbelang. 

 Hulpmiddelen: bedrijfsplan, employabilityspiegel. 

STAP 2  -  VOORBEREIDEN, RICHTING BEPALEN 

Leiding ook nadenken

Medewerker
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Iedere medewerker krijgt met de werkgever/ leidinggevende een ontwikkelingsgesprek. 
Doel van het ontwikkelingsgesprek is afspraken te maken over het ontwikkelpad van de 
medewerker in relatie tot de doelen van het bedrijf. Het gaat hierbij om: 
 

 persoonlijke ambities, interesses en mogelijkheden van de medewerker; 
 de toekomst van het bedrijf. 

 
 
 

Opbouw/onderwerpen van het ontwikkelingsgesprek zelf: 
 

 Waar staat de medewerker nu in zijn/haar functie en waar zitten te ontwikkelen 
punten? 

 Waar wil de medewerker naar toe; wat is de gewenste/noodzakelijke ontwikkeling? 
 Waaraan besteedt de medewerker de komende periode (een - twee jaar) aandacht 

en met welk doel? 
 Welke acties onderneemt hij daarvoor; wie en wat zijn daarbij nodig? 
 Hoe volgt en evalueert de werkgever/leidinggevende samen met zijn medewerker 

de ontwikkeling? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aandachtspunten, tips: 
 

 De ontwikkeling van een medewerker kan te maken hebben met het ontwikkelen van 
vaardigheden die nog niet voldoende worden beheerst (versterken), het uitbouwen/ 
verdiepen van vaardigheden en/of het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden (verbre-
den of veranderen). Leg niet een te eenzijdige nadruk op wat iemand nog niet kan. 

 Combineer het werken met ontwikkelingsgesprekken en POP's met andere activi-
teiten in het bedrijf, bijvoorbeeld het functioneringsgesprek.  

 Een ontwikkelingsgesprek heeft een tweezijdig karakter; stimuleer de medewerker 
tot het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling. 

 Plan ook gesprekken met medewerkers die in eerste instantie geen vragen/wensen 
voor scholing of ontwikkeling hebben. 

 Een ontwikkelingsgesprek is geen beoordeling en geen loonronde. 
 

 
 

 AIs een scholings- of ontwikkelvraag bekend is terwijl nog niet duidelijk is welke 
activiteit daarbij het beste past, moet dit verder worden uitgezocht. Een onafhanke-
lijk adviseur kan inhoudelijk advies verstrekken. 

STAP 3  -  ONTWIKKELINGSGESPREK VOEREN 

Medewerker 
 

U staat open voor uw werkgever/ leiding-
gevende.  
U gaat met hem in gesprek.  
U laat zichzelf zien. 
U formuleert uw ideeën en wensen.  
U denkt na over condities. 

Werkgever/leidinggevende 
 

U staat open voor uw medewerker.  
U bent uitnodigend.  
U waardeert de openheid van uw medewerker 
en laat ook uzelf zien. 
U spreekt verwachtingen uit en bent concreet. 
U geeft feedback. 

Inhoud gesprek

Wat brengt u mee?

Inhoudelijk advies
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Elke werknemer krijgt een POP met daarin afspraken over te ondernemen activiteiten. 
 
 
 

In het POP komen concrete afspraken te staan over: 
 

 Welke punten op het gebied van functie/taken, loopbaan en persoonlijke vorming 
aandacht vragen. 

 Welke acties daarin worden ondernomen en door wie. 
 Wanneer deze activiteiten worden gepland en welke kosten dit met zich mee-

brengt. 
 Wanneer en hoe de voortgang wordt gevolgd. 

 
 
 

 Nadat de POP's zijn opgesteld, kan de uitvoering beginnen. Activiteiten uit POP's 
moeten worden omgezet in concrete activiteiten, aanmeldingen bij cursusinstituten 
en afspraken over uitvoering. 

 Om teleurstellingen te voorkomen dient goed in de gaten te worden gehouden dat 
cursussen daadwerkelijk beginnen.  

 De aandacht voor een medewerker houdt niet op bij een ontwikkelingsgesprek en 
POP. Tijdens de uitvoering dient het bedrijf ook aandacht te schenken aan ervarin-
gen met een cursus of andere activiteiten, de toepassing van het geleerde in de 
praktijk, veranderingen in wensen of behoeften. 

 Afspraken uit het POP dienen als eerste vanuit de zijde van de leiding te worden 
nagekomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAP 4  -  AFSPRAKEN EN POP MAKEN

Inhoud pop

Uitvoeren en voortgang volgen

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN (POP) Bedrijfsnaam:  .....................................................

Naam + voorletters: Gevolgde opleidingen Jaar D Instituut (Werk)ervaring / overige relevante aandachtspunten
Straat en huisnummer:
Postcode/plaats:
Telefoon privé:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
M / V:
Nationaliteit:
Personeelsnummer:
In dienst sinds:
Vast/tijdelijk/uitzend:
Afdeling:
Functie:
Omvang functie in uren:

Cursusnaam + instituut / 
Interne opleiding / coach / meelopen / 
zelfstudie

Cursusnr. Kosten Gewenste 
periode van 
uitvoering

Wel/niet 
in werk-

tijd

Studie-
contract 
ja/nee

Opmerkingen

Persoonlijke vorming

Functie/taakgericht

Loopbaangericht

Bezig met:

TOTAAL:
Datum:   .................................... Paraaf medewerker:  ....................................

Paraaf leidinggevende:  ....................................

Aandachtspunten voor ontwikkeling
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Voorbereiding van een POP-gesprek 
 
Kruis aan waarover u wilt praten als het gaat om uw toekomst en ontwikkeling: 
 
Algemeen:   Werkomstandigheden:  

• Functie-inhoud   • Werktijden  

• Gezondheid   • Werkbelasting  

• Veranderingen in het bedrijf   • Veiligheid / gezondheid / welzijn  

• Privé-omstandigheden   • Voldoende en juist gereedschap  

   • Ziekte / verloop / verzuim  

Kennis/vaardigheden:     

• Vakkennis   Instelling ten aanzien van werk:  

• Bediening apparatuur   • Inzet en enthousiasme  

• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid   • Doorzettingsvermogen  

• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid   • Betrokkenheid, interesse  

• Rapporteren   • Verantwoordelijkheidsgevoel  

   • Kritisch vermogen  

Zelfstandigheid:     

• Besluitvaardigheid   Andere persoonlijke kwaliteiten:  

• Initiatief   • Flexibiliteit  

• Oplossen van problemen   • Creativiteit  

   • Evenwichtigheid  

Contacten/samenwerking met:   • Omgaan met spanningen  

• collega’s/medewerkers   • Werken onder druk  

• leidinggevende(n)     

• andere afdelingen   Leidinggeven:  

• klanten/opdrachtgevers   • Organiseren (plannen/coördineren)  

   • Nemen van initiatieven  

Taakvervulling:   • Nemen van besluiten  

• Taakinhoud/takenpakket   • Delegeren  

• Kwaliteit van het eigen werk   • Personele taken (algemeen)  

• Nakomen veiligheidsvoorschriften   • Selecteren medewerkers  

• Ordelijkheid   • Introduceren, inwerken  

• Klachtenafhandeling   • Motiveren/begeleiden medewerkers  

• Hoeveelheid werk     

• Werktempo   Functioneren in de toekomst:  

• Nakomen van afspraken   • Toekomstige ontwikkelingen  

• Organisatie van het eigen werk   • Doorgroeimogelijkheden/wensen  

• Computergebruik   • Verwachtingen van de leiding  

   • Opleidingen  

Communicatie   • Andere baan bij zelfde bedrijf  

• Persoonlijke inbreng   • Andere werkgever  

• Meedenken met beslissingen     

• Aankaarten van knelpunten   Overige onderwerpen:  

   •   

Persoonlijke ontwikkeling:   •   

• Korte of lange cursussen   •   

• Cursussen in werktijd of eigen tijd   •   

• Leren op de werkplek   •   

• Stage lopen   •   

     

 
 
 
Batouwe - Vrijhavenproject Koudetechniek SKO  /  Voorbereiding POP-gesprek 

Aandachtspuntenlijst 
voor medewerkers, te 
gebruiken ter voorberei-
ding van een POP-
gesprek. 
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Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 
 
De essentie van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is het gesprek 
hierover tussen werkgever en werknemer. In dit ontwikkelingsgesprek 
komt vanuit beider belangen de noodzaak en wenselijkheid van ontwikke-
ling van de medewerker aan de orde. 
Een ontwikkelingsgesprek kan goed worden gekoppeld aan een functione-
ringsgesprek. Het tweezijdige karakter van dit gesprek past bij de geza-
menlijke verantwoordelijkheid van medewerker en organisatie rond per-
soonlijke ontwikkeling. 
 
De afspraken die uit het ontwikkelingsgesprek voortvloeien, worden schrif-
telijk vastgelegd in het POP. Organisatie- en persoonlijke leerdoelen komen 

Paraaf medewerker:
 …………………….

Paraaf werkgever:

 
Datum: ……………………. 
 
 
  

 Batouwe – POP / 2001 
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daarin samen. Een POP is daarmee een verbindende schakel tussen bedrijf 
en medewerker. 
 
In het POP komen de concrete afspraken te staan die te maken hebben 
met: 
 
• de persoonlijke ontwikkeling van een medewerker, bijvoorbeeld werken 

aan zelfstandigheid of weer leren leren; 
• ontwikkeling gericht op de concrete functie of taken (vakscholing); 
• loopbaanontwikkeling (toekomst). 
 
De afspraken hebben betrekking op: 
 
• de kennis en vaardigheden die om verdere ontwikkeling vragen; 
• de inhoud van scholing of begeleiding daarbij; 
• de vorm waarin de ontwikkeling gestalte krijgt, bijvoorbeeld een oplei-

ding bij een ROC, een cursus bij een ROI, leren op de werkplek of coa-
ching; 

• de kosten; 
• planning, uitvoering en voortgangsbewaking. 
 
Om tot goede keuzes te komen in de te volgen ontwikkelingsactiviteiten 
(scholing of anderszins) is het raadzaam in elke POP ook de reeds gevolgde 
opleidingen en de relevante werkervaring op te nemen. 
Omdat een POP een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, ondertekenen 
werknemer en werkgever beiden dit document. 
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Stap 6   Bedrijfsontwikkelingsplan (BOP)  

Doel 

• Plan van aanpak en POP’s verder concretiseren tot een bedrijfsontwikkelings-
plan; eventueel onderbouwen subsidieaanvraag bij scholingsfonds 

 

Activiteiten en uitvoering 

Periode: 2 tot 3 maanden 

• Opstellen bedrijfsontwikkelingsplan 
(BOP) op basis van plan van aanpak 
en POP’s 

• Indien de werkwijze bedrijfs- en in-
dividuele scans bevat, deze analyse-
ren en matchen; van hieruit aanvul-
lende aandachtspunten/prioriteiten 
voor bedrijfsbrede ontwikkeling en 
activiteiten adviseren en/of mee-
formuleren 

• Toezien op aanvraag en toekenning 
subsidie, voor zover relevant 

 

Aandachtspunten 

• Aandacht hebben voor een evenwich-
tige inbreng vanuit diverse geledingen 
of belangen 

• Potentiële afhakers erbij houden, juist 
in deze projectfase, door bijvoorbeeld 
extra hulp aan te bieden bij het advi-
seren over POP’s en samenstellen 
BOP 

• Bedrijven die afspraken niet nakomen, 
aanspreken op verantwoordelijkheid 
naar werknemers en voorbeeldgedrag 
in de branche  

• Afronding BOP met bedrijf “vieren” 

• Bedrijf attent maken op eventuele 
(andere) scholingsubsidies, fiscale fa-
ciliteiten 

• Bedrijf adviseren in opzetten registra-
tiesysteem, desgewenst hulpmiddelen 
aanreiken 

 
Instrumenten 

• Format bedrijfsontwikkelingsplan 

• Nieuwsbrief, informatievoorziening 

 



 

Batouwe - Employability ondernemen 2003 76 

-BedrijfsOntwikkelingsPlan (BOP)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrale aanpak 
 
In een bedrijfsontwikkelingsplan (BOP) komt de inhoud uit de employabili-
tyspiegel, plan van aanpak, voorbereiding ontwikkelingsgesprekken en/of 
POP’s in enkele pagina’s samen. Mogelijke inhoudsopgave van een BOP: 
 
• Profielschets van het bedrijf met aandacht voor: 

-  bedrijfsactiviteiten en marktpositie 
-  organisatiestructuur bedrijf en personeelsopbouw 

• Externe en interne ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de be-
drijfsvoering 

• De (strategische) keuzes die het bedrijf maakt, bijvoorbeeld het ont-
wikkelen van een andere manier van werken of een marktsegment af-
stoten 

• De na te streven bedrijfsdoelen 
• De gevolgen hiervan voor het te voeren personeelsbeleid, in het bijzon-

der de inzetbaarheid van medewerkers nu en in de toekomst 
• Prioriteiten en randvoorwaarden voor het ontwikkelen van personeel 
 

Organisatie-opbouw:
- structuur
- functies

Ondernemingsplan

Bedrijfsdoelen

 Batouwe 2001

Taakanalyse

Functie- of 
competentieprofielen

Kwalitatieve en 
kwantitatieve behoeften

t.a.v. medewerkers

Ontwikkelings-
gesprek + POP 

BOP

Ontwikkelingsbehoeften
vanuit optiek organisatie

Ontwikkelingsbehoeften
vanuit optiek medewerkers

Bedrijf /bedrijfsonderdeel

Hulpmiddelen om het 
BOP verder in te vullen 
zijn het plan van aanpak 
(stap 3) en het aan-
dachtspuntenlijstje “ Voor-
bereiden: richting bepa-
len” (stap 3). 
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In het bedrijfsontwikkelingsplan staan tevens alle scholingsactiviteiten die een 
bedrijf of afdeling voor een bepaalde periode gaat ondernemen. Behalve in 
de inhoud is op deze wijze ook snel inzicht te krijgen in de planning, kosten 
en – voor zover van toepassing – subsidies. 
 

