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Samenvatting

Belangrijkste bevindingen werknemers (1 van 3)

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoeks- en adviesbureau Kantar een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder
werkgevers en werknemers om aanknopingspunten te vinden voor de insteek van een campagne over Leven Lang Ontwikkelen. Hiervoor zijn in totaal 16 diepteinterviews verricht: 8 werknemers (vooral lager en gemiddeld opgeleid) en 8 werkgevers (vooral MKB).
Eerste associaties en kennis over Leven Lang Ontwikkelen
▪ Werknemers associëren verandering zowel met wijzigingen in hun bedrijf (endogeen) als veranderingen op de arbeidsmarkt (exogeen), maar men denkt niet
spontaan aan veranderingen die door hen zelf zijn geïnitieerd. Het gevoel overheerst dat veranderingen je overkomen.
▪ Bijblijven vinden werknemers belangrijk. Sommigen zeggen het leuk te vinden, maar bij anderen roept het gelijk weerstand op. Formele vormen van leren om bij
te blijven in je eigen vak zijn top of mind. De drempel hiervoor is hoog bij lageropgeleiden. Informele vormen van leren zijn laagdrempeliger maar hierbij bestaat
wel de kans dat men wel erg makkelijk in de comfortabele modus schiet (‘ik leer elke dag al van collega’s’).
▪ De term Leven Lang Ontwikkelen kent men niet, maar men kan zich er wel wat bij voorstellen. Men legt spontaan de link met het privéleven, waar het logisch is
om jezelf te ontwikkelen om mee te kunnen draaien in deze samenleving.

Houding, huidig gedrag en commitment ten aanzien van Leven Lang Ontwikkelen
▪ In het algemeen zeggen werknemers open te staan voor het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden. Duidelijk is dat men dit koppelt aan hun huidige functie,
terwijl de bereidwilligheid om kennis en ervaring op te doen voor een mogelijke andere functie in de toekomst minder groot is wanneer dit nog niet concreet is.
▪ Ontwikkeling is wel belangrijk volgens werknemers, maar de meesten achten het niet noodzakelijk. De te verwachten veranderingen in de arbeidsmarkt zijn
zodanig abstract dat dit niet lijkt bij te dragen aan het urgentiebesef. Het perspectief van doorkabbelen in je huidige functie roept een hoger urgentiegevoel op.
▪ Verschillende geïnterviewden zeggen wel eens na te denken over een andere toekomst, maar het wordt niet snel concreet. De noodzaak hiervoor lijkt niet hoog te
zijn. Zelf investeren (met tijd en geld) in ontwikkeling doet men niet zo snel. Ook de bedrijfscultuur en onzekerheid spelen een rol bij de keuze om al dan niet te
ontwikkelen.
▪ Werknemers zeggen wel ervaring te hebben met leren en ontwikkelen, onder meer met verplichte cursussen. Vrijwel niemand heeft concrete plannen voor het
opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden in de nabije toekomst.
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Belangrijkste bevindingen werknemers (2 van 3)
▪ Het model op deze pagina laat zien dat de weg naar gedragsverandering doorgaans bestaat uit verschillende tussenstappen die mensen nemen alvorens ze blijvend
hun gedrag veranderen. Uit de gesprekken met werknemers kan worden geconcludeerd dat deze weg vooral stagneert tussen fase 1 en fase 2. Werknemers staan wel
open voor een Leven Lang Ontwikkelen, maar er is geen urgentiebesef waardoor ze zich hier niet op voorbereiden.

Wat houdt tegen: barrières voor het gewenste gedrag/houding
▪ Onbewuste factoren spelen een grote rol bij de eerste kloof: het überhaupt overwegen (Consider-Intention gap). Er is sprake van gewoontegedrag en mensen hebben
(onterecht) het gevoel veilig te zijn (in mijn branche loopt dit niet zo’n vaart). Bij de laatste kloof, waar mensen al wel een plan B voor zichzelf hebben opgesteld maar
niet in actie komen (Preparation-Action gap), spelen vooral bewuste afwegingen een rol. Men heeft op dat moment het geld en/of de tijd niet om zichzelf te ontwikkelen.
▪ Bij de belangrijkste kloof tussen fase 1 en 2, waar werknemers zich er wel bewust van zijn van dat ze baat hebben bij ontwikkeling maar zich hier desondanks niet op
voorbereiden (Intention – Preparation gap), speelt vooral inertia een rol. Een gebrek aan urgentie en motivatie zorgt ervoor dat werknemers niet in actie komen.
Veranderingen in de arbeidsmarkt zijn zodanig abstract dat ze niet de urgentie voelen om echt door te zetten. Anderen vertonen vermijdingsgedrag. Ze gedragen zich
passief en ontwijkend omdat ze bang zijn voor verandering. Hierdoor blijft men steken op het niveau van goede voornemens zonder zich daarop voor te bereiden. Op de
volgende pagina staat een overzicht van deze barriéres bij de verschillende kloven/gaps op weg naar een Leven Lang Ontwikkelen.
Wat leidt tot actie: stimulansen die zorgen voor het gewenste gedrag/houding
▪ Geïnterviewden pleiten voor een bewustwordingscampagne. Sommigen vinden dat werknemers flink wakker geschud moeten worden, terwijl anderen meer voelen voor
een positieve insteek. Leg bijvoorbeeld een link met het privéleven; ook daar moeten mensen zichzelf ontwikkelen om bij te blijven met de nieuwste technologieën. Ook
wordt aangeraden om werknemers naar hun eigen toekomst te laten kijken door simpelweg te vragen of ze over 10 jaar nog hetzelfde willen doen als nu.
.
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Belangrijkste bevindingen werknemers (3 van 3)
De weg naar een Leven Lang Ontwikkelen voor werknemers kent in het begin vooral onbewuste barrières,
maar verderop is de drempel voor actie eerder een bewuste afweging

Bewust
(systeem 2)

Onbewust
(systeem 1)

Bewust
(systeem 2)

Onbewust
(systeem 1)

Onbewust
(systeem 1)

Bewust
(systeem 2)

Blijven hangen in routine
Verandering brengt onzekerheid
met zich mee

Onzekerheid over eigen leervermogen
Ver-van-mijn bed show: zien we later wel
(Onterecht) gevoel van veiligheid: in mijn
branche speelt het niet
Bedrijfscultuur en weinig carrière perspectief

Te duur
Kost te veel tijd
Niet bekend of hier ‘potjes’ voor zijn

Te oud, loont niet
Weinig verantwoordelijkheid nemen
Persoonlijk niet lekker in je vel
Privé is belangrijker dan werk

Persoonlijke omstandigheden, zoals
depressiviteit

Collega’s stimuleren ook niet
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Belangrijkste bevindingen werkgevers (1 van 3)
Eerste associaties en kennis over Leven Lang Ontwikkelen
▪ Werkgevers associëren verandering met andere eisen van klanten en van de overheid, digitalisering en overige onderwerpen zoals duurzame inzetbaarheid.
▪ Bij ontwikkelen denkt men zowel aan opleidingen/cursussen als niet-formele vormen van leren zoals: werknemers die van elkaar leren en/of kennis van internet halen.
▪ De term Leven Lang Ontwikkelen is bij sommige werkgevers wel bekend; werkgevers die de term niet kennen kunnen zich er wel wat bij voorstellen.
Houding, huidig gedrag en commitment ten aanzien van Leven Lang Ontwikkelen
▪ Kleinere bedrijven hebben vaak geen formeel opleidingsbeleid. Ze zeggen dat werknemers die een opleiding/cursus willen volgen, dat gewoon kunnen doen. Bij de
grotere bedrijven is er vaker sprake van opleidingsbeleid. Echter geldt dit beleid vaak niet voor het (lagergeschoolde) personeel dat ondersteunende werkzaamheden
verricht. Er wordt volgens hen veel meer aandacht besteed aan de hogeropgeleide mensen in hun bedrijf die het geld moeten verdienen.
▪ Bij sommige bedrijven is er naar eigen zeggen een sterke leercultuur. Andere werkgevers zijn van mening dat het voor een deel van hun lageropgeleide werknemers
moeilijk is om bezig te zijn met ontwikkeling. De meeste werkgevers geven aan dat hun personeel meer behoefte heeft aan leren ‘on the job’.
▪ De meeste geïnterviewde werkgevers nemen een afwachtende houding aan: zij stimuleren werknemers niet actief om een opleiding, cursus of training te volgen
(tenzij dit voor bijvoorbeeld accreditatiedoeleinden is). Werknemers die hier zelf om vragen zijn volgens hen meer gemotiveerd.
▪ De meeste werknemers zeggen de ontwikkeling van werknemers wel belangrijk te vinden, maar het heeft niet voor iedere werkgever de hoogste prioriteit. Veiligheid
en gezondheid zijn voor sommigen belangrijker dan ontwikkeling van personeel. Als lagergeschoold personeel zich de komende jaren helemaal niet zou ontwikkelen
dan zou dat volgens sommige geïnterviewden niet zoveel gevolgen hebben voor hun carrière.
▪ De meeste werkgevers (vooral bij kleinere bedrijven) staan negatief tegenover het idee dat werknemers dingen leren die ze niet per sé nodig hebben in hun huidige
werk, maar die hen wel meer inzetbaar maakt voor andere functies, eventueel bij een andere werkgever. Ze zien niet in waarom ze hierin zouden willen investeren.
Enkelen geven aan dat het mogelijk wel interessant is als ze op een ‘doodlopend spoor’ zitten met deze werknemer.
▪ Werkgevers zijn niet echt bezig met omscholen van werknemers. Ze vinden het lastig om medewerkers te stimuleren om andere vaardigheden te gaan opdoen zodat
ze ook inzetbaar zijn voor andere functies.
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Belangrijkste bevindingen werkgevers (2 van 3)
▪ Er zijn verschillende kloven (gaps) op weg naar een Leven Lang ontwikkelen. Uit de interviews kan worden geconcludeerd dat deze weg bij werkgevers vooral stagneert
tussen fase 1 en fase 2. Ze vinden ontwikkeling belangrijk, maar ze kennen hier weinig prioriteit aan, ze nemen een afwachtende houding aan en bereiden zich hier niet
op voor.

Wat houdt tegen: barrières voor het gewenste gedrag/houding
▪ Zowel onbewuste als bewuste factoren spelen een rol bij de eerste kloof: het überhaupt overwegen (Consider-Intention gap). De vaakst genoemde verklaring is een soort
freeze van werkgevers. Uit onkunde en angst voor het onbekende besluiten ze maar helemaal niets te doen. Ook heeft het te maken met werkdruk. Vooral kleinere
bedrijven (zonder HR-afdeling) hebben hier geen tijd voor en/of geen geld beschikbaar voor. Bij de laatste kloof, waarin werkgevers al wel beleid hebben opgesteld, maar
het niet uitvoeren spelen vooral bewuste factoren een rol. Het gaat vooral om een gebrek aan geld en prioriteit.
▪ Bij de belangrijkste kloof tussen fase 1 en 2, waarin werkgevers wel nadenken over beleid, maar zich hier niet op voorbereiden gaat het volgens de geïnterviewden naast
financiën ook om onkunde en angst voor het onbekende. Doordat de werkgever niet weet hoe hij dit moet aanpakken, schuift hij het voor zich uit. Ook is het gewoon
luiheid volgens de geïnterviewden. Men ziet op tegen het vele werk dat het gaat kosten en doet daarom voorlopig maar niets (inertia).
▪ Op de volgende pagina zijn deze barriéres weergegeven in een model.
Wat leidt tot actie: stimulansen die zorgen voor het gewenste gedrag/houding
▪ Werkgevers pleiten voor een bewustwordingscampagne. Ze zijn van mening dat werkgvers meer gewezen kunnen worden op de voordelen van beleid rondom
ontwikkeling van personeel. Daarnaast wijzen ze vaak naar de overheid. Ze vinden dat de overheid een grotere financiële bijdrage moet leveren (subsidies). Ook wordt het
ontslagrecht ter discussie gesteld.
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Belangrijkste bevindingen werkgevers (3 van 3)
Bij werkgevers spelen bij alle kloven zowel onbewuste als bewuste factoren een rol

Bewust
(systeem 2)

Onbewust
(systeem 1)

Bewust
(systeem 2)

Onbewust
(systeem 1)

Onbewust
(systeem 1)

Bewust
(systeem 2)

Gewoontegedrag: gaat al jaren goed zo
Freeze uit onkunde en angst voor onbekende

Inertia: verwachte weerstand van personeel tegen
verandering
Bedrijfscultuur: management stimuleert dit niet

Bedrijfscultuur: management
stimuleert dit niet

Er is niet voldoende geld/budget
Er worden nu andere prioriteiten gesteld

Klein bedrijf; geen tijd, geen HR-afdeling
Het is gewoon te duur. Kosten op korte termijn.
Baten op lange termijn
Ondernemer is te oud; loont niet meer
Sceptisch t.a.v. nut van bepaalde cursussen
Kan niet omgaan met druk van ondernemerschap
Desinteresse van werkgevers; eigen belangen
zijn meer relevant
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1
Inleiding

1.1. Achtergrond en onderzoeksvragen

Achtergrond
▪ Over tien jaar zal de helft van werkend Nederland niet meer geschikt zijn voor zijn huidige werk. Door technologie, digitalisering en robotisering is niet al het werk
meer gegarandeerd. De helft van Nederland zal (vooral digitale) vaardigheden moeten verbeteren om in de toekomst nog werk te hebben. Dat vergt flinke
investeringen, van werkgevers, de overheid en werknemers zelf. Bovendien moeten we misschien wel anders kijken naar arbeidstijd. Als we steeds meer leren op het
werk, dan is de grens tussen leren en werken niet langer heel duidelijk of wisselen leren en werken elkaar ook sneller af tijdens de loopbaan.
▪ Werknemers zijn anno 2019 nog amper gewend om halverwege hun loopbaan van beroep te wisselen. Als ze dat al doen, merken ze hoe moeilijk het is. Ook zien we
dat burgers in dialoogsessies zeggen dat ze scholing en een leven-lang-ontwikkelen heel belangrijk vinden, maar men vindt scholing vooral nodig om het huidige
werk beter te kunnen doen (ipv scholing om daarmee klaar te zijn voor toekomstige veranderingen in het werk). Werknemers moeten dan ook worden gestimuleerd
om na te denken over hun loopbaan en het belang van leren tijdens het werken. Werkgevers (en de overheid) kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
▪ Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen en een positieve leercultuur tot stand brengen. Samen met sociale partners,
O&O organisaties, onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en andere betrokkenen. Investeren in scholing van werknemers is namelijk een noodzakelijke
voorwaarde voor behoud van wendbaarheid, productiviteit en de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse beroepsbevolking. Het kabinet start start dan ook een
meerjarig actiegericht programma, met als ambitie de eigen regie van mensen te versterken.
▪ Een van de maatregelen waaraan wordt gedacht is een campagne-matige aanpak gericht op werkgevers en werknemers. Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft Kantar gevraagd om onderzoek te verrichten onder werkgevers en werknemers om aanknopingspunten te vinden voor de insteek van de
campagne.
▪ Vragen die spelen gaan verder dan de kennis over en houding ten aanzien van dit thema, maar het is ook vraag hoe de doelgroep zich gedraagt en hoeveel
commitment ze vertonen ten aanzien van Leven lang ontwikkelen. Want zeggen dat je permanente scholing (best) belangrijk vindt is wat anders dan dit écht urgent
vinden. Bovendien is het belangrijk om te achterhalen wat barrières en triggers zijn om het gewenste gedrag/houding te vertonen. Uiteindelijk moet het onderzoek
inzicht geven in welke communicatievorm en –insteek (met welke gedragsveranderingstechnieken) het urgentiebesef verhoogt zonder dat deze call of urgency
weerstand oproept.
▪ Op de volgende pagina staan de centrale vraag en de bijbehorende onderzoeksvragen.
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1.1. Achtergrond en onderzoeksvragen

Centrale vraag en onderzoeksvragen

Op welke manier dienen campagneactiviteiten te worden ingestoken om zodoende een doorbraak te realiseren op
het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen en het urgentiebesef te verhogen bij werkgevers en werknemers?

1. Wat is de huidige
kennis en de houding ten
aanzien van een Leven
Lang Ontwikkelen?

2. Wat is het huidige
gedrag en het
commitment ten aanzien
van dit onderwerp?

3. Wat zijn (on)bewuste barrières van
beide doelgroepen om het gewenste
gedrag/houding niet te vertonen en
welke gedragsveranderingstechnieken
kunnen daar het beste op inspelen?

4. Welke stimulansen zorgen
ervoor dat beide doelgroepen het
gewenste gedrag/houding
vertonen en met welke
gedragsveranderings-technieken
kan daar op worden ingespeeld?

5. Welke campagne-uitingen (met
welke gedragsveranderingstechnieken) leiden tot een
toename van het gewenste
gedrag/houding (zonder dat dit
weerstand oproept)?
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1.2. Onderzoeksaanpak

Flow van het gedragsveranderingstraject
Hieronder de verschillende fases van dit gedragsveranderingstraject. In dit rapport wordt verslag gedaan van de eerste fase van dit traject. Na de brainstormsessie wordt
besloten in hoeverre, in welke vorm en door wie de tweede fase van dit traject wordt uitgevoerd.

Fase 1
Startbijeenkomst

Deskresearch

Kwalitatieve
interviews

Opstellen
belangrijkste
bevindingen

Brainstormsessie met SZW
en communicatiebureau

Uitwerken van
meest effectieve
communicatie-uiting

Opzetten en
uitvoeren reallife
experimenten

Evt: opzetten en
uitvoeren online
gedragsexperiment
en / pre-testen

Opstellen plan
van aanpak
communicatie

Fase 2
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1.2. Onderzoeksaanpak

Onderzoeksverantwoording kwalitatieve onderzoeksdeel
Doelgroep
Het onderzoek is uitgevoerd onder werknemers en werkgevers in Nederland. In totaal zijn 16 diepte-interviews verricht: 8 werkgevers en 8 werknemers.

Criteria werknemers
Alle 8 werknemers die zijn geïnterviewd werkten voor tenminste 20 uur per week. 6 geïnterviewden hadden een laag tot gemiddeld opleidingsniveau (tot en
met mbo) en 2 waren hoogopgeleid (hbo, wo). Verder is gezorgd voor een spreiding in: leeftijd, geslacht, type contract (vast, tijdelijk) en de branche waar
geïnterviewden werkzaam zijn (bouw, logistiek, zorg, vervoer, IT en overige sectoren). De selectie is uitgevoerd door een professioneel selectiebureau.

Criteria werkgevers
Bij de werkgevers lag de focus op het MKB (maximaal 250 werknemers). Bij kleine bedrijven is gesproken met de eigenaar; bij grote bedrijven met de HRfunctionaris die verantwoordelijk is voor het opleidingsbeleid binnen de organisatie. Verder hebben we gezorgd voor een spreiding op bedrijfsgrootte (3
werkgevers uit een bedrijf met maximaal 15 werknemers; 3 werkgevers uit een bedrijf met 16-50 werknemers en 2 werkgevers uit een bedrijf met 51-250
werknemers) en branche waarin het bedrijf actief is (bouw, logistiek, zorg, vervoer, IT en overige sectoren). De selectie is uitgevoerd door een professioneel
selectiebureau.

Locatie interview
Op het kantoor van Kantar in Amsterdam hebben 6 gesprekken (4 werknemers en 2 werkgevers) plaatsgevonden. De overige 12 gesprekken zijn
telefonisch verricht. Gesprekken duurden circa 45 minuten.

Onderzoeksperiode
De interviews hebben plaatsgevonden van woensdag 17 juli 2019 tot en met maandag 22 juli 2019.
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1.3. Toelichting op aanpak

Oog voor verschillende ‘kloven’ op weg naar een Leven lang ontwikkelen
De weg naar gedragsverandering bestaat doorgaans uit verschillende tussenstappen die mensen nemen alvorens ze blijvend hun gedrag veranderen. Een veelgebruikt
model dat hierbij wordt gehanteerd is het stages of change model (Prochaska en Velicer, 1997). Dit model maakt de mogelijke ‘kloven/gaps’ zichtbaar die bestaan op
weg naar gedragsverandering. Gerealiseerd moet worden dat werknemers/werkgevers die ontwikkeling (in welke vorm dan ook) niet eens overwegen (ConsiderIntention gap) op een andere manier moeten worden benaderd dan werknemers die het wel willen maar niet doen (Preparation-Action gap). Belangrijk is het dus om te
achterhalen in welke fase de doelgroep zich bevindt.

Fase 0:

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:

Fase 4:

Ontkenning

Overweging

Voorbereiding

Actie

Volhouden

A. Consider – Intention B. Intention – Preparation
gap
gap

Fase 5:

Gedrag blijvend
veranderd

C. Preparation - Action
gap

Terugvallen
In de startbijeenkomst hebben we samen met betrokken medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW ) verkend op welke fase(s) de
nadruk zou moeten komen te liggen in het onderzoek en welke concrete gedragingen daar dan bij horen. Gezamenlijk hebben we geconcludeerd dat de focus
waarschijnlijk ligt op fase 1 en fase 2. Is er sprake van urgentiebesef bij de werkgevers en werknemers ten aanzien van dit onderwerp en bereiden zij zich hier op enige
wijze op voor? In hoofdstuk 2 en 3 is te lezen dat dit ook daadwerkelijk de belangrijkste fases zijn gebleken. Op de volgende pagina is uitgewerkt welke concrete
gedragingen daar dan aan ten grondslag liggen.
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Werkgevers

• Inzicht krijgen in wat
werkgevers hier aan hebben
• Focus van korte naar lange
termijn (urgentiebesef)
• Inzien dat het niet
bedreigend is om mensen te
ontwikkelen
• Bewustwording van ‘waarom
zou ik dit doen’?
• Kwaliteiten werknemers op
juiste manier inzetten
(preventief)

1.3. Toelichting op aanpak
• Ruimte/omgeving bieden
met positieve leer-input
peers
• Bespreekbaar maken
• Faciliteren (in)formeel
leren
• Bijdragen leercultuur
• Mogelijkheden bieden
• Stimuleren/wat zou je
interessant vinden

• Maatwerk bieden
• Ontwikkeladvies aanbieden

Focus

• Vanzelfsprekend vinden
dat medewerkers zich
blijven ontwikkelen

Fase 0:

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:

Fase 4:

Ontkenning

Overweging

Voorbereiding

Actie

Volhouden

Oriënteren
ontwikkelingsmogelijkheden

Volgen opleiding
/cursus / doelgerichte
leer-activiteiten

Niet open staan voor een (hoog) urgentiebesef /
Leven Lang Ontwikkelen overwegen om zichzelf
actief te ontplooien

Blijvend actief
ontplooien

Fase 5:

Gedrag blijvend
veranderd
Een Leven Lang
Ontwikkelen

Terugvallen

Werknemers

• Bewustzijn dat huidige functie
eindig is.
• Bewustzijn nu én de volgende
stap
• Noodzaak inzien
• Waarom moet je je scholen?
• Verhogen urgentiebesef

•
•
•
•
•

Realiseren eigen kunnen
Plan B hebben
Weten waar je goed in bent
Weten wat je leuk vindt
Relatie leggen tussen macroomstandigheden en microgedrag

• Formeel /niet-formeel
en informeel leren

• Hele werkende leven
formeel/nietformeel/informeel leren
• Duurzaam inzetbaar
blijven
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1.3. Toelichting op aanpak

Bij het opstellen van de gespreksleidraad is gebruik gemaakt van het Kantar Behaviour
Framework
Sluit het gewenste gedrag aan bij
Bewust
de eigen normen en waarden?