 
Voorbeeld opleidingsplanning 
 
Sterk verkleinde afdruk van een deel van een bedrijfsontwikkelingsplan. Het 
overzicht bevat gegevens over in het verleden gevolgde scholing en de ge-
plande scholing, inclusief verwachte kosten.  
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Stappenplan
 

Om het Vrijhavenproject zorg-
vuldig te introduceren is er voor 
de deelnemende bedrijven een 
stappenplan beschikbaar. Dit 
plan bestaat uit 3 activiteiten: 
 

1. Het rondsturen van een 
voorlichtingsbrief en/of het 
beleggen van een voorlich-
tingsbijeenkomst voor het 
personeel; 

2. Het inventariseren van de 
opleidingswensen die de 
medewerker en zijn werk-
gever hebben. De oplei-
dingswensen worden in een 
persoonlijk gesprek met el-
ke werknemer besproken 
en komen te staan in het 
Persoonlijk Ontwikkelings-
Plan, het POP; 

3. Alle POP’s binnen het deel-
nemende bedrijf vormen 
samen het Bedrijfsoplei-
dingsplan (BOP). Als zowel 
de werkgever als de werk-
nemers met het BOP in-
stemmen, kan de werkge-
ver de scholingssubsidie 
aanvragen.  

POP’s
 

Centraal in het Vrijhavenproject 
staat overleg over de persoonlijke 
ontwikkeling van medewerkers. 
Dit overleg moet leiden tot een 
Persoonlijk OntwikkelingPlan 
(POP). De deelnemende bedrijven 
mogen hier zelf mee experimen-
teren; om dit mogelijk te maken 
wordt de bestaande scholingsre-
geling even overboord gezet. 
Vandaar ook de naam van de 
proef: Vrijhavenproject. 
 
In de POP’s kan vakgerichte scho-
ling aan bod komen, maar ook 
scholing die te maken heeft met de 
toekomstige loopbaan en de per-
soonlijke vorming van een mede-
werker. Het is de bedoeling dat er 
voor alle medewerkers een POP 
komt.

Vrouwen versieren 
 

Een 28-jarige monteur heeft al 6 jaar niks aan bijscholing gedaan. In 
het gesprek over zijn POP zegt hij een cursus Legionellapreventie te 
willen volgen. De cursus kost 1450 gulden, plus nog eens twee da-
gen in werktijd. De 28-jarige ziet dat anders: “Ik heb recht op een 
budget van 1500 gulden. Die cursus kost 1450 gulden, dus heb ik 
nog 50 gulden over. Kent u niet een cursus Vrouwen Versieren? 
Voor pak ‘m beet twee geeltjes?” 
De opleidingsadviseur reageert ad rem: “Nee jongen, voor twee 
geeltjes weet ik niks. Wat ik wel weet, is dat voor een beetje 
vrouw twee geeltjes veel en veel te weinig is. Hoeveel blauwtjes 
heb jij al gelopen?” 

Vrijhavenproject slaat aan 
 

Geachte medewerker, 
 

Zoals u weet stoeien werkgevers- en werknemersorgani- 
saties al geruime tijd over de bijscholing van medewerkers 
in installatiebedrijven. De werknemersbonden willen meer in- 
dividuele rechten oftewel een persoonsgebonden scholingbudget. De 
werkgevers op hun beurt zien het belang van scholing zeker in, maar  
vrezen al te veel bureaucratie. Begin dit jaar is besloten tot een proef 
met een andere vorm van subsidies voor bijscholing: het Vrijhaven-
project. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van enkele 
bevindingen tot nog toe. Aan de proef doen ongeveer 30 bedrijven 
mee. Tot nog toe zijn de reacties van zowel bedrijfsleiding als van 
medewerkers positief. Soms zelfs enthousiast. 
 

Employa-hoe?? 
 

In “het project met die boot”, zo-
als sommigen het Vrijhavenproject 
noemen, wordt moeilijke taal ge-
bruikt. Op een woord als “em-
ployability” moet je drie uur stu-
deren voordat je het een beetje 
kunt uitspreken. En dan nóg weet 
bijna niemand wat het betekent! 
En wat te denken van “voucher”? 
Wie verzint zo’n woord?  
De voucher (spreek uit: vautsjer) 
staat voor het recht van mede-
werkers om scholing te volgen. 
Het is een waardebon van 1500 
gulden die de werknemer in over-
leg met zijn werkgever tot 31 de-
cember 2002 mag besteden. 
Het doel van die scholingsbon, die 
je overigens niet letterlijk in han-
den krijgt, is dat er meer wordt 
geschoold in de branche en dat 
werknemers en werkgevers 
daarover meer gaan nadenken. 
Scholing  bevordert de inzetbaar-
heid van mensen. Ook wordt het 
door scholing makkelijker om bij-
voorbeeld over te stappen naar 
een andere baan of zelfs een an-
dere branche. Het vergroten van 
die inzetbaarheid en wendbaar-
heid van werknemers op de ar-
beidsmarkt noemen beleidsma-
kers “employability”. Maar wie 
wil, mag ook gewoon “emp” 
zeggen hoor. Dat scheelt drie 
uur tongbreken. 
 
 Batouwe  -  Vrijhavenproject ROI Achterhoek Rivierenland Nieuwsbrief nr. 2  -  juli 2001 

Informeren en  
communiceren 
 
Wil de aandacht voor 
een employabilityproject 
niet verslappen, dan 
moeten werkgevers en 
werknemers voortdurend 
op de hoogte blijven van 
de voortgang van het 
project. Dit kan in de 
vorm van tussentijdse 
nieuwsbrieven met luch-
tige anekdotes en inhou-
delijke informatie.  
In het eerste Vrijhaven-
project in de installatie-
techniek, uitgevoerd 
door het ROI Achterhoek 
Rivierenland en Batou-
we, verschenen in totaal 
vijf nieuwsbrieven voor 
medewerkers. 
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Vrijhaven-
belangen 
 

BELANG VOOR DE WERKNEMER 
 

• Nadenken over eigen loopbaan 
en daar bewuster mee omgaan 

• Bij blijven en beter worden in je 
vak 

• Gemotiveerder naar het werk 
 

BELANG VOOR DE WERKGEVER 
 

• Gestructureerd scholingsbeleid 
• Gemotiveerder personeel 
• Deskundiger personeel 
• Makkelijker subsidiesysteem 
• Een voorloper zijn binnen de 

branche 

 

Waarom bedrijven
meedoen 
 

• Ze willen het opleidingsbeleid in 
het bedrijf professionaliseren. 

• Ze willen scholing – zeker in 
deze tijd van personeelskrapte 
– meer inzetten om personeel 
te vinden en te binden. 

• Ze willen mensen motiveren om 
ook naar zichzelf te kijken 

• Ze willen meedenken in een 
branchebrede verbetering van 
het subsidiesysteem. 

• Het werken met vouchers bete-
kent, in ieder geval tot 31 de-
cember 2002, extra subsidies 
voor scholing. 

 

Sommige bedrijven wilden niet  
meedoen. De belangrijkste reden,  
zo zeggen ze zelf, is dat ze niet  
geïnteresseerd zijn in scholing en 
investering in medewerkers. 

Deelnemers 
Vrijhavenproject 
 

De volgende OLC-bedrijven doen 
op dit moment mee aan het Vrij-
havenproject: 
 

• Frits Jurrius, Aerdt 
• H.W.B. Helmond, Culemborg 
• Weulen Kranenbarg, Zelhem 
• Doetinchems CV-bedrijf, Gaan-

deren 
• Dekker, Kootwijkerbroek 
• Lavé, Velp 
• Blumer, Gendringen 
• De Ruijter, Eerbeek 
• Ruysbroek, Beneden-Leeuwen 
• Frank, Ooij 
• Van Eldik en Zn, Zutphen 
• Kuppens en Zn, Didam 
• Nillesen, Groesbeek 
• De Heidesmid, Halle 
• Van Niel, Twello 
• Tomassen, Apeldoorn 
• Tombergen, Gaanderen 
• J.A. van Westering, Tiel & 

Overbeek, Winterswijk 
• Helmink & Teunissen, Doetin-

chem 
• F. Megens, Druten 
• Klein Poelhuis, Doetinchem 
• Henk te Winkel, Winterswijk 
• Cevesin, Dieren 
• Klein Poelhuis, Winterswijk 
• ITN Groep, vestiging Ede 
• Van der Velde, Barneveld 
• Kropman, vestiging Utrecht 
• Wolter & Dros, vestiging Warns-

veld 
 

De deelname betreft ruim duizend 
medewerkers. Een paar bedrijven 
twijfelen nog of ze aan de proef 
deelnemen. Ook staan er een paar 
bedrijven in de “wachtkamer”. Zij 
willen graag meedoen, maar dat  
kan alleen als andere bedrijven 
alsnog afvallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHOLINGSADVIES NODIG?  
Mail naar Vrijhaven@batouwe.nl of bel naar de helpdesk bij Ba-
touwe: 026 - 44.37.087. Elke vraag die met uw persoonlijke ont-
wikkeling te maken heeft, mag aan de orde komen. 

Stuurman van eigen loopbaan
 

Als woord is ‘employability’ misschien vrij nieuw. Toch zit de kern  
ervan al in uw dagelijkse werk. Door het soort werk dat wordt ver-
richt, zoals werken in projecten of de grote diversiteit in klanten bij 
kleine ondernemingen, is er van nature al sprake van een employabi-
lity-aanpak. Door de mobiliteit van project naar project of van klant 
naar klant doen medewerkers in wisselende omstandigheden en met 
wisselende collega’s van binnen en buiten het eigen bedrijf zeer wis-
selende ervaringen op. Medewerkers krijgen in die zin al weinig kans 
tot ‘vastroesten’. Vanzelfsprekend draagt dit ook bij aan het vergroten 
van kennis en vaardigheden. Haast ongemerkt word je stuurman van 
je eigen loopbaan. 

In de baas z’n tijd of op zaterdag?
 

In overleg met de bedrijfsleider werden de in eerste instantie vage 
ideeën over iets leren omgezet in concrete activiteiten als een rij-
bewijs E (“dan doe ik tenminste ook iets”), een basiscursus elek-
trotechniek (“ik heb nooit geweten dat je dan niet meteen een jaar 
naar school moet”) of een cursus schoorsteenvegen (“leuk om te 
doen en wie weet gebruik ik het ook nog eens op het werk”). On-
derling werd druk overlegd of je dat rijbewijs E nu in de baas z’n 
tijd zou doen of op je vrije zaterdag. Het laatste had duidelijk voor-
delen want dan kon je meer doen van die ƒ 1500. Gezamenlijk 
werd geprobeerd korting te krijgen op de inschrijving van vier men-
sen voor een computercursus. “Altijd handig, kun je de kinderen 
thuis een beetje volgen. En wie weet, straks lopen we op de bouw 
ook allemaal met een laptop”. 

 Batouwe  -  Vrijhavenproject ROI Achterhoek Rivierenland Nieuwsbrief nr. 2  -  juli 2001 
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Stap 7   Uitvoeren POP’s en BOP en voortgangsbewaking 

Doel 

• Uitvoeren van voorgenomen activiteiten uit POP’s en BOP 
 

Activiteiten en uitvoering 

Periode: minimaal een jaar 

• Meedenken en adviseren in de uit-
voering van activiteiten; toezien op 
het omzetten van POP’s in concrete 
aanmeldingen en uitvoering 

• Afstemmen POP’s op regionale uit-
voering 

• Bewaken voortgang en afspraken 
door minimaal per kwartaal contact 
met bedrijf te onderhouden in de 
vorm van bedrijfsbezoek 

• Regelmatig tussentijds toetsen van 
werkwijze en aanpak binnen het 
bedrijf en van daaruit verbetervoor-
stellen initiëren op bedrijfsniveau en 
voor het project. Het gaat hierbij om 
het toetsen van werkwijze en be-
reikte resultaten aan de verwachtin-
gen en doelen van het bedrijf en het 
project 

• Bedrijf stimuleren/ondersteunen in 
het verankeren van de voorgeno-
men werkwijzen en verbeteringen in 
de bedrijfsvoering 

• Vervolg deskundigheidsbevordering 
werkgevers/leiding  

 

Aandachtspunten 

• Uitgangspunt is dat het bedrijf zelf 
activiteiten oppakt en uitvoert 

• Alert zijn op redenen van vertraging of 
afblazen van activiteiten, desgewenst 
zoeken naar alternatieve activiteiten 
om beoogde doelen te bereiken 

• Werkgevers, werknemers en andere 
betrokkenen blijven informeren over 
voortgang project  

• Relevante informatie uit tussentijdse 
evaluaties meenemen in project- of 
stuurgroepvergaderingen 

• Routing project regelmatig aanvullen 
met aandachtspunten, suggesties e.d.

• Bewaken registratie van de uitvoering; 
bij het werken met subsidies moet het 
bedrijf vanaf het begin consequent bij-
houden op welke data activiteiten zijn 
uitgevoerd en wat hiervan de kosten 
waren  

 
Instrumenten 

• Checklist voortgangsbewaking 

• Registratiesysteem 

• Programma deskundigheidsbevorde-
ring en uitwisselen ervaringen werk-
gevers/ leiding 

• Nieuwsbrieven, informatievoorziening
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Checklist voortgangsbewaking 
 
 
Employability op bedrijfsniveau 
 

- Is employability (nog) gespreksonderwerp? Wordt er (nog) gespro-
ken over ontwikkeling en opleiding? Is er onderling interesse voor 
activiteiten als een cursus die is gevolgd? 

-  Informeert werkgever/leiding geregeld bij medewerkers hoe ze de 
opleidingen ervaren? En…? Hoe ervaren ze het? Hoe kan het ge-
leerde worden toegepast in de praktijk? 

- Zijn er (andere) zichtbare ontwikkelingen of verbeteringen, die 
voortkomen uit het project? Is er bijvoorbeeld vanuit medewerkers 
meer interesse voor ontwikkelingen waar het bedrijf voor staat? 
Komen er meer initiatieven vanuit medewerkers voor hun eigen 
ontwikkeling? Zijn er veranderingen in onderlinge samenwerking of 
ziekteverzuim? 

- Welke activiteiten die kunnen bijdragen aan employability, zijn er 
concreet opgepakt (in relatie tot bijvoorbeeld het plan van aanpak 
uit stap 3 of het BOP uit stap 6)? 

- Wat zijn de voornemens voor de komende maanden? Op welke 
wijze kan de adviseur daarbij van dienst zijn? 

 
 
Voortgang individuele employability activiteiten 
 
POP-afspraken voor alle medewerkers doorlopen: 
 

- Lopen de afgesproken ontwikkelactiviteiten? Is de medewerker 
voor een cursus/opleiding aangemeld? Zo nee, waarom niet? Zo 
ja, zijn de data al bekend? 

- Bij interne scholingsactiviteiten: zijn er concrete afspraken ge-
maakt voor de invulling en planning? 

- Is de uitvoering van de activiteiten uit het POP al begonnen? 
- Zo nee, wanneer wordt daarmee begonnen? Gaat de activiteit op 

korte termijn nog wel van start? 
- Moet er een alternatief worden gezocht? Zo ja, wie onderneemt 

actie? 
- Verloopt de uitvoering volgens plan en verwachting? Wat zijn de 

ervaringen? In hoeverre gaan de beoogde resultaten behaald wor-
den? 

- Zijn er ontwikkelingen of veranderingen die bijstelling of aanvul-
ling van het POP vragen? 

- Is er nog nader overleg met de medewerker nodig? 

  

 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Deze vragen kan de 
werkgever/leiding ook 
gebruiken voor een 
voortgangsgesprek met 
de medewerker. 
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Administratief, vooral van belang bij het werken met subsidies 
 

- Wordt de presentie/absentie van cursussen en andere scholings-
activiteiten bijgehouden? 

- Zitten hiervan bewijzen in de projectmap c.q. projectadministratie 
van het bedrijf (bijvoorbeeld getekende presentielijsten; vooral van 
belang bij dagcursussen)? 

- Zijn interne scholingsactiviteiten duidelijk geregistreerd wat de 
aanwezigheid van medewerkers betreft, interne opleider, data en 
tijden? Is dit desgewenst ook te onderbouwen met urenverant-
woording (getekende presentielijst of werkbonnen/weekstaten)? 

- Bij groepsactiviteiten moeten de kosten worden uitgesplitst naar 
het aantal deelnemers. Is dit inderdaad gebeurd? 

- Is in rekening gebrachte BTW buiten beschouwing gelaten? BTW 
is immers voor een bedrijf geen kostenpost. 

- Zijn alleen werkelijk gemaakte kosten opgevoerd? 
- Wordt de afronding in de vorm van diploma, certificaat of bewijs 

van deelname bijgehouden? 
- Worden kopieën van betaalde facturen bewaard in de projectmap 

c.q. projectadministratie? 
- Heeft het bedrijf een duidelijk overzicht (schema) van uit te voe-

ren of uitgevoerde cursussen, van presentielijsten en betaalde 
facturen? 

- Is de administratie overzichtelijk genoeg om gemakkelijk informa-
tie te kunnen verstrekken voor fiscale scholingsaftrek of eventue-
le subsidieaanvragen of -verantwoording? 

- Is de projectadministratie ook voor anderen inzichtelijk/ overzichte-
lijk opgezet? 
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Voorbeeld BOR 
 
Voor een gestructureerder opleidingsbeleid, zeker op langere termijn, is het 
nodig de uit te voeren en uitgevoerde scholing (inclusief kosten en subsidies) 
nauwkeurig te volgen en vast te leggen. Voor dit doel is een systeem voor 
bedrijfsopleidingsregistratie (BOR) te gebruiken.  
Aan de hand van geplande scholing is per persoon te volgen wanneer cur-
sussen worden uitgevoerd en wat de feitelijke kosten zijn. Ook is er ruimte 
voor onder meer factuurnummers, factuurdata, subsidies en opmerkingen. 
Een BOR in Excel heeft het voordeel dat er gemakkelijk totaaltellingen te ma-
ken zijn. Bovendien zijn overbodige kolommen gemakkelijk te verbergen.  
 
 

Werknemer Geb.dat. Cursus/opleiding Cursusdata Factuur- Factuur-
(aanwezigheid) nummer datum

BOR {bedrijfsnaam}

Arends  J.P. ###### Bas isveiligheid (VCA I) / Kenteq 1 en 8 okt-03, 21 okt. exam en 18 265,00
Arntz E.G. ######
Bakker H.F.G. 19-06-57 Veiligheid operationeel leidinggevenden 320,00 27 nov, 4 en 11 dec-03 26 378,60 F3 + F9 19/11,19/12/02
Berentsen W.J.M. 18-05-59    (VOL) / Kenteq
Berentsen W.J.M. 18-05-59
Bes ten B. den 02-06-54 Engels  spreekvaardigheid / In overleg
Bevelander R.E.F. 01-05-55 EHBO / In overleg
Bevelander R.E.F. 01-05-55 Word, Excel / DOC 350,00 5,12,19 ,25 feb, 4 m rt 02 276,03 FD2 13-feb-03
Bevelander R.E.F. 01-05-55 Elektra / keuringen / In overleg
Bevelander R.E.F. 01-05-55 Bas isveiligheid (VCA I) / Kenteq 230,00 22 en 29 nov-02 18 285,55 F2 + F9 8/11,19/12/02
Bevelander R.E.F. 01-05-55 CV-ins tallaties  / interne cursus 65,00
Freriks  W.H.G. 05-07-62 ROI - Training 1e lijns -hulp gas toes t. 17,24,31 m ei-03 24 510,00 FD3 9-jul-03
Bevelander R.E.F. 01-05-55
Corneliss en, L.K. 19-03-59 Excel, bijv. DOC 872,00 5,12,19,25 feb, 11 m rt 276,03 FD2 13-feb-03
Bosch R.A.B. 18-05-68 Veiligheid operationeel leidinggevenden 320,00 27 nov, 4 en 11 dec-02 26 378,60 F3 + F9 19/11,19/12/02
Bosch R.A.B. 18-05-68    (VOL) / Kenteq
Bosch R.A.B. 18-05-68 Bink - warm teverlies berekenen 77,25 16-nov-02 4 76,75 20010668 19-nov-02
Bosch R.A.B. 18-05-68
Donkers , A.B. 09-07-72 Bas isveiligheid (VCA I) / Kenteq 230,00 22 en 29 nov-02 18 285,55 F2 + F9 8/11,19/12/02
Bouwm eis ter A.M. 08-06-71 ROI - Training 1e lijns -hulp gas toes t. 650,00 17,24 m ei-03 16 510,00 FD3 9-jul-03
Bouwm eis ter A.M. 08-06-71
Everdingen, M.J.P. van 21-06-65 Veiligheid operationeel leidinggevenden 320,00 27 nov, 4 en 11 dec-02 26 378,60 F3 + F9 19/11,19/12/02
Buiting  H.H.M. 21-06-65    (VOL) / Kenteq
Buiting  H.H.M. 21-06-65
Fokkink, W.A.M. 14-10-62 Bas isveiligheid (VCA I) / Kenteq 230,00 21 en 28 nov-02 18 285,55 F2 + F9 8/11,19/12/02
Duenk M.P.W. 16-02-70 Word / Excel 6,12,19,25 feb, 4,11 m rt-03 276,03 FD2 13-feb-03
Buiting W.J. 15-11-61
Gaerards , G.H. 09-02-55 Veiligheid operationeel leidinggevenden 320,00 27 nov, 4 en 11 dec-02 26 378,60 F3 + F9 19/11,19/12/02
Bultm an H.J. 08-01-55    (VOL) / Kenteq
Bultm an H.J. 08-01-55 Bink - warm teverlies berekenen 77,25 16-nov-02 4 76,75 20010668 19-nov-02
Bultm an H.J. 08-01-55
Hendrikx, J.E.J. 28-03-57 Veiligheid voor operationeel leidinggevende 320,00 27 nov, 4 en 11 dec-02 26 378,60 F3 + F9 19/11,19/12/02
Carter R.B. 27-01-57    (VOL) / Kenteq 13-jun-03 105,00 22.302.640 4-jun-03
Carter R.B. 27-01-57 Bewerken en solderen van goten / intern 28-s ep-02 4 80,62 FD 4 29-s ep-02
Carter R.B. 27-01-57 Bewerken en solderen van goten / intern 12-okt-02 4 80,62 FD 5 6-okt-02
Carter R.B. 27-01-57
Isaacs , P. 15-10-45 Hupe (3 uur) 0,00 26-juni-02 gevolgd 3
Dales  J.E.J. 16-09-44 Bas isveiligheid (VCA I) / Kenteq 230,00 22 en 29 nov-02 18 285,55 F2 + F9 8/11,19/12/02
Dales  J.E.J. 16-09-44
Jorris s on, Q.R. 06-04-64 ROI - Training 1e lijns -hulp gas toes t. 1.500,00 12,19,26 apr-03 24 510,00 FD3 9-jul-03
Dekkers  M.W.J. 06-04-64 TIG-las s en s taal / ROI 795,00
Dekkers  M.W.J. 06-04-64

 Batouw e BOR  -  2001 Uitdraai: 1-9-03 1 / 12

Cursuskosten ex BTW
2002 / 2003 werktijd 2002 / 2003
Cursuskosten Uren in

volgens plan 02/03
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Vervolgworkshop werkgevers/leiding 
 
 
Voor kennisoverdracht, het vasthouden van betrokkenheid en het veranke-
ren van activiteiten is het aan te bevelen halverwege de projectduur een 
vervolgworkshop te houden voor werkgevers en/of leidinggevenden. Hier-
voor zijn verschillende vormen denkbaar. 
 
Workshop voor uitwisseling en leren van elkaar 
 
Een projectbenadering vraagt onder meer ruimte om te (willen) leren van 
elkaar. Als de POP-gesprekken zijn afgerond, de BOP’s klaar zijn en met de 
uitvoering van de POP’s is begonnen, hebben de bedrijven behoorlijk veel 
(nieuwe) ervaringen opgedaan die ze met elkaar kunnen uitwisselen. Een 
vorm hiervoor is een vervolgworkshop met de kartrekkers van de deelne-
mende bedrijven. Het doel ervan is na te gaan wat al dan niet succesvolle 
benaderingen zijn – in welke situaties en onder welke omstandigheden – 
en hoe daarmee is om te gaan in het vervolg van het project. 
 