(systeem 2)
Het Kantar Behaviour Framework is
ontwikkeld door het Behavior Change
Institute dat een meta-analyse maakte van
verschillende theorieën (zoals het
Behavioural Intention Model (Fishbein en
Ajzen 1975) en Stages of change) die
menselijk gedrag proberen te duiden en te
beïnvloeden.
Kennis van Behavioural Economics,
antropologie en cognitieve psychologie
vormt het fundament. De winst van dit
model ligt in het integreren van invloeden
die te vaak in isolatie worden gezien. Alle
invloeden tezamen worden dus bekeken in
dit model.
Aan de linker kant van het model staan de
meer bewuste factoren (systeem 2). Aan
de rechterkant van het model staan de
meer onbewuste factoren (systeem 1).
Bij het opstellen van de gespreksleidraad is
rekening gehouden met dit model.

Onbewust
(systeem 1)

Past het gedrag
in de dagelijkse
gang van zaken?

Het “what’s in it
for me?”-aspect

Wordt het
gedrag gestuurd door
onbewuste beïnvloeding?

Heeft het gedrag effect
en is men in staat om het
gedrag te vertonen?

Wordt het gedrag
onbewust aangestuurd
door omgevingsdesign?

Is er vertrouwen in
de afzender/het beleid?

De invloed van de sociale
omgeving en cultuur
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2
Inzichten werknemers

2.1. Eerste associaties en kennis

Werknemers associëren verandering vooral met veranderingen in het bedrijf en
op de arbeidsmarkt, maar niet met veranderingen die door hen zelf zijn geïnitieerd

Deze pagina gaat
over werknemers

We vroegen werknemers allereerst naar de associaties die zij hebben met
verandering in het werk. Deze associaties hebben onder meer te maken
veranderingen in hun eigen bedrijf (endogene factoren), zoals het aannemen
van nieuwe (jonge) werknemers of het instellen van nieuwe functies in het
bedrijf.

Daarnaast associëren werknemers veranderingen met veranderingen die van
buitenaf komen (exogene factoren). Hierbij denkt men al snel aan veranderende
regels en wetten van de overheid, maar ook aan nieuwe eisen van klanten.

- “Bij mij komt verjonging op. Mensen vertrekken hier niet zo snel. Dus er moet wel
verfrissing komen (...) Vooral op de accounting afdeling krijgen we jongere mensen.”
- “Ik denk aan veranderingen in de structuur. Het is een hele platte organisatie (...)
Uiteindelijk zijn ze toch functies gaan instellen. Er zijn meer interne en meer externe
functies gekomen.”
- “Er is bij ons een verandering geweest in functies en het werk is misschien wat
minder uitdagend geworden voor mij. Ik vind het misschien ook wel even goed zo.”

Sommige werknemers denken aan veranderingen in werk omdat in het algemeen
de arbeidsmarkt verandert. Technologische veranderingen en een verslechterde
economie kunnen ten koste gaan van arbeidsplaatsen.

Ook denkt men aan veranderingen, omdat het werk in het bedrijf verandert of
omdat er een andere manier van werken wordt ingevoerd, bijvoorbeeld door
digitalisering.
- “Het proces wordt digitaler en digitaler. Veel wordt op de cloud gezet. Geen stapels
boeken meer.”
- “We hebben het hele magazijn gedigitaliseerd, in de zin van dat we met codes
vastleggen waar alles staat.”

- “Veranderingen? Ze eisen steeds meer. In mijn vak zie ik vaak de hype van veiligheid
(....) Alles komt van hogeraf en dat mag je gaan toepassen. Het wordt er niet leuker op.”

- “Veranderingen gaan soms ten koste van de arbeid. Als je kijkt naar de toekomst,
onbemande trams. Dan gaat dat ten koste van die vacatures. In mijn baan is het meer in
het productiewerk dat je alleen operators nodig hebt die op knopjes drukken in plaats van
mensen aan de band.”
- “Veranderingen in werk zijn economisch. Als de economie minder gaat, dan is er minder
werk. Misschien moet je dan flexibel zijn om iets anders te gaan doen.”

Er is vrijwel geen enkele werknemer die spontaan denkt aan veranderingen die
door hen zelf wordt geïnitieerd. Veranderingen overkomen je en daar zal je in mee
moeten gaan.
- “Veranderingen zijn overal. Elke werkgever heeft zijn eigen regels. Je moet je toch
aanpassen.”
- “Veranderingen dat is van alles: organisatorisch, uitbreiding van andere collega’s, een
andere aanpak omdat de markt verandert. Verandering daar ontkom je niet aan; dat is in
je hele leven ook zo. Verandering is het leven.”
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Bijblijven vinden werknemers belangrijk; bij sommigen wekt dat gelijk weerstand op,
terwijl anderen het leuk vinden
Wanneer we vragen waaraan men denkt bij omgaan met veranderingen en
bijblijven noemen werknemers spontaan dat bijblijven belangrijk is. Om mee te
kunnen blijven draaien in deze maatschappij is het verstandig om op de
hoogte te blijven van de laatste (digitale) ontwikkelingen.

Bij sommige geïnterviewden roept bijblijven gelijk een gevoel van weerstand op.
Het is iets wat wordt opgelegd door anderen, waardoor het een negatief gevoel
bovenhaalt.

- “Je moet bijblijven, want anders mis je de boot.”
- “Tegenwoordig is bijna alles met de computer, ook voor monteurs die moeten ook
veel computers gebruiken. We hebben daar heel wat scholing voor gedaan.”
- “Up to date blijven. Vaak is het digitaal. Zulke dingen, bij blijven. En ook de tijd
ervoor hebben om het te kunnen. Dat is vaak de moeilijkheid.”

- “Het gevoel dat ik krijg is: waarom moet alles veranderen? Waarom niet alleen dat wat
moet? Ik vraag me soms af waarom mensen denken dat verandering altijd goed is.”
- “Het is wel een moet-gevoel wat je erbij krijgt. Als je ‘t niet doet dan blijf je niet bij. Dus het
is een soort van verplichting (...) ik kan me voorstellen dat als je met de nieuwste
technologie moet werken en je bent van oudere leeftijd, dan kan ik best snappen dat
mensen dat rot vinden.”
- “Je wordt in het diepe gegooid. Je wordt onzeker, maar het lukt wel.”

Uit de eerste reacties valt ook op te maken dat sommige geïnterviewden dit
niet altijd op hun eigen situatie betrekken. Het is in hun ogen belangrijk om bij
te blijven, maar het is lastig om te vertalen naar hun eigen situatie. Ze gaan er
bijvoorbeeld vanuit dat het in hun branche niet zo’n vaart loopt.

Anderen krijgen bij bijblijven juist gelijk een positief gevoel. Ze vinden het leuk om
zich te blijven ontwikkelen. Het past naar eigen zeggen bij hun levensstijl.

- “Als je bijvoorbeeld in de IT werkt, moet je continu doorleren en scholing volgen. Als
je er daar even uit ligt dan loop je meteen ook achter (...) voor mijn werk in de
logistiek maakt het niet zo veel uit, zolang de producten maar bij de klant komen.”
- “Dat vind ik wel iets belangrijks, hoe zorg ik ervoor dat ik bijblijf? Maar ik zou
persoonlijk niet weten welke scholing ik zou willen hebben. Ik merk dat ik niet per se
de behoefte heb om mijn carrière meer uit te gaan bouwen.”

Men denkt ook vaak aan formele vormen van leren, zoals het volgen van een
cursus. Vrijwel niemand komt uit zichzelf met informele manieren van leren.
- “Ik denk aan bijscholen en huiswerk. Eerst dacht ik: het is goed om op de hoogte te
blijven. Maar nu denk ik: ik ga mijn tijd uitzitten. Tot ik met pensioen ga.”
- “Opleidingen en cursussen. Iedere werknemer mag bij ons 4 cursussen volgen per
jaar.”

- “Positief. Want ‘t hele leven is verandering. Stilstand is de dood. Beweging is ‘t leven. De
aarde draait ook 24 uur per dag rond. Dus ik reageer positief en ga met de stroom mee.”
- “Ik vind het leuk om meer te leren binnen het bedrijf en te weten wat we nou eigenlijk
verkopen.”
Dit blijkt ook uit het onderzoek van Panteia (2019). Hoewel in het onderzoek van
Panteia wordt gesproken over leren (en niet over bijblijven), blijkt wel dat mensen zowel werkenden als niet-werkenden - de perceptie hebben dat leren alleen uit de
traditionele vormen van scholing bestaat. Dat wil zeggen: les krijgen in een lokaal
met een docent voor de groep en ter afsluiting een examen. Ook uit kwalitatief
onderzoek van TNS Nipo (2016) blijkt dat de link met leren snel ligt in het schoolse
karakter. Associaties die ‘leren’ opriep waren onder andere: school, verplicht, in de
boeken, examen en klassikaal onderwijs.
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De term Leven Lang Ontwikkelen kent men niet, maar men kan zich er wel wat bij
voorstellen op werk- en privégebied
De term Leven Lang Ontwikkelen is bij alle geïnterviewden onbekend. Echter
kunnen ze zich er wel wat bij voorstellen. Men denkt aan up-to-date blijven en
meegaan met de tijd.
- “Nee, ken ik niet (...) Dan denk ik: niet in slaap vallen. Niet als je je diploma hebt
denken: dat was het dan. Ik wil als ik 80 ben nog denken: wat wil ik later worden?”
- “Nee. Ik denk aan: up to date blijven.”
- “Niet als bestaand systeem maar meer als idee. Dat het leven constant aan het
veranderen is, maar de term ken ik niet. Het is constant aanpassen.”
- “Ken ik niet. Het roept op: meegaan met de tijd, meegaan met alles. Sta ik wel open
voor. Ik sta zelf niet stil. Ik heb een hobby met computeren. Ik ben dat gewend.”

Een van de geïnterviewden kent nog wel de term die tot enkele jaren geleden
werd gebruikt: Leven Lang Leren. Dit roept bij haar associaties op met
bijscholing.