Onderwerpen voor de invulling van een dergelijke workshop zijn: 
 
• Welke ervaringen zijn tot nu toe opgedaan met de basisgedachten en 

doelen van het project? Hoe is daar in de bedrijven mee omgegaan? 
• Wat zijn de bevindingen tot nu toe met de faciliteiten die het project 

biedt in de vorm van methodes en instrumenten? Zijn deze praktisch 
en hanteerbaar? Van welke (bestaande) benaderingswijzen of hulpmid-
delen maken bedrijven daadwerkelijk gebruik?  

• Hoe verloopt de communicatie en informatievoorziening in het project? 
Wat zijn de ervaringen met de adviseurs (deskundigheid, adequate on-
dersteuning)? 

• Welke projectresultaten, in relatie tot de doelstellingen, zijn tot dusver 
bereikt? 

• Wat zijn de (belangrijkste) activiteiten en aandachtspunten voor het 
vervolg? 

 
Op de volgende pagina staat als voorbeeld het programma van een tussen-
tijdse bijeenkomst met de bedrijven van het Vrijhavenproject 2001/2002 in 
Gelderland. De bijeenkomst had ongeveer driekwart jaar na aanvang van 
het project plaats. 
Het programma werd verzorgd door de adviseurs van ROI Achterhoek Ri-
vierenland en Batouwe en door vertegenwoordigers van drie bedrijven. De-

• Uitwisselen en leren 
van elkaar 

• Uitdiepen en veranke-
ren activiteiten  
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ze bedrijven hadden elk, binnen het projectkader, voor een eigen aanpak 
gekozen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programma van de bijeenkomst voor 
contactpersonen van het Vrijhavenproject 
maandag 26 november, aanvang 16.00 uur 

 
 
 

1. Uitwisselen van (leer)ervaringen die tot nu toe binnen het Vrijhavenproject zijn 
opgedaan, met daarbij in elk geval aandacht voor: 
• De communicatie en informatievoorziening over het Vrijhavenproject binnen 

het bedrijf 
• De ontwikkeling van de persoonlijke opleidingsplannen 
• De rol van de leidinggevenden of directeur/eigenaar hierbij 
• Ondersteuning/begeleiding vanuit ROI of Batouwe waarop een beroep kan 

worden gedaan 
 
 

2. De ervaringen tot nu toe in relatie tot de doelstellingen van het Vrijhavenpro-
ject. Deze doelstellingen zijn: 
• Enerzijds het bevorderen van employability door het werken met vouchers 
• Anderzijds het realiseren van een beter toegankelijk scholingssubsidiesys-

teem 
 
 

3. Stand van zaken tot nu toe wat betreft: 
• Aantal bedrijven met medewerkers die meedoen en de tussentijdse afha-

kers 
• Inhoud van de POP’s; welke onderwerpen en scholingsactiviteiten staan in 

de POP’s 
• Kengetallen voor zover reeds beschikbaar 

 
 

4. Hoe verder 
• Evaluatieonderzoek 
• Voortgangsbewaking en begeleiding 
• Registratie van de scholingsuitvoering 

 
 

  Batouwe  
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Workshop voor uitdiepen en verankeren employabilitycondities 
 
Een andere workshopinvulling is het terug laten komen van de onderwer-
pen bedrijfs- en individuele condities voor employability uit de eerste work-
shop (zie stap 3). Een aantal condities moet aanwezig zijn wil employabili-
ty niet beperkt blijven tot een eenmalige activiteit. 
 
Richting aan toekomst 
Een specifiek thema voor werkgevers is de aansluiting tussen enerzijds in-
novatie, ontwikkelingen en kerncompetenties van het bedrijf en anderzijds 
de aanwezige kennis en ambities van medewerkers. Dit thema maakt de 
wederzijdse belangen van employability zichtbaar en draagt bij aan urgen-
tiebesef. Voorts levert uitwerking van dit thema informatie op waarmee 
werkgever en werknemer richting aan de toekomst kunnen geven.  
 
Onderwerpen hierbinnen zijn: 
• Met welke innovatie en ontwikkelingen heeft het bedrijf nu en binnen 

een periode van twee tot vijf jaar te maken en hoe uit zich dit? 
• Wat gebeurt er al in het bedrijf aan het ontwikkelen van nieuwe kennis 

en vaardigheden? Op welke plekken of in welke werksituaties? Wat is 
er aanwezig aan kennis en ervaring om met de ontwikkelingen mee te 
kunnen? Wat doet het bedrijf daarmee? Waar zitten de hiaten? 

• Welke concrete acties zijn er in en door het bedrijf zelf te ondernemen 
en hoe pakt het bedrijf dat aan? 

 
Bij dit laatste punt 
is het goed te reali-
seren dat – zoals 
uit onderzoek en 
praktijk blijkt – veel 
werknemers “willen 
meebewegen” met 
het bedrijf mits ze 
daartoe de moge-
lijkheden krijgen. 
 
 
 
 
 
 

zichtbare bijdrage leveren aan resultaten

invloed op eigen werksituatie

waardering en belangstelling

participeren in sociaal netwerk

toekomst- en loopbaanperspectief

“De werknemer wil”

Batouwe 2003 

zichtbare bijdrage leveren aan resultaten

invloed op eigen werksituatie

waardering en belangstelling

participeren in sociaal netwerk

toekomst- en loopbaanperspectief

“De werknemer wil”

Batouwe 2003 

Thema’s 

• Richting aan toekomst 
• Opnieuw positie bepa-

len 
• Leren en coachen van 

medewerkers  
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Opnieuw positie bepalen 
Werken aan employability vraagt veel en langdurig investeren in werkgever 
en werknemer. Een project kan een aanzet geven. 
Van begin af aan moeten het inbedden van het “employability-gedachte-
goed” en werkwijzen in de organisatie aandacht krijgen. 
De employabilityspiegel (zie stappen 3 en 4) is te gebruiken om na een pe-
riode van een tot anderhalf jaar te bekijken wat er op organisatieniveau is 
veranderd of verbeterd. Op basis daarvan zijn nieuwe prioriteiten vast te 
stellen voor ontwikkeling. De spiegel biedt als het ware verankerpunten. In 
de vorm van een workshop kunnen het werken met de spiegel en de daar-
uit te halen ontwikkelprioriteiten aan de orde komen. 
In het bijzonder dient te worden stilgestaan bij de vraag waar de regierol in 
de toekomst ligt. Employability is natuurlijk ieders verantwoordelijkheid, 
maar zaken als afstemming van activiteiten, het bewaken van afspraken, 
het ontplooien van nieuwe initiatieven en aandacht voor de uitvoering blij-
ken onontbeerlijk. 
 
Leren en coachen van medewerkers 
Een specifiek thema voor leidinggevenden is het leren en coachen van me-
dewerkers. Het begeleiden van medewerkers in hun ontwikkeling is bepa-
lend voor het succes en rendement van de gevolgde scholing. Onderwer-
pen kunnen zijn: 
 
• Hoe leren mensen en op welke wijze kun je dit waarnemen bij mede-

werkers? (zie ook stap 3) 
• Welke stijlen van leidinggeven passen daarbij en hoe pas je die toe? 
• Welke leervormen zijn er binnen het bedrijf en hoe zijn deze in te zet-

ten? 
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Stap 8   Verantwoording uitvoering en evaluatie 

Doel 

• Verantwoorden uitvoering; formuleren van aanbevelingen voor vervolg 
 

Activiteiten en uitvoering 

Periode: 2 maanden 

• Uitvoeren eindevaluatie binnen het 
bedrijf en van het project 

• Adviseren hoe werkwijzen verder 
verankerd kunnen worden in het 
bedrijf en in de branche 

• Bedrijven doordringen van de nood-
zaak van een correcte afronding van 
de projectadministratie indien met 
subsidies wordt gewerkt 

• Toezien op opstellen eindverant-
woording subsidie, zowel naar uit-
voering als naar (directe en indirec-
te) kosten; de eindverantwoording 
dient bewijsbaar te zijn en de pro-
jectadministratie compleet 

 

 

Aandachtspunten 

• Toets per bedrijf de feitelijke uitvoe-
ring van POP’s en BOP in relatie tot 
de vooraf gemaakte plannen 

• Toets de uitvoering van het gehele 
project aan de doelstellingen 

• Zorg voor een goede verslaglegging 
van de evaluatie en voor overdracht 
op bedrijfs- en brancheniveau 

• Informeer bedrijven/deelnemers over 
de evaluatie en wat er met deze in-
formatie gebeurt 

• Breng wijzigingen en aanvullingen aan 
in werkwijzen en instrumenten 

• Besteed aandacht aan de afsluiting/ 
afronding van het project 

 
Instrumenten 

• Format registratie (zie ook stap 7) 

• Afrondende evaluatiebijeenkomst/ 

workshop voor werkgevers/ leidingge-
venden en adviseurs 

• Afrondende voorlichtingsbrief voor 
medewerkers en andere betrokkenen 
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Afrondende nieuwsbrief 
 
Bij de afronding van een 
project hoort ook een 
afrondende nieuwsbrief. 
De nieuwsbrief van het 
Vrijhavenproject Gelder-
land 2001/ 2002, naar 
alle medewerkers ge-
stuurd in april 2003, be-
vatte onder meer infor-
matie over de projectre-
sultaten. 
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Onderzoek: Employability ondernemen in het MKB 
 
Uit diverse publicaties en onderzoeken blijkt dat branches en bedrijven, ze-
ker in het MKB, nauwelijks employabilityactiviteiten ondernemen. Toch 
zien organisaties van werknemers en werkgevers, en overigens ook de 
overheid, wel degelijk het belang en de noodzaak van employability in.  
Dit gegeven leidde in 2002 tot een onderzoek van Joke Steenbruggen met 
de vraag: “Waarom komen employability-initiatieven niet of moeizaam van 
de grond in technische branches waarbinnen het MKB sterk is vertegen-
woordigd?”  
Een conclusie uit het onderzoek is dat de rol van een werkgevers- c.q. 
brancheorganisatie als beleidsmaker, initiator, maar ook als feitelijk onder-
steuner van het MKB cruciaal is. Ook de rol en invloed van de werkgever is 
cruciaal. Door pilots en het opdoen van concrete ervaringen kunnen er 
meer resultaten worden geboekt. Daarmee is employability als politiek is-
sue bovendien van de onderhandelingstafel af te halen.  
 
Over haar employability-onderzoek schreef Joke Steenbruggen in mei 
2002 het navolgende artikel dat later dat jaar verscheen in de “Gids voor 
personeelsmanagement” (jaargang 81, nr. 11-2002). 
 
 
 
Karakter MKB bemoeilijkt slagen van initiatieven 

Werken aan employability 
 

Praten over employability is gemakkelijker dan doen. Dat geldt sterk voor 
het midden- en kleinbedrijf, waar initiatieven op dit gebied maar moeizaam 
vrucht dragen. Het onderzoek Employability ondernemen in het MKB werpt 
licht op de oorzaken en doet aanbevelingen voor verbetering. 
 
 
 
 
Employability, het vermogen van 
een individuele medewerker om zijn 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te 
behouden en te vergroten, is in het 
MKB net zo belangrijk als in grote 

organisaties. Medewerkers moeten 
niet vastroesten in een baan, maar 
wendbaar en weerbaar blijven.  
Ook de bedrijven en hun branches 
hebben belang bij employability. Zij 
willen personeel vinden en binden. 
Ondanks dit belang wordt snel ge-
zegd dat employability niet hoeft 

JOKE STEENBRUGGEN

Artikel over het onder-
zoek “Employability on-
dernemen in het MKB”, 
gepubliceerd in de “Gids 
voor Personeelsmanage-
ment” van november 
2002. 
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voor het MKB omdat bij kleine be-
drijven een brede inzetbaarheid al 
voldoende zit in de diversiteit van 
het werk. Bovendien kent het MKB 
een sfeer van onderlinge betrokken-
heid en loyaliteit, waardoor werk-
zaamheden makkelijker worden aan-
gepast aan persoonlijke voorkeuren.  
Toch hebben zowel werkgevers- als 
werknemersorganisaties employabi-
lity óók voor het MKB vrij hoog op 
de agenda staan. Dit blijkt uit het 
onderzoek “Employability onderne-
men in het MKB” dat is uitgevoerd 
in enkele technische branches met 
veel MKB. Het betreft de burger- en 
utiliteitsbouw, grond-, weg- en wa-
terbouw, elektrotechniek, installa-
tietechniek, metaalbewerking en 
metalektro. Het MKB is daarbij in-
gekaderd tot bedrijven met 1 tot 
100 medewerkers.  
Voor het onderzoek is een 25-tal 
vertegenwoordigers geïnterviewd 
van werkgevers- en werknemersor-
ganisaties, scholingsfondsen en de 
overheid. De citaten in dit artikel blij-
ven anoniem, maar zijn alle afkom-
stig uit deze interviews. 
 