Het valt op dat meerdere geïnterviewden een parallel trekken met hun
privéleven bij de term Leven Lang Ontwikkelen. In je persoonlijk leven is het
goed om niet stil te blijven staan. Sommigen denken aan hobby’s waarbij ze
continu bezig zijn om hierin beter te worden. ‘Ontwikkelen’ lijkt in ieder geval
een positief gevoel op te wekken.
- “Ja, en ik ben zelf drummer dus je bent nooit uitgedrumd. Je blijft je altijd
ontwikkelen, je kan nooit alles al op de drum en dat zou ook niet goed zijn.”
- “Dan denk ik aan een artikel dat ik heb gelezen in een psychologie magazine.
Minder werkgerelateerd maar meer persoonsgerelateerd (..) Voor werk is ‘t
dat je niet blijft hangen in de dingen die je doet. Wat ik misschien wel heb
voor mezelf.
- “Ik doel meer op mijn persoonlijke leven, dat je daar nog steeds aan het leren
bent. Ik zie dat als hetzelfde.”

- “Ik ken wel iets vergelijkbaars. Levenslang leren. Ik denk aan bijscholing. Dat is
nodig in een snel veranderende wereld.”
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Formele vormen van leren om bij te blijven in je eigen vak zijn top of mind
Wanneer we de definitie geven en toelichten dat je op verschillende manieren kunt
bijblijven, vinden sommigen dit logisch. Er zijn verschillende manieren om jezelf te
ontwikkelen.
- “Dat je continu op de hoogte wordt gehouden van nieuwe ontwikkelingen en daarop blijft
anticiperen (...) Je kunt van iemand leren die ervaren is. Mocht dat niet zo zijn, gaan we
op cursus. Op youtube kijken we ook filmpjes, vaak in je eigen tijd.”
- “Kennis opnemen. Dat kan op alle manieren. Het is niet zwart wit. Ook gewoon in het
dagelijks leven met een collega dingen leren.”
- ”Bij ons is het heel erg werkend leren.Collega's die bij ons beginnen en heel recent zijn
afgestudeerd, worden ook gekoppeld aan een ervaren collega en werken dan met elkaar.”

Anderen geven toe dat ze bij Leven Lang Ontwikkelen in eerste instantie alleen
maar aan formele vormen van leren dachten (het volgen van een cursus of
opleiding). Ze vinden het positief om te horen dat het ook gaat over leren ‘on the
job’ in de vorm van een snuffelstage of van je directe collega’s. Deze vormen van
ontwikkelen lijken een meer positief gevoel op te wekken. Het is een vorm van leren
die voor hen meer haalbaar lijkt te zijn.
- “Ik heb in eerste instantie meer opleidingen en cursussen voor ogen. Maar nu je het zo
zegt, je kan het ook zien als een snuffelstage of met collega’s sparren over dingen (...) Ik
wil elke dag nog wel iets van leren van mijn collega’s die boven me staan ook. Daar sluit
je je niet voor af voor dat leren.”
- “Een opleiding kost gelijk een hele hoop geld dus dan is de drempel hoger. Soms denk ik
van: ik ga dat doen en dan kijk je naar het doel en dan denk je: laat ook maar. Een
snuffelstage of van eigen collega's leren, dat is allemaal wat vrijer. Het klikt en je raakt
geïnspireerd. Op die manier ontwikkelen is veel organischer en makkelijker.”

Geïnterviewden denken vaak aan ontwikkelen om bij te blijven in je eigen
vak en niet aan ontwikkelen om een nieuw vak te leren omdat de
arbeidsmarkt aan het veranderen is. Een nieuw vak leren als het nog niet
nodig is, lijkt zonde van de tijd. Het is in hun ogen veel gevraagd om (tijd en
geld) te investeren in iets dat niet gelijk resultaten oplevert. Een van de
respondenten vormt hierop een uitzondering. Hij heeft in zijn werkende leven
al eens een switch gemaakt in beroep en geeft aan dat het relevant is om
niet op één paard te wedden.
- “Het gaat om bijblijven in je huidige werk of in ieder geval de branche waar je in
zit. Je moet ook niet te ver doorgaan, want daar heb je geen tijd voor (...) Je moet
het kunnen gebruiken. Als je het niet gebruikt, heb je er niet veel aan.”
- “Ik begon als kok. Ik zag het niet zitten dus ik ging de avondschool doen en een
leercursus. En zodoende ben ik mij gaan oriënteren iedere keer, om toch verder te
kijken. Ik wed niet op één paard.”

Ook hier zien we overeenkomsten met de literatuur. In het onderzoeksrapport van
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP, 2019) komt bijvoorbeeld naar voren
dat er ‘maar beperkt vooruit wordt gekeken’. Men besluit vaak pas om zich om te
scholen wanneer er concreet uitzicht is op ander werk. Beide inzichten
bevestigen de gedachte: men doet het niet zo snel als het nog niet nodig is.
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In het algemeen zegt men open te staan voor het opdoen van nieuwe kennis en
vaardigheden
Staan werknemers open voor Leven Lang Ontwikkelen? Over het algemeen
zeggen vrijwel alle geïnterviewden best bereid te zijn om nieuwe kennis en
vaardigheden op te doen. Sommigen zeggen daarbij direct dat ze het leuk
vinden, terwijl anderen over het algemeen zeggen dat ze ervoor open staan
om zichzelf te ontwikkelen.

Sommige geïnterviewden hebben wel vertrouwen in zichzelf met leren. Ze gaan er
vanuit dat het hen wel lukt om een cursus of opleiding te volgen als ze daarvoor de
tijd en het geld hebben. Anderen geven aan dat ze wel onzeker zijn over hun
leervermogen. Ze zouden er wel tegenop zien als ze weer kennis en vaardigheden
op moeten gaan doen en/of ze vragen zich af of dit nog wel zinvol is op hun leeftijd.

- “Ik sta er altijd open voor om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.”
- “Hoe ouder je wordt, hoe meer je leert. En qua werk: alles wat ik doe, wil ik ook
goed doen. Het maximale. Ik volg ook cursussen.”
- “Ja hoor. daar sta ik voor open. Zowel voor werk als privé wil ik kennis vergaren.”
- “Zeker, daar sta ik wel voor open. Zou ik wel doen.”

- “Als ik dan denk aan een cursus doen denk ik eerder aan het geld of aan de tijd in plaats
van of ik het wel kan. Dat vertrouwen heb ik dan wel.”
- “In het oude leren, daar ben ik wel onzeker over. Ik zou mezelf wel moeten oppeppen.”
- “Ik vind het niet heel makkelijk in deze maatschappij om die veranderingen te maken. Ik
ben al bijna 50 en dan denk ik dat ze niet zitten te wachten op oude mensen.”

Duidelijk is dat men dit koppelt aan hun huidige functie. Wanneer wordt
gevraagd of ze er ook voor open staan om kennis en vaardigheden op te doen
voor hun verder werkende leven is de bereidwilligheid minder groot. De een
zegt er in het algemeen wel voor open te staan, terwijl anderen zich afvragen
hoeveel tijd en moeite dit gaat kosten en of het wel zinvol is om dat nu te
doen. Mogelijk komt dit doordat dit toekomstige werk nog niet concreet is.

Wanneer wordt toegelicht dat leren en ontwikkelen op verschillende manieren kan,
is men positiever. Het leren ‘on the job’ staat voor hen veel dichterbij. Het voelt
prettiger om kennis en vaardigheden in de praktijk op te doen, hoewel een enkeling
zich ook afvraagt of je van een collega wel de juiste werkwijze krijgt aangeleerd.

- “Ja, daar sta ik op zich wel voor open.”
- “Op dit moment heb ik het nog naar mijn zin, maar misschien over 3 jaar ben ik het
wel zat en wil ik iets nieuws proberen. Dat zou zo kunnen gebeuren (...) het ligt er
dan net wel aan hoeveel het zou kosten.”
- “Als het niet nodig is dan niet. Je moet het wel kunnen gebruiken.”

- “Het leren in de praktijk past veel beter bij mij. Dat vind ik 10 keer prettiger. Je hebt daar
nog steeds meer ervaring in.”
- “De beste manier van leren is kijken. Het is van: je doet het voor en dan doe je het zelf.”
- “In een groepsklas vind ik moeilijker dan het zelf doen. Ik kan me dan beter concentreren
dan dat ik het in een grote groep moet doen.”
- “Ik wil ook een cursus en niet alleen maar meelopen met een collega (...) Dan weet je
zeker dat het allemaal correct is wat je leert en bij een collega is dat maar de vraag.”
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Ontwikkeling is wel belangrijk, maar niet altijd noodzakelijk
De meeste geïnterviewden geven aan dat ze het belangrijk vinden om nieuwe
kennis en vaardigheden op te doen. Dit is relevant om bij te kunnen blijven in
hun vak.
- “Dat vind ik wel iets belangrijks. Hoe zorg ik ervoor dat ik bijblijf.”
- “Heel belangrijk. Je moet bijblijven. Ik moet ook nog altijd bijleren.”
- “Ja belangrijk. Op je werk doe je dat om verder te komen. Je moet scherp blijven en
bijblijven. Net als met voetbal. Je moet ook bijblijven met updates en programma’s.”

Ook heeft men oog voor veranderingen in het bedrijf en op de arbeidsmarkt.
Bij sommigen speelt er naar eigen zeggen niet zo veel. Anderen benoemen
onder meer de automatisering. Een van de gëinterviewden benoemt uit
zichzelf dat dit ook gevolgen kan hebben voor de eisen die aan werknemers
worden gesteld.
- “De veranderingen bij ons op de werkvloer houd ik echt wel in de gaten. Ze gaan
over zoveel jaar elektrisch rijden. Ik ben daar al mee bezig.”
- “De automatisering, het vooruit gaan van de mensheid. Ik denk dat dat normaal is. Ik
denk dat dat gewoon doorgaat (....) Dat heeft ook gevolgen voor de eisen die aan
werknemers worden gesteld. Dat je minder mensen nodig hebt voor bepaalde jobs.
Daardoor kunnen ze hogere eisen stellen.”
- “Dat er steeds meer verantwoordelijkheden bij de werknemer komen te liggen. Ik
werk nog niet super lang, maar bij mijn ouders was er HR die je vakantie voor je
aanvroeg. Je hebt nu core business met zoveel randzaken eromheen.”
- “In mijn branche zo een twee drie niet. Ik zie geen specifieke veranderingen.”

Wanneer we vragen of ze het opdoen van kennis en vaardigheden echt
noodzakelijk achten, geven verschillende werknemers aan dat dit niet het geval is.
Eén van de geïnterviewden geeft aan dat ze haar privéleven belangrijker vindt dan
haar werk. Anderen zeggen dat het op zich wel goed en/of leuk zou zijn, maar
uitstellen kan geen kwaad.
- “Ik vind het leuk om meer te leren binnen het bedrijf. In die zin is het voor mij ook
noodzakelijk (...) Maar het is niet noodzakelijk voor de baan.”
- “Je moet jezelf wel verder ontwikkelen. Ik moet nog een aantal jaren. Ik ben 47 jaar. Maar
ik heb ook het gevoel van: dat komt wel.”
- Als ik aan mezelf denk, dan denk ik: ik doe wat ik leuk vind. Ik ga met plezier naar mijn
werk. Dus voor mij is het wel goed hoe het nu is. Wanneer er allemaal nieuws komt dan
denk ik wel: ik herken me er wel in. Maar voor mijn gevoel, en misschien zeg ik dat wel
vanuit het vrouw zijn, hoeft het niet zo. Je zit met jonge kinderen maar je vindt werken wel
leuk en toch moet je minder werken. Er zijn ook genoeg mensen die juist door blijven
gaan met hun carrière daarna. Voor mij is dat niet zo.”