Ontwikkelingen 
 
Employability wordt belangrijker 
naarmate er meer ontwikkelingen 
op een sector afkomen die vragen 
om slagvaardig handelen. Ontwikke-
lingen in de technische branches 
zijn vooral de vergrijzing en krapte 
op de arbeidsmarkt, technologische 
ontwikkelingen en innovatie.  
Ook eigentijdse verwachtingen over 

arbeidsvoorwaarden en de rol van 
arbeid in iemands leven spelen mee. 
De ontwikkelingen stellen andere ei-
sen aan bedrijven en de mensen die 
er werken. Van bedrijven wordt bij-
voorbeeld verwacht dat ze meer in-
vesteren in hun mensen en hun best 
doen personeel te behouden. En 
medewerkers moeten niet alleen 
vaktechnisch gezien met hun tijd 
meegaan, maar ook omdat bijvoor-
beeld klanten mondiger zijn gewor-
den.  
De employability-behoefte die zo ont-
staat, valt niet cijfermatig te onder-
bouwen, maar dat employability op 
zijn minst wenselijk is, delen alle ge-
interviewden. Met andere woorden: 
in de onderzochte branches bestaat 
zowel bij werknemers als werk-
gevers consensus over het belang 
van employability. 
 
De belangen die aan employability 
worden toebedeeld, zijn: 
 
• het behoud van personeel voor 

het bedrijf danwel de branche; 
• inzetbaarheid van medewerkers in 

de arbeidsorganisatie; 
• een aantrekkelijke werkgever en 

een aantrekkelijke branche zijn; 
• continuïteit in de bedrijfsuitvoe-

ring en daarmee ook continuïteit 
in werkzekerheid voor werkne-
mers; 

• persoonlijke ontwikkeling van me-
dewerkers, die voor de werkne-
mersorganisaties desgewenst over 
de branchegrenzen zou kunnen 
reiken. 

Het beschreven onder-
zoek is de masterproef 
van Joke Steenbruggen 
voor afsluiting van het 
traject Master of Human 
Development in Organisa-
tions (Rijksuniversiteit 
Groningen). De 
begeleiders waren 
prof.dr. J.J. Peters en dr. 
R.M. van Zonneveld. 
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Belemmeringen  
 
In alle branches van dit onderzoek 
zijn inmiddels een of meer initiatie-
ven ondernomen met employability 
(zie het kader). Bereikt is dat binnen 
een omgeving met een sterke MKB-
vertegenwoordiging employability, 
zij het in bescheiden mate, op de 
agenda staat van branches en van 
een aantal werkgevers en werkne-
mers.  
Desondanks zorgen de nodige ob-
stakels ervoor dat de initiatieven 
moeizaam van de grond komen of 
leiden tot tegenvallende resultaten. 

Veel van deze belemmerende facto-
ren blijken te zitten in het MKB zelf. 
Ze hebben te maken met karakteris-
tieken van het MKB in relatie tot de 
zorg voor het personeel, zoals de in-
formele structuur, de centrale rol 
van de ondernemer en de ambiva-
lente houding tegenover scholing. 
 
De belangrijkste belemmering is het 
kortetermijnbeleid, het ontbreken 
van een gevoel voor urgentie en in 
combinatie daarmee en/of als ge-
volg daarvan het ontbreken van een 
personeelsbeleid. Het blijkt voor het 
MKB moeilijk om verder te kijken dan 

Enkele employability-initiatieven in technische branches (stand van zaken begin 2002): 
 
-  De pilot Loopbaanproject Bouw heeft als doel het bevorderen van loopbaanmobiliteit in het perspectief 
van enerzijds loopbaanbeleid en carrièreontwikkeling en anderzijds het terugdringen van de WAO-
instroom. Verschillende instrumenten worden ingezet, zoals assessments, EVC-procedures, beroepskeuze-
testen en loopbaan-oriëntatiebegeleiding. Kosten voor begeleiding en scholing worden vergoed. Deelne-
mers tot nu toe zijn 140 medewerkers van diverse bedrijven. 
 

-  Een van de initiatieven in de installatietechniek is het Vrijhavenproject Gelderland waarin ervaring wordt 
opgedaan met individuele leerrechten om employability te bevorderen. De dialoog tussen werkgever en 
werknemer, waarin afspraken worden gemaakt over de inzet van de vouchers, vormt hierbij de essentie. 
Er zijn geen grenzen aan de invulling van employability, noch qua inhoud, noch qua leervorm. In het pro-
ject participeren 28 bedrijven met ruim 1100 medewerkers.  
 

- “Talent in bedrijf” is een project in de metaalbewerking. Het doel van het project is de werkgever te hel-
pen de afweging te maken of hij wel/niet actief de inzetbaarheid van personeel wil bevorderen. Een ander 
doel is krachten te bundelen van organisaties die op dit gebied wat kunnen betekenen. Het gaat daarbij 
om het koppelen van kennis en capaciteit en om niet weer een nieuwe functie te creëren van bijvoorbeeld 
een employability-adviseur. 
 

-  In de CAO 2000-2002 voor de metalektro is een employability-stimuleringsmaatregel opgenomen. Er 
zijn sindsdien diverse initiatieven ontplooid, waaronder regiobijeenkomsten om werkgevers bewust te ma-
ken en een programma voor P&O-ers van bedrijven voor scholing tot employability-adviseur. Bedrijven 
konden een employabilityplan indienen waarmee subsidie voor de uitvoering is te verkrijgen. Begin 2002 
had ongeveer 10% van de bedrijven een plan ingediend. 
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de orderportefeuille dik is; de waan 
van alle dag bepaalt de prioriteiten.  
De geïnterviewden zijn van mening 
dat veel MKB-ondernemers onder-
werpen als het beperken van de uit-
stroom of het vergroten van de in-

zetbaarheid van perso-
neel zien als thema’s 
op macroniveau. Op 
microniveau lost men 
dat wel op door hogere 
lonen, door mensen er-
uit te sturen en/of ze 

van elders te halen. Urgentiebesef 
ontbreekt zo.  
Vaak wordt het kortetermijnbeleid in 
één adem genoemd met het ontbre-
ken van een personeelsbeleid, dat in 
het MKB vaak ad hoc en met infor-
mele kennis wordt ingevuld. Er is 
ook niet zozeer sprake van beleid 
maar meer dat “er dingen met perso-
neel worden gedaan”. “Soms be-
steedt een ondernemer meer aan-
dacht aan het uitzoeken van een 
nieuwe machine dan aan zijn perso-
neel”. Employability vraagt juist in-
vestering op de korte termijn voor 
effecten op de langere termijn.  
 
Een evenzo grote belemmering is de 
cultuur. Deze wordt bestempeld als 
macho (“We willen laten zien dat we 
hard zijn”) en patriarchaal (“De werk-
gever weet wel wat goed voor je 
is”). In deze cultuur past het volgens 
de geïnterviewden niet om als werk-
nemer en werkgever met elkaar te 
praten over een onderwerp als je ei-
gen ontwikkeling of loopbaan. “Dit 
wordt al snel als te zacht bestem-

peld”. Het patriarchale maakt dat de 
werkgever veel invloed heeft op de 
werknemer en dat zijn visie op de 
toekomst en denkbeelden over scho-
ling en ontwikkeling heel bepalend 
zijn. De werkgever wil het beheers-
baar houden. Zodra er eigen initiatief 
komt of het buiten de grenzen van 
het bedrijf gaat, is er weinig meer 
mogelijk. 
 
Rol werkgever essentieel 
 
De persoonlijkheid en rol van de on-
dernemer is in het licht van belem-
meringen een heel belangrijke. “Hij is 
goed in naar buiten kijken en moet 
nu ook naar binnen kijken. Er wordt 
hem iets gevraagd te doen wat hij 
eigenlijk niet leuk vindt. Hij moet 
keuzes maken en leren veranderen”.  
Employability wordt wel gezien als 
de verantwoordelijkheid van de 
werknemer maar praktisch zal het 
doorgaans beter gaan om employabi-
lity te benaderen via de werkge-
ver.“Werknemers laten zich iets aan 
de mening van de baas gelegen lig-
gen”. 
Bovendien is de werkgever zeer be-
palend voor het wegnemen van be-
lemmeringen c.q. het scheppen van 
condities zoals het ontwikkelen van 
toekomstgericht denken, het creë-
ren van een cultuur met wederzijds 
vertrouwen en het inzetten van per-
soneelsinstrumenten. 
Hierin zit een belangrijk verschil met 
het grootbedrijf. Uit verschillende 
bronnen blijkt dat in het grootbedrijf 
de rol van de werkgever of direct-

Employability vraagt 
om investering op korte 
termijn voor effecten 
op lange termijn 
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leidinggevende eveneens essentieel 
is, maar dat beleid en relaties er 
vanuit meer invalshoeken en ge-
zichtspunten worden benaderd. Het 
grootbedrijf bezit daarvoor meer 
denkkracht en reflectievermogen.  
 
Employability als politiek issue  
 
Voor alle betrokken branches en gro-
te en kleine bedrijven geldt dat em-
ployability een politiek issue is (ge-
worden). Ondervraagden zijn van 
mening dat, ondanks dezelfde inten-

ties, werkgevers- en 
werknemersor-
ganisaties niet veel 
verder lijken te komen. 
Werknemersorganisa-
ties redeneren vanuit de 
persoonlijke ontwikke-

ling van een medewerker en brede 
competenties over bedrijfs- en bran-
chegrenzen heen. Voor werkgevers-
organisaties zijn die grenzen juist be-
palend voor de vraag hoe ver inves-
teringen in employability gaan.  
Een dilemma is dat bedrijven inspan-
ningen moeten leveren om personeel 
te vinden en te binden, terwijl van 
diezelfde bedrijven wordt verwacht 
dat ze medewerkers ruimte geven 
om zich zo breed mogelijk te ontwik-
kelen.  
Werkgevers- en werknemersorgani-
saties zouden beide employability 
ook te veel als wisselgeld in de on-
derhandelingen gebruiken en/of zich 
met employability willen profileren. 
Dit maakt dat concrete activiteiten 
achterblijven.  

Naast ‘het politieke issue’ zijn er 
overigens nog andere belemmeren-
de factoren die voor zowel het MKB 
als het grootbedrijf gelden, zoals de 
angst voor het opleiden voor de 
concurrent. Het microbelang van 
het bedrijf speelt voor het MKB wel 
sterker dan voor grote ondernemin-
gen. Ook de werknemer zelf, we-
gens het ontbreken van ambitie of 
motivatie en/of uit angst voor ver-
anderen, wordt gezien als een niet 
altijd stimulerende factor. Geld lijkt 
amper een obstakel. 
 
De branche als kurk 
 
Belangen van employability worden 
niet zomaar geëffectueerd. Vanuit 
het onderzoek komt een aantal pun-
ten naar voren voor noodzakelijke 
begeleiding, specifiek voor het im-
plementeren van employability in 
het MKB. Zo zijn de geïnterviewden 
bijna unaniem van mening dat bran-
chebeleid en branche-initiatieven on-
ontbeerlijk zijn.  
‘De branche’ c.q. de werkgeversor-
ganisatie is voor het MKB een be-
langrijke, zo niet de belangrijkste, ac-
tor. Verwacht wordt dat deze voor-
uit kijkt, alles in de gaten houdt en 
activiteiten opzet die nodig zijn. 
Branchesturing wordt belangrijk ge-
vonden om de discussie op gang te 
brengen en te houden. De werkge-
versorganisaties hebben een be-
drijfsoverstijgende verantwoordelijk-
heid. “Als de branche geen initiatie-
ven neemt en je laat het over aan de 
markt, gebeurt er niks”.  

 

Brancheorganisaties 
kunnen zelf meer  
ondersteuning bieden 
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Alle geledingen zijn het erover eens 
dat het MKB employability niet zon-
der hulp kan oppakken. “Je kunt niet 
de boekhouder die ook al de vakan-
ties erbij doet, de kar voor employa-
bility laten trekken”. Brancheorgani-
saties moeten daarom niet ophouden 
bij alleen informeren, is een teneur 
uit de interviews. 
Het MKB heeft concrete ondersteu-
ning nodig bij het implementeren. 
Deze steun zou onder andere moe-
ten bestaan uit het aanreiken van 
praktisch toepasbare instrumenten 
en het hiermee leren werken, zoals 
ontwikkelingsgesprekken of per-
soonlijke opleidingsplannen. Essen-
tieel is om aan te sluiten bij de be-

leving en de dagelijkse 
realiteit van het MKB. 
“Employability is een 
te modern en daarmee 
lastig woord”. In de 
beeldvorming moet 
employability voor het 

MKB helder en herkenbaar aansluiten 
bij wat het wel en wat het niet is.  
 
Er lijkt een grote terughoudendheid 
bij diverse actoren voor het daad-
werkelijk (laten) invullen van de be-
geleiding of ondersteuning. Eigenlijk 
vindt niemand het zijn taak om na 
de fases van informeren, bewust-
wording en instrumentontwikkeling 
nog meer te doen. Er zijn hiervoor 
verschillende argumenten aangedra-
gen waarbij de eigen verantwoorde-
lijkheid van de werkgever veel na-
druk krijgt. Een van de geïnterview-
den verwoordde het met de uit-

spraak: “Tussen intensief begeleiden 
en op de stoel van de ondernemer 
gaan zitten, is het echt koorddan-
sen”.  
 