Ook zijn er enkele werknemers die het wel noodzakelijk achten omdat anders hun
baan minder aantrekkelijk wordt of omdat ze vrezen voor concurrentie van jongere
collega’s die fris van school komen.
- “Als ik niets bij leer de komende jaren dan wordt het werk een stukje minder aantrekkelijk.
Bepaalde kennis erbij krijgen, dan blijft het werk voor mij aantrekkelijker.”
- “Ja, echt belangrijk. Een voorbeeld: ik werkte bij een verzekeringskantoor en een collega
kende de control F optie niet. Ik ging op zoek naar een bepaald type tractor. Mijn collega
ging 32 pagina's doorlezen. Dit zijn trucjes die je niet kent en die gaan mensen je niet
leren. Om te concurreren met je jongere collega heb je die cursus heel erg nodig.”
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Het mogelijk vervallen van functies lijkt niet echt alarmerend te worden gevonden. Het
perspectief van doorkabbelen in je huidige functie roept een hoger urgentiegevoel op
Wanneer we vragen of ze over 10 jaar hun huidige baan nog kunnen uitoefenen
als ze geen nieuwe kennis en vaardigheden opdoen antwoorden sommige
werknemers dat ze verwachten dat dit wel kan in hun branche.
- “Ik denk het wel (...) in principe kan ik over 10 jaar nog blijven mocht ik niet bijleren,
want ik heb gewoon mijn taken.”

Anderen vrezen wel dat hun huidige baan anders zal worden of verdwijnen in de
komende jaren. Zo verwacht één van de geïnterviewden dat haar werk zal worden
geoutsourcet naar India, aangezien haar baas dat al eens heeft aangekondigd.
Echter is dit voor haar geen alarmerend bericht. Dat speelt immers nu nog niet.
- “Ik denk dat het er heel anders uit gaat zien ja (...) Bij ons zal het te maken hebben met
het overgeven van werkzaamheden naar India. Dus die kantoorbanen kunnen gaan
verplaatsen daarheen. Dat heeft de baas zelfs al eens gezegd. Maar dat is over 10 jaar,
nu is het goed zoals het is. Ik zie het wel. Ik ben me er bewust van, maar ik vind het
goed zoals het is, dus ik doe er even niks aan. En als ik een switch wil maken dan wel
echt naar een andere sector.”
- “Als ik niets bijleer heeft dat toch beperkingen. Laatst wisten ze niet dat ik 3D tekende.
Ik zei: dat kan ik. En dan ga je verder. Als ik het niet zou kunnen, zou iemand anders
komen (...) maar ik denk dat mijn baan wel blijft bestaan. Over 10 jaar heb je geen
caissière's meer. Maar ze blijven wel met de hand tekenen.”

Een andere vraag roept een hoger urgentiegevoel op: in hoeverre wil je over
10 jaar nog dezelfde baan hebben? Verschillende geïnterviewden geven aan
dat ze hopen dat ze dan wat anders doen. Het werk moet ook leuk en
uitdagend blijven. Een oudere werknemer hoopt over 10 jaar al te zijn gestopt
met werken.
- “Het lijkt mij persoonlijk heel vervelend om 36 jaar hetzelfde te doen. Ik zou nog
steeds voor dezelfde organisatie willen werken, maar wel stappen blijven maken om
specialistischer te worden.”
- “Als ik over 10 jaar nog hetzelfde werk heb, dan lijkt me dat heel saai. Ik zou me
achterop geraakt voelen en misschien wel eenzaam in een functie. Dan ben ik 10
jaar ouder terwijl de rest hartstikke jong is.”
- “Zelf wil ik wel progressie maken. Meer verdienen. Misschien leidinggevende
worden, bij wijze van spreken. Ik zou wel me verder willen ontwikkelen.”
- “Over 10 jaar wil ik niet meer werken. Ik wil mijn pensioen 3 jaar naar voren trekken.
Ik wil op mijn zestigste stoppen. Dus ik zit het nog wel uit hier.”

Deze inzichten sluiten aan op enkele inzichten van het Sociaal en Cultureel
Planbureau (2019), namelijk dat de te verwachten veranderingen in de
arbeidsmarkt zodanig abstract lijken, dat men moeilijk de consequenties kan
voorzien en dit zodoende weinig tot niet lijkt bij te dragen aan het urgentiebesef.
Uit onze gesprekken lijkt het urgentiegevoel echter sterker te worden bij het
persoonlijker en daarmee bovendien concreter maken van het toekomstbeeld.
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Wel nadenken over een andere toekomst, maar het wordt niet snel concreet
Het is niet zo dat men niet nadenkt over dit onderwerp. Verschillende
werknemers geven aan dat ze een carrièreswitch wel eens hebben overwogen,
maar plannen voor een opleiding om hier te komen worden niet heel concreet.
De noodzaak lijkt niet heel hoog te zijn. Een van de geïnterviewden zegt dat ze
niet goed weet hoe ze dit moet aanpakken. Op persoonlijk vlak lukt het haar wel
om nieuwe doelen te stellen, maar in het werk is het lastiger om te bepalen wat
je anders wil doen.
- “Ik denk er wel degelijk over na, wil ik dit nog 24 jaar doen? Ja ik zou het niet met
tegenzin doen. Alleen, ik zit de laatste tijd vaker te denken: joh ik leef maar 1 keer en
ik heb nu deze baan die ik al heel lang doe. Dus dan zit ik wel eens te denken kan ik
niet iets anders doen? Als ik ga switchen wil ik wel naar een andere sector, want
switchen binnen mijn sector hoeft niet per sé.”
- “Op persoonlijk vlak vind ik het makkelijker (....) Mijn werk staat lager op de ladder
dan de relatie met mijzelf. Ik heb nog steeds dromen van in Schotland paarden
trainen. Dan denk ik: ik ben niet oud. Maar qua werk vind ik het lastig om er een doel
aan te koppelen.”

Een geïnterviewde zegt al wel een plan B te hebben moeten opstellen, omdat
zijn baan op het spel kwam te staan door de crisis. Zijn oplossing was om
ZZP’er te worden.

Een andere geïnterviewde zegt al wel vooruit te kijken omdat hij verwacht dat zijn
baan in de komende jaren zal verdwijnen. Hij heeft geïnformeerd bij een potentiële
werkgever wat er nodig is om die functie te vervullen.
- “Ik heb nu al wat info gewonnen binnen een ander bedrijf. Zo van: wat zijn de mogelijkheden
voor het werken hier? En ik vroeg ook wat de eisen zijn. En dat valt 100% mee. Qua metro
is het alleen maar bepaalde kennis van de lijnen en het functioneren van de metro. Je hebt
niet eens een rijbewijs nodig.”

Anderen hebben er wel over nagedacht, maar zijn al snel gestrand. Ze lopen al gauw
tegen barrières aan en zetten vervolgens niet door. Naar eigen zeggen hebben die
drempels vooral met tijd en geld te maken.
- “Maar als je gaat zoeken, zijn er al gauw grenzen. Leuke opleiding, maar al 10.000 euro per
jaar. Of dan ga je inlezen en denk je: ja, 1 avond in de week. Dat kan helemaal niet. Ik zou
graag willen, maar ik vind het lastig te bedenken waar ik moet zijn. Ik ben geen student,
maar een volwassen mens.”
- “Als er iets nieuws is, moet je daar de tijd voor nemen, want het hoeft niet. Je zegt: ik wil dit
graag doen. De werkgever zegt: nee, je bent druk met je eigen werk. En dan mis je de boot.”

- “Ja, we hebben wel crisis gehad. Daar kan de baas ook niet veel aan doen. Daar
denk je wel aan. Je probeert je plannetje klaar te zetten. Mocht het mis zijn gegaan,
dan was ik ZZP’er geworden. Voor de rest: je kunt niet meer doen. Je hebt een
loyaliteit naar je werkgever ook.”
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2.2. Houding, gedrag en commitment LLO

Naast het zelf niet willen investeren van tijd en geld in ontwikkeling spelen ook de
bedrijfscultuur en onzekerheid een rol bij de keuze om wel/niet te ontwikkelen
Zelf tijd en geld investeren in een opleiding doet men niet zo snel, tenzij het
pure noodzaak is (maar die druk zegt men nu niet te voelen).
- “Ik ga het niet in mijn vrije tijd doen. Ook omdat het niet echt nodig is. Ik vind 40 uur
werken wel genoeg. Ik vind het wel leuk maar ik moet wel een doel hebben. Dan
pas ga ik er privétijd in steken. Als ik iets heel anders wil doen, denk ik: heb ik het
nodig?”
- “Ik wil niet betalen voor een opleiding. Dat moet mijn baas doen (...) Studeren vind ik
stom en het kost veel geld. Als ik echt een ander vak moet gaan leren, dan denk ik
er vast en zeker anders over. Dan wordt het noodzaak. Als het noodzaak wordt, ga
ik dat vast doen.”

Verder speelt onzekerheid een rol. Een nieuwe opleiding volgen om een ander
beroep te gaan starten is ook risicovol. Je moet namelijk je zekerheid opgeven en
ook je (hogere) inkomsten van een baan waarin je meer ervaring hebt. Dit kan
leiden tot uitstelgedrag.
- “Als mijn kinderen straks zelfstandig zijn, dan heb ik ook minder inkomsten nodig en dan
vind ik mijn huidige werk behouden niet zo belangrijk. Misschien maak ik dan liever die
switch naar een andere sector waar ik meer voor de maatschappij kan betekenen.”
- “Ik praat ook vaak met vriendinnen daarover: als elke baan hetzelfde zou betalen zou je
dan die baan nog steeds doen? Veel zeggen er dan nee.”

Een andere barrière is de huidige werkgever. Werknemers verwachten dat
werkgevers ontwikkeling ook als een kostenpost zien. Wanneer je aangeeft
jezelf te willen omscholen, loop je het risico dat je werkgever je als
ongemotiveerd bestempelt. De angst hiervoor zorgt er ook voor dat je niet in
actie komt volgens één van de geïnterviewden.
- “Als je scholing voor een andere baan wilt krijgen moet je dat op een of andere
manier bespreekbaar kunnen maken bij je werkgever. Want het kan best zijn dat
wanneer zij dat aangeeft, dat de werkgever denkt: oh jee, ik heb slecht gemotiveerd
personeel. Dat is weer een risico en dat kan ook angst oproepen, zodat ze denkt: ik
blijf wel zitten waar ik zit. Tegen de tijd dat mijn baan overbodig begint te raken kan
ik ook het gesprek aangaan.”
- “Voor de werkgever is het een kostenpost. Het zijn geen goedkope cursussen. Die
werkgever heeft liever dat je het via Google zelf leert.”
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Werknemers zeggen wel ervaring te hebben met leren en ontwikkelen. Vrijwel niemand
heeft concrete plannen om een cursus of opleiding te volgen
Ervaringen met leren en ontwikkelen zijn wisselend. Verschillende
geïnterviewden geven aan voor hun werk verplichte cursussen te moeten
volgen. Niet iedereen zegt hier veel van op te steken.
- “Nee ik word nooit naar cursussen gestuurd, maar in mijn branche kan het zeker wel
eens voorkomen omdat er wel bepaalde certificaten verplicht zijn.”
- “Nee, ik heb de afgelopen jaren niet zo heel veel geleerd. Niet binnen het bedrijf in
ieder geval. Je krijgt elk jaar een aantal verplichte cursussen hoe je met mensen en
bepaalde situaties om moet gaan. Je weet inmiddels wel waar ze naar toe werken (...)
Privé heb ik elektronica bijgeschaafd via een thuiscursus. Ik heb oude motoren.”