Aanbevelingen 
 
MKB-netwerken worden gezien als 
een mogelijke oplossing voor speci-
fieke knelpunten zoals gebrek aan 
tijd of het niet kunnen bieden van 
functieverandering. Voor zowel het 
MKB als het grootbedrijf wordt 
wenselijk danwel noodzakelijk ge-
vonden te werken aan een leercul-
tuur in de betekenis van leren van 
elkaar en andere leervormen dan al-
leen formeel leren.  
Niet alleen werkgevers maar ook 
werknemers hebben begeleiding no-
dig. De laatsten om de eigen loop-
baan te kunnen uitzetten. Werkne-
mersorganisaties zouden hierin een 
rol kunnen spelen. Daarnaast heb-
ben zij een taak als sociale partner 
om met werkgevers collectieve af-
spraken te maken. Verschillende 
‘partijen’ zijn het er overigens over 
eens dat CAO’s slechts ondersteu-
nende raamwerken moeten zijn. 
Ook de rol van de overheid dient 
louter faciliterend te worden inge-
vuld. 
 
Bij het initiatief voor het onderzoek 
in de technische branches is er im-
pliciet van uitgegaan dat het MKB 
wellicht een andere benaderings-
wijze vraagt voor het implemente-
ren van employability. Op basis van 
de bevindingen is dit te bevestigen. 

 

In netwerken kunnen 
ondernemers van 
elkaar leren 
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Enkele aanbevelingen daarvoor zijn: 
 
1. Employability ondernemen op 

brancheniveau, in de vorm van 
concrete activiteiten en pilots in 
bedrijven, dient veel meer te 
worden uitgebreid. Good practi-
ces dragen bij aan bewustwor-
ding en het leren van elkaar. En 
door ervaringen is employability 
van de onderhandelingstafel van 
de sociale partners te krijgen. 

 
2. Employability is te belangrijk 

voor de continuïteit en uitstra-
ling van de branches om over te 
laten aan individuele bedrijven. 
Employability gebeurt, zeker in 
het MKB, niet vanzelf. Werkge-
versorganisaties zouden ook in 
die zin moeten ondernemen met 
employability en het MKB daarin 
succesvol laten zijn. Brancheor-
ganisaties kunnen zelf meer on-
dersteuning bieden, al dan niet 
in samenwerking met bestaande 
infrastructuur daarvoor.  

 
3. Ondersteuning of begeleiding 

moet niet stoppen na het infor-
meren en instrumenteren, maar 
een vervolg krijgen in concreet 
doen. Begeleiding moet expliciet 
gericht zijn op de individuele 
werkgever en zijn bepalende rol 
bij toekomstgericht denken, het 
inzetten van personeelsinstru-
menten en het bevorderen van 
een leercultuur. Een bredere be-
nadering onder de paraplu van 
‘personeelsbeleid’ is het over-

denken waard. In taal sluit dit 
beter aan bij het MKB en het 
benadrukt dat employability 
meer is dan bijvoorbeeld scho-
ling. 

 
4. Het branchegewijs of juist bran-

cheoverstijgend uitproberen van 
oplossingen voor feitelijke pro-
blemen als tijd, inkooponder-
steuning en functie- en loop-
baanmogelijkheden, verdient 
meer stimulans. Door netwer-
ken kunnen ondernemers bo-
vendien leren van elkaar. Net-
werken zouden ook kunnen bij-
dragen aan vermindering van de 
angst om op te leiden voor de 
concurrent. 

 
Al met al: er is niet alleen noodzaak, 
maar er zijn ook kansen voor em-
ployability in het MKB. Vandaar ook 
de titel van het onderzoeksrapport: 
“Employability ondernemen in het 
MKB”. Maar dan moet het niet 
worden overgelaten aan individuele 
bedrijven, laat staan aan individuele 
medewerkers.  
Bovenal echter is employability 
meer een kwestie van doen dan van 
veel praten en schrijven. Dit sluit 
ook beter aan bij de alledaagse 
praktijk van het MKB. 
 
 
 
 
 
 
  ▄
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*)  Employability is 
in het Gelderse 
Vrijhavenproject 
gedefinieerd als: 
het behouden en 
vergroten van de 
inzetbaarheid en 
wendbaarheid 
van medewerkers 
op de arbeids-
markt. 

Vrijhavenproject Gelderland bewijst:  
employability is kwestie van doen! 
 
Uit recent onderzoek van Joke G. Steenbruggen MHD blijkt onder 
meer dat er in diverse technische branches te veel wordt gepraat 
over de vraag hoe employability is te concretiseren. Beter is: niet pra-
ten maar dóen, is haar opvatting. Dit wordt bevestigd in het zoge-
noemde Vrijhavenproject Gelderland, waar 28 bedrijven hebben ge-
experimenteerd met employability en vouchers (persoonsgebonden 
leerbonnen). Een voorwaarde is wel dat werkgevers en leidinggeven-
den er achter staan en dat de bedrijven intensief worden begeleid.  
 
Inleiding 
Werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de installatiebranche zijn 
al jaren niet tevreden over het functioneren van de collectieve scholingsre-
geling. De discussie spitst zich vooral toe op de vraag hoe employability*) 
een goede plaats is te geven in de dagelijkse praktijk van ondernemingen. 
De werknemersbonden willen meer individuele rechten oftewel een per-
soonsgebonden scholingsbudget. De werkgevers op hun beurt zien het be-
lang van scholing zeker in, maar vrezen al te veel bureaucratie. Zij be-
pleiten juist een eenvoudiger subsidiesysteem voor scholing. 
Om uit de impasse te komen besloten de sociale partners, vertegenwoor-
digd in het scholingsfonds OLC, twee jaar geleden tot het zogenoemde 
Vrijhavenproject: op proef en op beperkte schaal zou voor een aantal Gel-
derse installatiebedrijven tijdelijk de scholingsregeling worden genegeerd. 
Daarvoor in de plaats zou in 2001 en 2002 het voucherconcept komen, 
waarbij alle medewerkers symbolisch een scholingsbon ontvingen ter 
waarde van 1500 gulden per persoon (nu 700 euro). 
Het opleidingsbedrijf ROI Achterhoek Rivierenland uit Doetinchem en het 
Arnhemse adviesbureau Batouwe kregen van OLC Scholingsfonds de op-
dracht om binnen de bedrijven het werken met vouchers te begeleiden. 
 
Vooronderzoek 
Aan het Gelderse Vrijhavenproject ging begin 2001 op initiatief van Ba-
touwe een oriënterend onderzoek vooraf. Het doel daarvan was te bekijken 
of er voldoende draagvlak zou bestaan voor het werken met persoonlijke 

Publicatie van Batouwe  
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scholingsbonnen. Voor het onderzoek werden aselectief ruim veertig OLC-
bedrijven van uiteenlopende grootte benaderd. In 38 bedrijven zijn vervol-
gens interviews gehouden met zowel werkgevers als werknemers.  
De uitkomsten vielen enigs-
zins tegen. Het werken met 
vouchers werd niet met 
groot gejuich ontvangen. 
Toch gaven uiteindelijk 24 
van de 38 bedrijven aan dat 
ze aan een voucherproef 
wilden meedoen. Ondanks 
diverse bedenkingen zagen 
zij ook voordelen, zoals: 
meer scholen met beleid, 
gemotiveerder en deskundi-
ger personeel, een makke-
lijker subsidiesysteem en de 
wetenschap een voorloper te zijn in de branche. De extra scholingssub-
sidies in het project hielpen eveneens een handje mee. 
 
Participatie Vrijhavenproject 
Omdat het project ruimte bood aan een dertigtal bedrijven, kregen medio 
2001 nog eens vier bedrijven toestemming mee te doen. Zij hadden zich 
spontaan aangemeld toen ze van de proef hoorden. Uiteindelijk participeren 
in het Gelderse Vrijhavenproject dus 28 installatiebedrijven (of delen er-
van), met in totaal 1150 medewerkers. 
De afvallers zitten zowel in de groep van kleine bedrijven (met 1 tot 10 
medewerkers), middelgrote bedrijven (11 tot 100 medewerkers) als de 
grote bedrijven. De belangrijkste reden om van deelname af te zien is des-
interesse in scholing en investering in mensen in de brede betekenis. De 
afvallers gaven dit vaak al tijdens het interview aan. 
 
Projectdoelstellingen 
Op basis van voortschrijdend inzicht zijn de doelstellingen voor de pilot 
tussentijds aangescherpt tot: 
1. Hoe is employability, met o.a. ‘vouchers’, vanuit werknemers- en 

werkgeversoptiek handen en voeten te geven? Subdoelen hierbij zijn: 
• het op gang brengen en houden van de dialoog tussen werknemer 

en werkgever hierover; 

‘Geen groot gejuich’

Persoonsgebonden concept: weinig
draagvlak werknemers + werkgevers
Extra motivatie voor scholing betwijfeld
Minder verantwoordelijkheid werkgevers
Verhardt verhoudingen
Belemmert flexibiliteit werkgever
Geen verbetering administratie

 Batouwe 2001
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• het bevorderen van de scholingsbereidheid vanuit werknemers- en 
werkgeversoptiek; 

• het ontwikkelen van een adequate begeleidings/ondersteunings-
structuur voor zowel werknemers als werkgevers op bedrijfs- en 
brancheniveau. 

2. Hoe kan een effectiever functionerend subsidiesysteem c.q. scho-
lingsverlofregeling eruitzien? 

 
Concretisering employability 
Employability van medewerkers wordt bepaald door drie factoren: 
• Inzetbare kennis en vaardigheden (kunnen). 
• Arbeidsmarktkennis (weten). Werknemers moeten beschikken over vol-

doende kennis van de arbeidsmarkt om te weten waar en hoe zij hun 
kwaliteiten kunnen aanbieden. 

• Bereidheid tot mobiliteit (willen). Medewerkers moeten bereid zijn gere-
geld van functie te wisselen, zowel binnen als buiten de eigen onder-
neming.  

Effectief employabilitybeleid vraagt om keuzes van instrumenten en maat-
regelen die in de specifieke branche- of bedrijfscontext bruikbaar zijn. Bin-
nen het Vrijhavenproject is ‘het bevorderen van kennis en vaardigheden’ in 
de vorm van allerlei soorten scholing als employabilityinstrument ingezet. 
Er werden hiervoor uitgangspunten geformuleerd die zijn samengevat on-
der de noemer ‘Vrijhavenconcept’ of ‘Vrijhavengedachtengoed’. Deze uit-
gangspunten zijn: 
 
• Vertrekpunt is de ontwikkeling van de individuele medewerker. Het kan 

hierbij gaan om: 
- ontwikkeling gericht op 

de huidige functie en ta-
ken; 

- loopbaangerichte (hori-
zontale/verticale) ont-
wikkeling; 

- persoonlijke vorming of 
ontwikkeling, niet direct 
gerelateerd aan werk. 

• Er zijn, in inhoud en vorm, 
geen grenzen aan de 
soort scholing die wordt 
gevolgd of de leervorm 

 

Employability: 

• kunnen 

• weten 

• willen 

Vrijhavenproject

Scholingsnoodzaak/wens

Optiek bedrijf

Scholingsnoodzaak/wens

Optiek individuele medewerker

Ontwikkelingsgesprekken

POP’s

Bedrijfsopleidingsplan
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Voucher
ƒ 1.500

= MUST
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die wordt gekozen. De individuele medewerker is de aangever.  
• Essentieel voor de inzet van het individuele leerrecht is het overleg tus-

sen werkgever en werknemer, zowel over het gebruik van de voucher 
als over de inhoud van de scholing en de belangen van beiden daarbij. 

 
Employability handen en voeten geven 
Het werken aan het bevorderen van employability op medewerkers- en 
werkgeversniveau gebeurde in het Gelderse Vrijhavenproject volgens het 
fasenmodel van Gaspersz en Ott: 
1. Communicatie met betrokkenen op verschillende manieren. 
2. Diagnosticeren per bedrijf wat er al gebeurt op aanverwante terreinen 

en daarbij aansluiten.  
3. Instrumenteren om employability handen en voeten te geven. 
4. Management van employability oftewel employability inbedden in de 

organisatie.  
 