Verder geven de meeste geïnterviewden aan dat ze altijd wel bezig zijn met
leren door gewoon hun werk uit te voeren en van collega’s te leren. Vaak is dat
niet concreet en gaat het er vooral om dat je handiger wordt in je huidige werk.
Bij één van de geïnterviewden was het heel gericht om een bepaalde
vaardigheid aan te leren van een ervaren collega.

Eén van de geïnterviewden zit momenteel in een opleidingstraject, hetgeen ze leuk
vindt. Er is verder niemand die concrete plannen heeft om een cursus of opleiding
te volgen in de nabije toekomst. Sommigen hebben wel plannen, maar die zijn niet
concreet. De een maakt dat niet zo veel uit, terwijl de ander gefrustreerd raakt van
zichzelf dat ze geen stappen zet.
- “Je wil, maar je moet ook. Nu wordt er opeens gesteld dat mensen die er al werken: of
diploma's moeten halen, of weg moeten. Op gegeven moment is er een toekomstplan
geschreven waarin werd gesteld dat dit een verdwijnende functie zou zijn. Je moet
doorgroeien. Nu zit ik in een opleidingstraject. Ik vind het leuk.”
- “Nee, ik heb die plannen soms in mijn hoofd en dan ga ik kijken wat voor mogelijkheden
er zjin maar die plannen gaan snel alweer uit mijn hoofd (....) Ik blijf erbij dat wanneer je
de noodzaak niet ziet, en mijn situatie met mijn kinderen, dan denk je: dat komt wel.
Vooral omdat ik niet met tegenzin naar mijn werk ga.”
- “Je raakt je af en toe wel teleurgesteld in jezelf. Dan denk je: je moet af en toe weleens
iets doen. Ik vind het moeilijk om me regelmatig te ontwikkelen. Het levert me op dat het
me gefrustreerd maakt.”

- “Ik denk dat je elke dag wel leert. Je leert ook van mensen om je heen, met wie je
werkt of van klanten. Dus ik heb vast wel dingen geleerd in gedrag. Ik heb geen
cursus of opleiding gedaan.”
- “Nee, maar wel van mijn collega’s geleerd en over mezelf geleerd.”
- “Ja, zeker ook. Ze hebben me ingehuurd voor bouwkundig werk. Ze vroegen: kun je
dat? Ik zei: ik wil het wel, maar ik moet het leren. Via een projectleider heb ik het toen
geleerd. Het was puur begeleiding.”
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2.3. Barrières

Onbewuste factoren spelen een grote rol bij de eerste kloof: het überhaupt overwegen
Vervolgens zijn we aan de hand van scenario’s dieper ingegaan op bepaalde ‘kloven’ (gaps) die zich kunnen voordoen bij Leven Lang Ontwikkelen, beginnend bij de
kloof tussen overwegen en de intentie hebben (kloof A). In de situatie waarin werknemers zich niet eens afvragen of zij zich zouden moet ontwikkelen om mee te
kunnen komen met (toekomstige) veranderingen op de arbeidsmarkt geven de geïnterviewden aan dat vooral onbewuste factoren een rol spelen. Er is sprake van
gewoontegedrag en mensen hebben het (onterechte) gevoel veilig te zijn (in mijn branche loopt het niet zo’n vaart). Op de volgende pagina’s is dit verder uitgewerkt.

Persoonlijk niet lekker in je vel
Privé is belangrijker dan werk

Scenario Consider-Intention gap
Het gaat over [Deborah/Peter], [een vrouw/man van
... jaar]. Deborah werkt in de [noem sector waar
respondent werkzaam is]. Ze doet dit werk al jaren.
Ze ziet dat de wereld om haar heen verandert.
Technologie,
automatisering
en
innovatie
veranderen het leven en werken in Nederland. Ze
ziet dit wel, maar eerlijk gezegd is ze er niet echt
mee bezig. En ze vraagt zich ook niet af welke
gevolgen dit kan hebben voor haar huidige baan en
verdere werkende leven.

Blijven hangen in routine
Te oud,
loont niet

Onzekerheid over eigen leervermogen

Ver-van-mijn bed show: zien we later wel
(Onterecht) gevoel van veiligheid: in
mijn branche speelt het niet
Bedrijfscultuur en weinig carrière
perspectief
Collega’s stimuleren ook niet
NB: In het onderzoek hebben we gewerkt met projectieve technieken. We legden scenario’s voor van fictieve personen die ‘toevalligerwijs’ leken op de
geïnterviewden, doordat we leeftijd, geslacht en sector aanpasten op de respondent. Hierbij vroegen we naar mogelijke verklaringen voor het gedrag in het scenario,
we vroegen of het realistische situaties waren en of ze zichzelf hierin herkenden.
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Gewoontegedrag en korte termijn denken verklaren onder
meer dat mensen niet nadenken over leren en ontwikkelen
Volgens verschillende geïnterviewden is er sprake van gewoontegedrag.
Mensen denken er niet eens aan en leven van dag tot dag. Nadenken over de
toekomst past niet in die dagelijkse routine. Hierdoor staat men niet stil bij de
gevolgen van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
- “Zoals ik daarnaar kijk zou het gewoonte kunnen zijn. Het prima vinden is misschien
ook wel gewoonte. En niet op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging.”
- “Ik denk dat het routine is, 8 tot 5. Business as usual.”

Als mensen wel oog hebben voor veranderingen op de arbeidsmarkt is het de
vraag of ze dat kunnen vertalen naar hun eigen situatie: welke gevolgen kan
dit hebben voor mijn huidige baan en verdere werkende leven?
Geïnterviewden geven aan dat er genoeg mensen zijn die hier pas over na
gaan denken als ze er echt niet meer omheen kunnen.
- “Hij zit misschien al heel lang bij dezelfde werkgever, dat hij denkt: wat vandaag niet
kan, gebeurt morgen wel. Relaxt. Dit is heel realistisch. Sommige mensen zijn al blij
met wat ze hebben. Pas als het gebeurt, gaan ze zich realiseren van: oh, had ik dit
nou maar gedaan.”
- “Hij ziet de echte noodzaak niet omdat het zijn ene oor in gaat en zijn andere oor uit.
Het gebeurt wel, ik zie ook mensen met een huis die hun huur niet betalen en maar
blijven wachten totdat de deurwaarder voor de deur staat en dan is het gebeurd.”
Bij de specifieke doelgroep ‘werkenden met een vaste baan’ in het
onderzoek van Panteia (2019) bleken de voornaamste
belemmeringen het gevoel van zekerheid en het ontberen van
risicobesef, maar ook dat men vooral van dag tot dag leeft.

Barrières besproken op deze pagina
Blijven hangen in routine
Ver-van-mijn bed show: zien we later wel
(Onterecht) gevoel van veiligheid: in mijn
branche speelt dit niet

In sommige gevallen lijkt het vermijdingsgedrag te zijn. Zolang ze in hun eigen
baan hier nog niet persoonlijk mee worden geconfronteerd, hoeven ze hier nog
niet over na te denken. Bovendien is er werk genoeg in hun vakgebied. Als ze
een baan verliezen bij het ene bedrijf, worden ze vast wel weer aangenomen
bij een ander bedrijf.
- “Zolang ze niet persoonlijk geconfronteerd wordt, waarom zou je je er dan druk over
maken? (...) In haar vak zal er altijd werk zijn. Zij hoeft zich niet zo druk te maken.
Iemand in een andere situatie zou misschien alerter moeten zijn. Maar zij niet, want
zij wordt nu niet in haar kont gebeten.”
- ”Hij voelt zich niet aangesproken. Als hij niet bij bedrijf A kan werken, kan hij bij
bedrijf B (....) Misschien dat hij op de valreep ermee door komt. Ik denk dat heel veel
mensen zo denken.”

Ook hebben werknemers een groot gevoel van veiligheid. Ze gaan er vanuit
dat hen niet veel kan worden gemaakt omdat ze een vast contract hebben.
Desnoods vragen ze een uitkering aan. Niet nadenken hierover heeft weinig
consequenties.
- “Ze heeft een vaste baan dus ze kunnen haar er niet meer uitkicken. Ze heeft het
gevoel dat ze veilig is. Dat denk ik ook.”
- “Als je al meer dan 3 jaar werkt, zit je aan een vast contract. Dan kan ik me
voorstellen dat ze denkt: Ach, ik heb een vast contract.”
- “Dat soort mensen zullen er altijd zijn. Die vragen dan gewoon een uitkering aan.
Nederland is best een veilig land om je baan te verliezen.”
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2.3. Barrières

Ook is er sprake van lage self-efficacy en andere prioriteiten
in het leven

Barrières besproken op deze pagina
Onzekerheid eigen leervermogen
Persoonlijk niet lekker in je vel
Privé belangrijker dan werk
Te oud, loont niet

Ook speelt een lage self-efficacy een rol volgens de geïnterviewden:
medewerkers die weinig vertrouwen hebben over hun vermogen om te leren.
Ze hebben slechte ervaringen met school. Nadenken over ‘bijscholen’ roept
onzekerheid bij hen op. Alleen nadenken hierover is al vermoeiend, dus
vermijdt men dit liever.

Verder maken enkele geïnterviewden duidelijk dat werk niet voor iedereen in
het teken van persoonlijke ontwikkeling staat. Wanneer je werk vooral als
inkomstenbron ziet, ben je minder bezig met de ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt. Nadenken hierover kost tijd, maar werk lijkt vooral een lagere
prioriteit te hebben dan je privéleven.

- “Het roept bij haar vermoeienis of onzekerheid op. Weinig vertrouwen in zichzelf met
leren. Misschien heeft ze het met pijn en moeite gehaald. Dat ze denkt: moet ik weer
in die boeken. Onzekerheid speelt wel mee. (...) Ik werd laatst afgewezen voor een
bijbaantje en dan voel je je precies zo. Dan denk je: misschien kan ik het niet. Dan
word je bang dat het niet gaat lukken, en dan denk je: het is al 10 keer niet gelukt,
dus laat maar.”
- “Het zou kunnen dat hij faalangst heeft. Ik zou zelf denken: wie niet waagt, wie niet
wint. Maar sommigen zien er gigantisch tegenop (...) Dat is een afstompend gevoel.
Dat hij het gevoel heeft dat hij niet kan bijscholen. Dat staat heel ver van hem af.”
- “Hij kan minder vertrouwen hebben in zichzelf omdat alles zo snel verandert om
hem heen. De afgelopen 20 jaar is er bijvoorbeeld superveel veranderd.”

- “Vooral als Deborah 3 kindjes heeft thuis dan is werk bijzaak en geld verdienen. En
staat werk niet meer in de rol van persoonlijke ontwikkeling.”
- “Omdat Peter privé andere dingen aan zijn hoofd heeft. Zoals jonge kinderen, een
zieke ouder misschien, een druk leven buiten zijn werk om. Hij gaat natuurlijk wel 40
uur naar zijn werk maar eigenlijk is ie in zijn hoofd ergens anders mee bezig.”
- “Hij is druk met zijn privéleven en hij vindt 40 uur werken genoeg.”