Fase 1: Communicatie 
Er zijn twee belangrijke uitgangspunten bij de communicatie: employability 
is nodig (urgentiebesef kweken, communiceren van nieuwe verwachtin-
gen) én employability is leuk.  
Het is essentieel om vanaf de start van een employabilityproject medewer-
kers uitgebreid te informeren, te betrekken en daarmee aan te zetten tot 
nadenken over hun eigen ontwikkeling. Tijdens het Vrijhavenproject ge-
beurde dat in de vorm van personeels- of teambijeenkomsten, spreekuren 
en nieuwsbrieven. Bij de projectbegeleiders bestaat de indruk dat commu-
nicatie met een ROI/Batouwe-begeleider erbij en in de vorm van groeps- of 
teambijeenkomsten stimulerend werkte. Het verhaal komt duidelijker voor 
het voetlicht en medewerkers motiveren elkaar. 
Daarnaast is communicatie met de werkgevers, leidinggevenden en/of per-
soneelsfunctionarissen over “het nodige en het leuke” van employability 
cruciaal. Dit gebeurde in de directe contacten bij bedrijfsbezoeken en in 
tussentijds telefonisch overleg. Na afronding van de ontwikkeling van alle 
POP’s organiseerden Batouwe en ROI voor deze groep van betrokkenen 
een bijeenkomst voor het uitwisselen van ervaringen. 
 
Fase 2: Diagnosticeren 
De begeleiding en ondersteuning die Batouwe en ROI boden, was afge-
stemd op wat er al aanwezig was aan kennis en instrumenten. Zo hebben 
sommige bedrijven de ontwikkelingsgesprekken meteen gecombineerd met 
– de invoering van – functioneringsgesprekken. Zo ook maakten drie be-

Fase 1: Communiceren 
 
Fase 2: Diagnosticeren 
 
Fase 3: Instrumenteren 
 
Fase 4: Managen 
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drijven weinig gebruik van de aangeboden ondersteuningsfaciliteiten omdat 
er een personeelsfunctionaris werkzaam was met een duidelijke taak in de 
ontwikkeling en opleiding van medewerkers. Van de aangeboden concrete 
instrumenten (zie ook onder Fase 3: Instrumenteren) maakte slechts één 
bedrijf geen gebruik omdat het zelf al over bruikbare middelen beschikte. 
 
Fase 3: Instrumenteren 
Om bedrijven concrete handreikingen te bieden voor gesignaleerde knel-
punten als ‘structuur in werkwijze willen aanbrengen’ en ’door de bomen 
het bos weer vinden in scholingsland’ zijn diverse instrumenten geïmple-
menteerd: 
• Ontwikkelingsgesprekken voor de dialoog tussen werkgever en werk-

nemer over scholingsnoodzaak en -wensen, vanuit de optiek van het 
bedrijf en vanuit de optiek van de individuele medewerker. Bij werkne-
mers lijkt hiervoor veel waardering te bestaan omdat ze zich serieus 
genomen voelen en de persoonlijke aandacht op prijs stellen. Werkge-
vers en leidinggevenden spreken zich erover uit dat ‘het een goede 
vorm is om zorgvuldig om te gaan met je belangrijkste kapitaal’. 

• Persoonlijke 
ontwikke-
lingsplan-
nen (POP’s) 
als een 
middel om 
afspraken 
over we-
derzijdse 
verwach-
tingen en 
inspannin-
gen op dit 
gebied vast 
te leggen. 
Het POP is 
in een een-
voudige en 
praktische 
vorm geïntroduceerd. Voor bijna driekwart van de 1150 medewerkers 
uit het project leidde het POP tot een concrete invulling met een of 
meer scholingsactiviteiten. 

Instrumenten: 

• Ontwikkelings-
gesprekken 

• POP’s 

• Opleidingsadviezen 

• Helpdesk 

• BOP 

• BOR 
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• Opleidingsadviezen. Ontwikkelingsgesprekken implementeren is één, 
de inhoud hiervan omzetten in een POP is een activiteit apart. Uit eer-
dere ervaringen is bekend dat het zicht op scholingsmogelijkheden bij 
een overgroot deel van werknemers en werkgevers beperkt is. In het 
project kregen werkgevers hierbij advisering. Bij een aantal bedrijven 
zijn door Batouwe of ROI spreekuren geïnitieerd; medewerkers konden 
er terecht voor een persoonlijk opleidingsadvies.  

• Bij het omzetten van de inventarisatie van ontwikkelingspunten naar 
een scholingsadvies kon door zowel de werkgever als werknemer 
voorts gebruik worden gemaakt van de helpdesk (telefonisch en per e-
mail). In totaal is hierop circa tachtig maal een beroep gedaan, met 
name door leidinggevenden en werkgevers. De soorten vragen hadden 
vooral te maken met persoonlijke leerpunten van medewerkers of met 
keuzes voor een opleiding en cursusinstituut. Er zijn bij de helpdesk 
slechts twee meningsverschillen bekend tussen leidinggevende en me-
dewerker over de inzet van een voucher. 

• Het bedrijfsopleidingsplan (BOP), dat in feite de optelsom is van alle 
POP’s. Het bevat de diverse opleidingswensen en de daarbij behorende 
kosten voor de projectperiode. Voor zover een bedrijf ook de loonkos-
ten als scholingskosten wilde aanmerken, werden de brutolonen tijdens 
scholingsverzuim eveneens ingevoerd. Daarnaast werd in het BOP be-
schreven hoe het bedrijf is omgegaan met de uitgangspunten van het 
Vrijhavenproject. Het BOP vormde de basis om vooraf subsidie aan te 
vragen bij het scholingsfonds OLC. 

• Van plan naar uitvoering: de Bedrijfsopleidingsregistratie (BOR). Dit is 
een afgeleide van het bedrijfsopleidingsplan waarbij per persoon en per 
opleiding de voortgang wordt bijgehouden, zowel in status als in kos-
ten. Het BOR is afgestemd op de criteria waaraan eind 2002/begin 
2003 de subsidieverantwoording moet voldoen. In het voorafgaande is 
al aan de orde geweest dat op één bedrijf na alle projectdeelnemers 
werken met de POP’s, BOP’s en BOR’s die door Batouwe ter beschik-
king zijn gesteld. 

 
Fase 4: Management van employability 
De implementatie van het Vrijhavengedachtengoed was er niet alleen op 
gericht om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat er al was, maar ook om 
zoveel mogelijk kennis en vaardigheden over te dragen, zodat bedrijven 
straks zelf verder gaan met het gedachtegoed en de instrumenten. Dit zou 
een natuurlijk onderdeel moeten worden van de reguliere bedrijfsvoering. 
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Projectresultaten 
 
Aan het Gelderse Vrijhavenproject doen 28 bedrijven mee; de meeste be-
drijven met alle medewerkers. Er participeren zes landelijk werkende on-
dernemingen die met een 
of meer vestigingen of 
afdelingen meedoen. 
Kijkend naar de plannen 
die in 2001 bij OLC zijn 
ingeleverd, bedraagt de 
gemiddelde scholingsbe-
reidheid 74% (van de 
1152 medewerkers). In 
de kleine bedrijven (1 tot 
10 medewerkers) bleek 
de scholingsbereidheid 
zelfs100%.  
 
De gemiddelde scho-
lingskosten op basis van de POP’s bedroegen ƒ 1.847 per medewerker. 
Dit lag 23% boven de voucherwaarde van ƒ 1.500 per persoon. Er is geen 
relatie te leggen tussen scholingsinvestering per medewerker en de be-
drijfsgrootte. Wel zijn er grote verschillen in de scholingsinvestering tussen 
bedrijven onderling: deze lopen uiteen van ƒ 90 tot ruim ƒ 3900 per me-
dewerker. 
Op basis van de bedrijfs-
opleidingsplannen be-
droegen de totale scho-
lingskosten in het Gel-
derse Vrijhavenproject 
iets meer dan 2,1 mil-
joen gulden, waar circa 
1,5 miljoen gulden OLC-
subsidie tegenover 
stond. Deze kosten en 
subsidies waren exclu-
sief die van reguliere op-
leidingen.  
Bijna 32% van de vou-
chers zou worden inge-

Administratie, 
kostenbeheersing, 

calculeren, 
controlling, 
software

4,5%

Rijbewijs, 
computers, talen, 
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13,3%

Techniek: elektro, 
klimaat, dakwerk, 

lassen, ketels, 
sanitair, ontwerp

31,8%

Beveiliging, 
hulpverlening, 

veiligheid, normen, 
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20,4%
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organisatie, 

communicatie, 
commercie, opleider
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zet voor technische scholing en circa 20% voor min of meer verplichte 
scholing op het gebied van veiligheid, voorschriften en dergelijke. Onge-
veer 13% van de met het project gepaard gaande scholingskosten was 
bestemd voor activiteiten die min of meer liggen op het gebied van per-
soonlijke ontwikkeling zoals taalcursussen, algemene computercursussen, 
fitness, architectuur. Dertig procent zou worden besteed aan manage-
mentcursussen, coaching, loopbaanontwikkeling, teamontwikkeling e.d. 
Aangezien het Gelderse Vrijhavenproject nog doorloopt tot eind december, 
is niet exact te zeggen welk deel van de plannen daadwerkelijk is uitge-
voerd. Vaststaat dat een aantal bedrijven zich goed aan het plan heeft ge-
houden; enkele andere bedrijven zullen de – in tijd enigszins krappe – 
planning vermoedelijk niet halen, ondanks de intensieve begeleiding die ze 
van Batouwe en ROI kregen. Employability is een kwestie van lange adem. 
 
 
Kritische succesfactoren en aandachtspunten  
 
Het Vrijhavenproject stond in het teken van aftasten, bedenken, ontwik-
kelen, initiëren, uitproberen, implementeren, begeleiden en stimuleren. 
Vooral ging het erom praktische ervaring op te doen. Niet te veel praten, 
maar aanpakken. En volgens Batouwe en ROI heeft dat behoorlijk goed 
gewerkt. Vanuit hun rol van projectbegeleiders ondervonden ze daarbij wel 
een aantal kritische succesfactoren en aandachtspunten voor verbetering 
en vervolg: 
 
1.  Voucherconcept als stimulans en vertrouwensbasis 
Het concept met als essentie de ontwikkelingsgesprekken en POP’s is in 
elk geval door werkgevers als positief ervaren. Werkgevers waarderen het 
dat de ontwikkelde werkwijze medewerkers meer betrekt bij hun eigen 
ontwikkeling en hen daardoor ook medeverantwoordelijk maakt voor die 
eigen ontwikkeling. Ze zien hier een motiverende werking van uitgaan. 
Een belangrijke meerwaarde die zowel werkgevers als werknemers zien, is 
dat er meer aandacht is geweest voor niet-technische scholing. 
Of het ook daadwerkelijk gaat leiden tot een beter toegankelijk subsidie-
systeem is nu nog niet te zeggen. Werkgevers waarderen het zeer dat de 
subsidie in totaliteit vooraf werd verstrekt; dit duidt op een basis van ver-
trouwen vanuit het scholingsfonds. 
 
2.  Rol werkgever, management, leidinggevende 
De werkgever of direct-leidinggevende heeft een essentiële rol in het ge-

 
1. Stimulans en  
 vertrouwensbasis 
 
2.  Rol leidinggevenden 
 
3. Financiële prikkel 
 
4. Tijdsdruk 
 
5.  Ondersteuning  
 onontbeerlijk 
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heel. Employability in de betekenis van het vermogen om werk te krijgen 
en te behouden is in essentie een individuele competentie. Individuele me-
dewerkers moeten in actie komen om de eigen employability op peil te 
houden en liefst te vergroten. Maar dan moet ‘de situatie’ wel de moge-
lijkheid bieden deze competentie te ontwikkelen en/of op deze competentie 
een beroep te doen.  
In deze context is het de werkgever of leidinggevende die met de mede-
werker in gesprek gaat over diens ontwikkeling danwel de medewerker 
prikkelt om ‘weer eens iets op te pakken’. De werkgever of leidinggevende 
vervult vaak een voorbeeldrol in de wijze waarop hij omgaat met het inves-
teren in zijn eigen ontwikkeling.  
Anderzijds is de werkgever/leidinggevende ook degene die het meest direct 
de consequenties ervaart wanneer zijn medewerkers op pad gaan voor 
scholing. Dit zorgt voor extra werk, vrijmaken van budget en tijd voor niet 
altijd direct functiegerelateerde scholing en ontwikkeling. 
Aandacht blijft nodig in het zich verder eigen maken van kennis en vaar-
digheden om de leercultuur in de organisatie verder te bevorderen en me-
dewerkers te kunnen coachen in hun ontwikkeling. 
 
3.  Financiële prikkel en open grenzen inzet vouchers 
De extra subsidie vanuit het scholingsfonds wordt als stimulans gezien, 
met name ook om ontwikkeling ‘buiten het technische vlak’ te initiëren. 
Die financiële prikkel geldt ook voor het deelnemen aan cursussen en trai-
ningen waarvoor volgens de huidige scholingsverlofregeling geen of met 
meer moeite subsidie kan worden verkregen. Dit betreft activiteiten als 
avondcursussen, coaching, begeleide teamontwikkeling, loopbaanonder-
steuning en fabrikantencursussen.  
In het normale OLC-subsidiestelsel moet voor elke cursus apart subsidie 
worden aangevraagd. In het Gelderse Vrijhavenproject konden de bedrijven 
eenmalig een “pot” subsidie krijgen op basis van hun BOP. Die wat een-
voudiger gang van zaken werd gewaardeerd. Omdat waarschijnlijk enkele 
bedrijven een (klein) deel van hun niet gebruikte subsidie moeten terugstor-
ten, heeft Batouwe eerder al voorgesteld om in nieuwe Vrijhavenprojecten 
te werken met voorschotten van 50%.  
Over de voorstellen of consequenties voor een nieuw en vooral eenvoudi-
ger subsidiesysteem in de branche, het tweede doel van het project, valt in 
dit stadium niet veel meer te zeggen. Op basis van de ervaringen in Gel-
derland en in de nog uit te voeren projecten elders in Nederland, zullen de 
sociale partners hierover ongetwijfeld te gelegener tijd knopen doorhakken. 
 



 


 B a t o u w e  -  Vrijhavenproject Gelderland, november 2002 114 

4.  Tijdsdruk 
Het werken met vouchers brengt het nodige met zich mee:  
- het creëren van een leercultuur; 
- werkgevers of leidinggevenden begeleiden/ondersteunen in het meer 

strategisch leren denken over ‘menselijk kapitaal’; 
- werkgevers of leidinggevenden begeleiden/ondersteunen in het voeren 

van ontwikkelingsgesprekken en werken met POP’s; 
- het leren kijken van medewerkers naar hun eigen loopbaan binnen of 

buiten de branche.  
Dit alles vraagt tijd die in het Vrijhaven-
project soms beperkt was omdat er ook 
met mijlpalen c.q. tijdslimieten gewerkt 
moest worden. Werkgevers zelf ervoeren 
dat slechts gedeeltelijk als nadelig. De 
tijdslimieten in combinatie met de onder-
steuning/begeleiding ondervonden ze 
soms als de bekende stok achter de deur; het stimuleerde eveneens om 
‘die zaken dan ook maar echt op te pakken’. 
 
Overigens is de verwachting dat wanneer het ‘Vrijhavengedachtengoed’ 
meer gemeengoed wordt, de factor tijd daarmee verandert. Ontwikkelings-
gesprekken zijn dan bijvoorbeeld te combineren met functioneringsge-
sprekken of het opstellen van een bedrijfsopleidingsplan past dan in de re-
guliere beleidscyclus. 
 
5.  Ondersteuning onontbeerlijk 
Het werken met vouchers, ontwikkelingsgesprekken, POP’s en bedrijfsop-
leidingsplannen vraagt met name voor het MKB veel tijd. De reden is dat 
deze ondernemingen meestal niet beschikken over interne professionele 
ondersteuning en/of over een al bestaande werkwijze hiervoor. Structurele 
begeleiding zoals in het Vrijhavenproject wordt door ondernemers gewaar-
deerd en noodzakelijk bevonden. Deze begeleiding en advisering betreffen 
zowel werkgevers, leidinggevenden als individuele medewerkers. 
Aan de begeleiding en advisering van werkgevers en werknemers werd 
uitgaande van 1150 medewerkers in anderhalf jaar tijd circa een uur per 
medewerker besteed. Dat spoort aardig met andere employabilityprojecten 
die Batouwe de laatste jaren heeft uitgevoerd. Employability is dus niet al-
leen een kwestie van lange adem, maar ook van investeren in tijd. 
 
Arnhem, 6 november 2002

Batouwe 
Postbus 5386 
6802 EJ Arnhem 
 
J.G. Steenbruggen MHD 
A. van Grunsven 
 
Tel. 026 - 445.44.85 
Fax 026 - 445.35.85 
bureau@batouwe.nl 
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Voucherprojecten Installatietechniekbranche 
 
Context 
De voucherprojecten zijn een initiatief van de sociale partners vertegenwoor-
digd in het branchescholingsfonds OLC. De doelstelling is experimenteren met 
persoonsgebonden scholingsbudgetten (vouchers, een wens van de werkne-
mersorganisaties) en een eenvoudiger subsidiesysteem c.q. scholingsverlofre-
geling (minder administratie, niet onnodig geld rondpompen, een wens van de 
werkgeversorganisatie). De sociale partners willen beiden meer aandacht voor 
employability. 
Employability is daarvoor gedefinieerd als het vermogen van een individuele 
medewerker tot het behouden en vergroten van zijn inzetbaarheid op de ar-
beidsmarkt. Dit is een belang van zowel de werkgever als de werknemer. Het 
belang voor de werkgever en daarmee de branche is: 
• employability draagt bij aan vakkundige en flexibele inzetbaarheid van 

werknemers waardoor de innovatiekracht en slagvaardigheid worden 
vergroot; 

• van het aantrekken en binden van personeel kan een positieve werking 
uitgaan naar het imago, het werkklimaat en het beperken van uit-
stroom naar andere branches. 

Het belang van de individuele medewerker is dat het de wendbaarheid en 
weerbaarheid op de arbeidsmarkt vergroot. Daarmee ontstaat continuïteit 
in werkzekerheid. 
 
Concretisering op werkgevers- en werknemersniveau 
De waarde van een voucher is gesteld op € 700,-. Vooraf zijn er geen grenzen 
gesteld aan de besteding van de voucher. Het kan gaan om activiteiten voor 
functiegerichte scholing, de eigen loopbaan of persoonlijke vorming. Allerlei 
vormen van leren en ontwikkelen komen in aanmerking: formele cursussen, 
bedrijfsinterne trainingen, leren op de werkplek, coaching, enzovoort. Alhoe-
wel de voucher een persoonsgebonden leerrecht is, wordt de besteding van 
de vouchers overgelaten aan het overleg tussen werkgever en werknemer. 
Daarvoor worden in bedrijven minimaal de volgende activiteiten geïnitieerd: 
• invoeren van ontwikkelingsgesprekken: gesprekken tussen werkgever/ lei-

dinggevende en werknemer over de ontwikkeling van de medewerker be-
zien vanuit de optiek van de werkgever en vanuit de optiek van de werk-
nemer; 

• werken met het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Het POP is bestemd 
voor het vastleggen van afspraken tussen werknemer en werkgever over 

Notitie/memo van Batou-
we d.d. 21 februari 2003 
ten behoeve van werk-
nemers- en werkgevers-
organisaties in de installa-
tiebranche. 
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de investeringen die wederzijds worden gedaan in employability en de in-
zet van de voucher daarbij; 

• implementatie van het bedrijfsontwikkelingsplan (BOP) als instrument om 
employabilityactiviteiten in inhoud en kosten op bedrijfsniveau te beschrij-
ven en daarmee vooraf de subsidie c.q. waarde van de vouchers aan te 
vragen bij het scholingsfonds; 

• na afronding van de uitvoering dient het bedrijf aan het scholingsfonds 
OLC een verantwoording te overleggen van de verkregen subsidie. OLC 
controleert de verantwoording steekproefsgewijs. 

Werkgevers en werknemers krijgen bij het invoeren van deze activiteiten on-
dersteuning vanuit een ROI. 
 
Vrijhavenproject Gelderland, eerste voucherproject 
In het Vrijhavenproject kreeg elke werknemer een voucher van € 700 te be-
steden in 2001 en 2002. Dit was een persoonsgebonden recht, tenzij: indien 
een medewerker er geen gebruik van maakte was de waarde van de voucher 
voor andere employabilityactiviteiten in het bedrijf in te zetten. 
 
Ervaringen en conclusies uit dit voucherproject 
• Werkgevers vinden het concept achter het project, met als essentie de 

ontwikkelingsgesprekken en POP’s, goed. Wanneer je als werkgever je 
personeel serieus neemt, kun je ook niet anders, is de mening van velen. 
Door medewerkers meer aan te zetten tot meedenken over hun eigen 
POP, verhoog je de betrokkenheid. Het systeem van ontwikkelingsge-
sprekken en POP’s geeft inzicht in waar je als bedrijf naar toe wilt, welke 
kwaliteiten je in huis hebt en wat mensen willen. 

• Vooraf waren nogal wat werkgevers bang op te leiden “voor de concur-
rent”. Die angst is gaandeweg het project verminderd c.q. verdwenen.  

• De financiële prikkel van de voucher geldt vooral voor de werkgever als 
stimulans. Hij kijkt met meer aandacht naar de toekomst van het bedrijf 
en de investeringen die hij in zijn mensen wil doen. Hiervan gaat weer een 
stimulans uit naar de medewerkers. 

• Voor werkgever en werknemer zijn de open grenzen waarmee vouchers 
zijn in te zetten, stimulerend. 

• De werknemer voelt zich door de voucher serieus genomen door de werk-
gever (hij mag er zelf over nadenken); dit geeft vertrouwen en draagt bij 
aan betrokkenheid bij het bedrijf. 

• Werkgevers zijn van mening dat de methodiek van het werken met een 
BOP, subsidieaanvraag in een keer vooraf en verantwoording achteraf, 
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meer recht doet aan een volwassen benadering van bedrijven. Het moti-
veert om er een goede bestemming aan te geven. 

• Het voucherrecht in de vorm van een persoonlijk recht tenzij... heeft bij 
zowel werkgevers als werknemers sterk de voorkeur boven een strikt per-
soonsgebonden recht.  

• Circa 74% van de 1140 medewerkers, werkzaam bij 28 bedrijven, die 
aan het project meededen, heeft zijn voucher ingezet voor een POP.  

• Het aantal cursussen met een minder directe relatie met het werk bleek 
de werkgevers erg mee te vallen (circa 13% van het totaal). Het ontwik-
kelingsgesprek lijkt een goede basis om belangen van werkgever en werk-
nemer openlijk met elkaar te bespreken. 

• Na afronding blijkt dat de besteding van de vouchers ruim 90 procent be-
draagt.  

 
Belemmerende en kritische factoren 
• Van de 41 aselect benaderde bedrijven is een aantal niet mee gaan doen 

in het project. Voornaamste redenen: desinteresse in eigen personeel, 
scholing, geen tijd willen vrijmaken; 

• De werkwijze met ontwikkelingsgesprekken en POP’s vraagt – vooral 
voor het MKB – veel tijd. In het MKB ontbreekt vaak de (kwantitatieve 
en/of kwalitatieve) capaciteit hiervoor en “Je kunt de administrateur die 
ook al de vakantiedagen erbij doet, niet ook nog eens de kar van employ-
ability laten trekken”.  

• Het inbedden van de nieuwe werkwijze is voor de meeste werkgevers en 
werknemers een andere manier van kijken naar werken en met je mensen 
omgaan. Dit vraagt een andere cultuur en daarmee tijd. 

• Ondersteuning voor zowel werkgevers/leidinggevenden als medewerkers 
blijft noodzakelijk dan wel zeer wenselijk. Met alleen een CAO-recht op 
vouchers bereik je geen employabilitybevordering. 

• Werkgevers/leidinggevenden vinden ondersteuning (nog) onontbeerlijk in 
de vorm van meedenken over richtingen van het bedrijf, het invoeren van 
nieuwe werkwijzen, advies bij individuele ontwikkelingstrajecten van me-
dewerkers, ervarings- en kennisuitwisseling.  

• Medewerkers blijven een grote behoefte houden aan stimulans door 
werkgevers/ leidinggevenden in de vorm van persoonlijke aandacht, voor-
beeldgedrag, interesse voor gevolgde scholing, het aanreiken van sugges-
ties, enzovoort. Een werknemer laat zich veel aan de mening van “de 
baas” gelegen liggen. De rol van de werkgever/ leidinggevende is essenti-
eel. De manier waarop hij omgaat met de verschillende condities, bepaalt 
in hoge mate de cultuur in het bedrijf en daarmee de bereidheid van me-
dewerkers tot leren en ontwikkelen. 
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• Een deel van de werkgevers vraagt zich af of experimenteren met een 
voucher van € 700 reëel is. Is dit straks nog branchebreed op te brengen? 

• Er blijven vanuit werkgeverskant bedenkingen bestaan tegen de open 
grenzen. Enerzijds ziet men het belang van blijven ontwikkelen, in welke 
vorm dan ook, anderzijds is de veronderstelling dat hoe lager de voucher-
waarde wordt, hoe minder ruimte er zal worden gegeven aan niet direct 
functie- of werkgerelateerde activiteiten. 

• Er moet nader onderzoek worden gedaan naar de (on)mogelijkheden van 
fiscale scholingsaftrek voor niet werk- en functiegerichte scholing. 

 
Aandachtspunten uitrol voucherprojecten 
• Ervaringen opdoen met verschillende elementen van vouchers: wel/niet 

persoonsgebonden, wel/geen grenzen aan inzet, waarde variëren, vou-
chers voor reguliere opleidingen. 

• Infrastructuur voor ondersteuning/begeleiding bedrijven, al dan niet on-
derscheidend naar bedrijfsgrootte. 

• Andere employabilitybevorderende maatregelen dan enkel vouchers. 
• Het inbedden van werkwijzen en cultuur in bedrijven en branche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