De persoonlijke situatie van mensen heeft invloed op het zelfvertrouwen in hun
eigen kunnen. Wanneer je niet lekker in je vel zit, is de drempel om aan een
nieuwe opleiding of cursus te beginnen alleen maar hoger aldus één van de
geïnterviewden die zelf ook net gescheiden is.

- “Naar mijn gevoel is het wel heel leeftijdsgerelateerd hoe je in je leven staat en in je
werk staat. Op het moment dat je 44 bent dan wil je nog wel veel meer dan wanneer
je 53 bent.”
- “Maar ook dat je een bepaalde leeftijd bereikt en denkt: ik ga me nu niet helemaal
omscholen. Als ik mij moet omscholen, heb ik totaal geen ervaring.”

- “Ook als je je sterk en lekker voelt en je ziet een advertentie over een opleiding, dan
lees je die en valt dat op. Maar als je je kut voelt en in scheiding ligt en je ziet die
advertentie, dan denk je: dat kan ik helemaal niet. Het moet just the right moment
zijn (....) Ik heb zelf ook geen relatie meer.”

Ook benoemen enkele oudere geïnterviewden dat het ook te maken kan
hebben met leeftijd. Vanaf een bepaalde leeftijd is het de vraag of het nog
zinvol is om je te laten omscholen voor een nieuwe carrière. Dit lijkt enerzijds
een kosten-baten afweging te zijn. Anderzijds ontbreekt het ze aan
energie/motivatie om hiermee bezig te zijn.
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Ook de bedrijfscultuur kan ervoor zorgen dat men
scholing en ontwikkeling niet eens overweegt

Barrières besproken op deze pagina
Bedrijfscultuur en weinig carrière perspectief
Collega’s stimuleren ook niet

Enkele geïnterviewden benoemen dat het ook te maken kan hebben met de
bedrijfscultuur. Wanneer je niet wordt gestimuleerd om jezelf te ontwikkelen
dan is het ook niet motiverend om hier zelf over na te denken. In sommige
bedrijven voelen werknemers zich een nummertje waarin de werkgever niet
echt wil investeren, aldus een van de geïnterviewden.

Ook collega’s kunnen een rol spelen. Als niemand nadenkt over de relevantie van
ontwikkeling om bij te blijven bij veranderingen op de arbeidsmarkt dan stimuleer je
elkaar niet. Sterker nog: enkele geïnterviewden geven aan dat werknemers elkaar
zelfs kunnen ontmoedigen, omdat ze zelf ook in beweging moeten komen als één
collega dat doet.

“Geen motivatie. Het heeft met de cultuur te maken binnen het bedrijf. Hij heeft het
gevoel dat hij als een nummertje wordt gezien (....) Ja dat zie ik wel eens gebeuren bij
collega’s. 9 van de 10 keer hebben ze het dan toch niet zo naar hun zin op hun werk
en dat ze zich maar een nummertje voelen op de werkvloer.”

- “Als ze de enige is van de collega’s die zich wil ontwikkelen, dan wordt ze de mond
gesnoerd. Die collega’s worden dan ook daarmee geconfronteerd en dat wekt misschien
irritatie op. Dan raken ze in verzet tegen zo’n iemand. Ik zie het zo gebeuren, die discussie.”
- “Als je uit een klein team komt en 3 mensen geen zin hebben in die ontwikkeling. En die
vierde gaat het wel doen. Dan kun je wel afgunst krijgen. Van: hoezo, waarom? Je hebt toch
een vast contract? Het werk blijft wel concurrentie.”

Ook heeft het te maken met doorgroeimogelijkheden. Enkele lageropgeleiden
geven aan dat er weinig carrièreperspectief is. Dit stimuleert niet om na te
denken over (verschillende vormen van) leren. Een andere respondent
benoemt dat leeftijd hierbij een rol speelt. Op jongere leeftijd staat ontwikkeling
voor carrière en op oudere leeftijd voor behoud van een baan.
- “Er zijn geen doorgroeimogelijkheden. Dat maakt je mak. Je kunt wel een cursusje
doen maar verandert er dan wat? Moet ik de boot niet missen? Er valt niets te
scoren in de kinderopvang. Daar worden mensen suf van.”
- “Bij oudere mensen komt nadenken over je carrière voort uit een negatieve balans:
als je niet ontwikkelt dan ben je straks je baan kwijt en op zo’n leeftijd een baan
vinden is lastig. Bij jongere mensen komt het voort uit een positieve balans: als ik
mezelf ontwikkel komt dat ten goede aan mijn carrière.”

Een van de geïnterviewden geeft juist aan dat zijn collega hem stimuleert. Doordat zijn
collega cursussen volgt, raakt hij ook gemotiveerd om zichzelf te blijven ontwikkelen.
- “Je omgeving kan maken wie je bent. Het is een combinatie van je ambities en je omgeving
(...) Ik ben zelf toevallig ook 44 jaar. Ik heb een collega van 52 jaar, die doet allemaal
cursussen en gaat nog zijn rijbewijs halen. Zo’n iemand motiveert je wel. Je kunt elkaar
scherp houden. Dat is bij Peter niet het geval.”
Hoewel uit onze gesprekken blijkt dat werknemers waarde lijken te hechten aan een
stimulerende werkomgeving, is het maar de vraag of dit ook daadwerkelijk effectief is. In
het onderzoek van SEO (2018), waarin kleine interventies zijn uitgevoerd (zoals een
gesprek met een directe leidinggevende over scholingsmogelijkheden en een positief
gesprek met een collega over een training), blijkt dat er geen positief effect is van
dusdanige interventies op de perceptie van medewerkers ten aanzien van leren.
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Intention-preparation gap kan onder meer worden verklaard door inertia
In de situatie waarin werknemers zich er wel van bewust zijn dat er allerlei zaken spelen op de arbeidsmarkt die ook van invloed zijn op hun werk, maar zich hier
toch niet op voorbereiden (kloof B), speelt volgens de geïnterviewden onder meer inertia een rol: er is een gebrek aan urgentie en motivatie. Mensen steken hun kop
in het zand en bewegen niet uit angst voor verandering. Op de volgende pagina is dit verder uitgewerkt.

Scenario Intention - Preparation gap

.......
Weerstand tegen verandering: hakken in
het zand steken
Het heeft geen zin om me om
te scholen door leeftijd

Nu weer even terug naar het scenario. We hebben het
wederom over [Deborah]. Hetzelfde verhaal, maar met een
kleine aanpassing. Deborah heeft er inmiddels over
nagedacht en is zich ervan bewust dat er allerlei zaken
spelen op de arbeidsmarkt die ook van invloed zijn op haar
werk, haar huidige functie zal misschien wel veranderen of
verdwijnen of ze zal zich een nieuwe manier van werken
moeten aanleren. Ze weet dat als ze niets doet dat ze over
een aantal jaren mogelijk haar baan kwijt zal zijn of werk zal
moeten doen wat ze niet leuk vindt. Toch doet ze niets.

Vermijding: struisvogel-gedrag

Inertia: gebrek aan urgentie om in
actie te komen
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Mensen voelen niet de urgentie om echt door te zetten en
anderen steken hun kop in het zand
Inertia speelt een rol bij mensen die wel inzien dat hun huidige functie misschien
wel zal veranderen of verdwijnen als ze niets doen, maar zich hier desondanks
niet op voorbereiden. Inertia komt vaak voort uit energiebehoud en betekent zoiets
als ‘niet bewegen’. Dit zijn de mensen die ja zeggen, maar vervolgens niets doen.
Er is simpelweg een gebrek aan urgentie en motivatie. Bij oudere werknemers kan
het ook zijn dat ze het de moeite niet meer waard vinden om zich om te scholen.
- “Een beetje lui zijn. Lekker op de bank zitten, een wijntje en uitstellen.”
- “Luiheid. En denken van: ik zie dan wel weer. En hopen dat een ander bedrijf me wil als
ik mijn baan kwijt raak.”
- “Eerst zou ik denken: hij is lui. Dat hij niet aan de consequenties denkt. Dat hij nooit de
noodzaak heeft gevoeld om bij te leren. Hij voelt de drang niet. Dat zie ik ook bij ons. Excollega's die niet open staan om te leren.”
- Hij heeft geen zin meer. Hij ziet dingen aankomen, maar hij wil gewoon niet meer (...) Ik
zie mensen om mij heen die al 40 jaar werken. Die zeggen: het is mooi geweest (...) Die
zijn moe van het hele proces.”

Enkelen geïnterviewden denken dat het gaat om vermijdingsgedrag: mensen die
hun kop in het zand steken. Door het te negeren hoeven ze er niet over na te
denken.
- “Kop in het zand steken. Dat is soms met relaties ook zo. Je weet dat het fout zit, maar
mensen gaan toch door. Om dan 4 jaar later te denken: ik had het al veel eerder uit
moeten maken. Het is namelijk ongemakkelijk. Je moet een confrontatie aangaan en dat
doe je liever niet.”
- “Beetje struisvogel, kop in het zand. Ik denk dat dat dan ligt in angst en het niet durven.
Ik kan me geen andere reden bedenken.”

Barrières besproken op deze pagina
Inertia: gebrek aan urgentie
Vermijding: struisvogelgedrag
Weerstand: hakken in het zand
Het heeft geen zin meer door leeftijd

Dit vermijdingsgedrag kan ook voortkomen uit angst. Ze gedragen zich passief
en ontwijkend, mede omdat ze bang zijn voor verandering. Dat gaat immers
gepaard met pijn. Hierdoor blijft men steken op het niveau van goede
voornemens zonder daarop actie te ondernemen.
- “Het is angst. Mensen vinden veranderingen toch eng. Het écht doen kost energie.
Dan moet je de angst in jezelf toch bekijken. Dat is toch een bezigheid die we niet
willen. We willen alleen maar gelukkig zijn. Verandering is net als een geboorte. Dat
voelt niet altijd prettig. Ze wil veranderingen, maar zonder pijn.”
- “Hij moet iets doen, maar het liefste doet hij dat niet.”

Daarnaast benoemen sommigen dat werknemers uit opstandigheid (reactance)
zich hier niet op voorbereiden. Ze zetten als het ware hun hakken in het zand.
- “Misschien is het ook een beetje dwars zijn. Denken: ik doe hier niet aan mee. Een
manier om onvrede te uiten. Ik denk dat zij zich ook wel weinig gewaardeerd voelt (....)
Er zijn collega's geweest die dachten: de mensen die dit bedacht hebben, komen er
wel achter dat deze functie onmisbaar is. Ze kunnen wel zeggen dat dit verdwijnt,
maar ze geloofden er niet in.”
- “Ik denk dat hij heel eigenwijs is. Een blad voor zijn kop. Hij ondermijnt zichzelf door
zijn gedrag.”
- “Weerstand. Ik heb het ook bij mezelf gezien (....) Ik dacht: gatver, ik ben geen ICT'er.
Ik moest meer kennis vergaren over iets wat mij in de basis niet interesseerde.”
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2.3. Barrières

Bij de Preparation-Action gap spelen meer bewuste motieven een rol
In de situatie waarin werknemers wel de urgentie inzien en ook een plan B hebben, maar toch niet in actie komen (kloof C) spelen volgens de geïnterviewden meer
bewuste factoren een rol. Men heeft op dat moment het geld niet om een opleiding te bekostigen of ze weten niet in hoeverre hier ‘potjes’ voor zijn. Op de volgende
pagina is dit verder uitgewerkt.

Scenario Preparation - Action gap

Weinig verantwoordelijkheid nemen
Te duur
Kost te veel tijd
Niet bekend of
hier ‘potjes’
voor zijn

Nu weer even terug naar het scenario.
Nogmaals hetzelfde verhaal, maar met een
kleine aanpassing. Deborah heeft er nu
over nagedacht, ze heeft een plan B
gemaakt en ze heeft ook bedacht wat ze
moet doen om daar te komen. Toch komt ze
niet in actie. Ze start niet met een cursus of
opleiding.

Persoonlijke omstandigheden,
zoals depressiviteit
Verandering brengt onzekerheid
met zich mee
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2.3. Barrières

De laatste stap wordt niet genomen door een gebrek aan
geld en een gevoel van onzekerheid

Redenen om niet in actie te komen, terwijl je wel een plan B hebt gemaakt
hebben volgens de geïnterviewden onder meer te maken met een bewuste
kosten/baten-afweging. De opleiding is toch te duur en/of men weet niet
helemaal hoe ze het moeten financiëren.
- “Hij heeft een hoge hypotheek. Misschien is het een studie die vrij prijzig is.”
- “Hij weet de weg niet. Hoe zou je het moeten aanvragen? Hoe moet je het
doen? Hij weet niet op welke deur hij moet aankloppen. Uit welk potje, UWV
of eigen zak?
- “Misschien kost het veel geld of privétijd.”
Verder verwacht men dat het ook te maken heeft met drempelvrees. Een
nieuwe stap brengt ook onzekerheid met zich mee. Die onzekerheid
weerhoudt hen er nog even van om in actie te komen. Dat kunnen de
geïnterviewden zich goed voorstellen.
- “Onzekerheid. Een beetje angst om iets dat zeker is op te geven. Voor nu heeft ze
een bepaalde zekerheid en met plan B weet ze dat niet.”
- “Er kan een stukje onzekerheid in zitten. Misschien lijkt alles leuk, maar na een tijdje
helemaal niet. Dat ie daar die onzekerheid van heeft.”

Barrières besproken op deze pagina
Te duur
Kost te veel tijd
Niet bekend of hier potjes voor zijn
Verandering brengt onzekerheid
Persoonlijke omstandigheden (b.v. depressiviteit)
Weinig verantwoordelijkheid nemen

Verder worden persoonlijke motieven genoemd als verklaring: zelf ziek zijn,
een zieke partner of andere omstandigheden waarin mensen niet in staat zijn
om in actie te komen.
- “Ik heb wel meegemaakt dat het niet meer lukt bij collega’s (...) omdat ze
misschien depressief zijn ofzo.”
- “Misschien heeft ze een zieke man of kinderen die veel aandacht vragen.”
Ook kan het aan de persoonlijkheid liggen van sommige mensen. Ze nemen
weinig verantwoordelijkheid voor hun leven of ze hebben simpelweg alleen
verantwoordelijkheid aan hunzelf af te dragen.
- “Misschien heeft hij er genoeg van (...) Hij is waarschijnlijk alleen. Hij voelt
geen verantwoordelijkheid voor een gezin. ”
- “Ze kruipt in de slachtofferrol. Ik kan me voorstellen dat ze zich dan zo
gedraagt. Ze denkt: komt wel, als het echt tijd is.”
- “Als ze alleen is dan heb je meer speelruimte, als ze financiele
verantwoording hebt voor anderen dan zet je minder snel een onzekere
stap.”
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2.4. Wat leidt tot actie

Werknemers pleiten voor een bewustwordingscampagne
Naast wat men ervan weerhoudt om aan (een vorm van) scholing te doen,
vroegen we aan de werknemers wat er moet gebeuren om werknemers in
actie te laten komen. Als antwoord daarop geven de meeste geïnterviewden
aan dat er moet worden gewerkt aan bewustwording.
- “Het gaan om bewust maken. Alle mogelijkheden geven en als hij dan nog niet wil
dan..... Ja, als iemand niet meer wil dan houdt het op.”
- “Maak spotjes. En hoe bereik je mensen? Advertenties, e-mails, brieven thuis over
het ministerie die een carrière-dag organiseert.”

Over de manier waarop dat moet gebeuren zijn de meningen verdeeld.
Verschillende geïnterviewden vinden dat werknemers moeten worden wakker
geschud. Ze moeten volgens hen krijgen voorgespiegeld dat ze hun baan kwijt
raken als ze niet in actie komen.
- “Bij sommige mensen moet je ze wel wakker schudden. Ze moeten zich beseffen
dat het voor hunzelf beter is en voor hun geest. Het gaat ten koste van je
gemoedstoestand.”
- “Uitleggen dat ze haar baan kan verliezen.”
- “Ik zou willen zeggen: let op veranderingen. Probeer mee te gaan met de tijd. Sta
open voor meer leren, want in feite heb je geen keuze.”
- “Bij zulk soort mensen zou je misschien nog meer zijn toekomstperspectief en de
gevolgen ervan kunnen accentueren, want als je werkloos bent komen er een
heleboel problemen bij kijken natuurlijk. Dus ik zou dit wel voorschetsen aan Peter
om hem wakker te schudden.”

Anderen pleiten voor een meer positieve insteek. Dit zorgt er volgens hen veel
eerder voor dat mensen in beweging komen.
- “Dat blijven ontwikkelen vind ik nu klinken alsof het moet. Het komt over alsof je een
probleem hebt als je er niet aan mee doet. Terwijl ik vind dat je dat levenslang
ontwikkelen positiever kan brengen. Maak er iets leuks van zodat je vrolijk wordt van die
ontwikkeling.”
- “Niet van: als je niet meegaat in de ontwikkelingen dan heb je straks een probleem. Dat
vind ik heel negatief (....) Het is om je baan te behouden én om straks ook nog met
plezier naar je werk te gaan.”
- “De positieve ontwikkeling breng positieve dingen. Als dat nou in een campagne zou
komen. Maak dat heel zichtbaar. Gebruik hele herkenbare beelden. Iemand met zijn
kleinkinderen en een mobiel. Ik denk dat je sommige dingen best wel mooi in een beeld
kan vatten. Iemand die wat ouder is en bezig is met iets van deze tijd, dat dat best wel
positieve dingen kan brengen.”

Deze bevindingen zijn in lijn met die van Panteia
(2019): een belangrijke stap richting actie is het
creëren van bewustwording onder werknemers.
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2.4. Wat leidt tot actie

Verschillende suggesties voor het insteken van de communicatie
Enkele geïnterviewden benoemen uit zichzelf dat het verstandig zou zijn om
een link te leggen met het privéleven. Ook daar moeten mensen zichzelf
ontwikkelen om bij te kunnen blijven met de nieuwste technologieën
(computers, telefoons, etc.).
- “Je moet ook mee blijven draaien qua internet en telefonie, als je achterblijft dan
beperk je jezelf heel erg.”
- “Een positieve insteek geven. Dat je er ook privé iets aan hebt in plaats van alleen
in werk. Als je vanuit je werk gestimuleerd wordt om iets anders te proberen en je
wordt er vrolijk van dan neem je dat in je persoonlijke leven ook mee.”

Andere geïnterviewden pleiten voor het stellen van een simpele vraag: waar
wil je over enkele jaren staan? Wil je dan nog steeds hetzelfde doen als wat je
nu doet? De confrontatie met een vastgeroest toekomstbeeld kan mensen
wellicht in beweging krijgen.
- “Ik zou tegen die vrouw zeggen: vraag jezelf af: wil je hier nog 30 jaar werken? Zie
je jezelf dit dan nog steeds met volle overtuiging doen? Als ze dat echt eerlijk
beantwoordt, dan moet je dat doen. Als ze dat niet ziet zitten, dan moet je dat
zijspoortje onderhouden.”
- “Ik zou vragen: hoe voel je je als je iedere dag hetzelfde doet? Mijn vader zit al een
tijd thuis. Maar je wilt toch zingeving in je leven? Als je mensen zoiets kunt
voorhouden. Daar zijn echt wel mensen vatbaar voor.”
- “Als je zo door blijft gaan dan stomp je af.”

Verder geven enkele geïnterviewden aan dat mensen in beweging kunnen komen
door een (overdreven) rooskleurig toekomstbeeld te schetsen. In plaats van
werknemers aan te spreken op hun vermijdingsgedrag, probeer je hen op die
manier te verleiden om zelf in actie te komen. Deze techniek wordt ook wel
‘het beloofde land’ genoemd. Martin Luther King maakte handig gebruik van deze
techniek met zijn I have a dream – toespraak. Door te wijzen op de ‘melk en
honing’ in de toekomst worden mensen verleid om in actie te komen
- “Even helpen herinneren aan iemand dat iedereen kan worden wat hij wil, op elk moment in
je leven en dat mag je nooit vergeten! Niet alleen van 12 tot 22, maar ook van 22 tot 82 jaar.
Vergeet nooit: je kunt altijd worden wat je wilt. Het is niet makkelijk. Maar probeer die
opgewektheid te houden van: leuk, ik ga iets nieuws doen. Als iemand dat tegen mij zegt, dan
voel ik mij getroost als ik mij onzeker voel. Tegenwoordig wil iedereen elkaar naar beneden
trekken en houden. We missen die kerkelijke mensen die zeggen: jij kunt dat!”
- “Je moet zeggen dat je nog jong bent op je 52e. Je hebt nog een half leven voor je. Maak er
wat van. Zo heb ik altijd zelf geredeneerd. Mannen zitten tot hun 45e in de puberteit, daarna
kun je pas praten.”

Ook pleiten enkelen ervoor dat werknemers moeten worden gestimuleerd door
werkgevers om zichzelf te ontwikkelen. Om die onzekerheid over hun
leervermogen te overbruggen hebben werknemers volgens hen complimenten en
aanmoedigingen nodig.
- “Ze moeten er op een positieve manier mee omgaan in het bedrijf. Bijvoorbeeld door vanuit
het bedrijf gesprekken aan te gaan en dan de voor- en nadelen laten zien.”
- “Motiveren werkt ook. Aanmoedigen, zo van: je kan het. Je moet je best ervoor doen, maar
dan lukt het. Zeg ook: het is niet erg om hulp te krijgen.”
- “Je hoeft geen genie te zijn om leuk en uitdagend werk te doen.”
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2.4. Wat leidt tot actie

Twee communicatieboodschappen worden goed ontvangen
Gedragsveranderingstechniek: Fait accompli
Of we nou willen of niet, het zal waarschijnlijk voor ons allemaal gaan gelden
dat we ons leven lang ons moeten blijven ontwikkelen. Hoe bereidt u zich
daar op voor?
NB: In het onderzoek hebben we alvast twee voorbeelden voorgelegd van communicatieboodschappen waarin verschillende gedragsveranderingstechnieken zijn verwerkt. In het eerste
tekstdeel is gebruik gemaakt van de techniek Fait accompli, waarbij gebruik wordt gemaakt van
de psychologie van het onvermijdelijke. Met andere woorden, het creëren van een gevoel dat
een bepaalde manier van handelen onvermijdelijk is en er niets te doen is om dit te voorkomen,
zet mensen ertoe aan zich met hun lot te verzoenen.
NB: hierbij moet wel worden vermeld dat we deze voorbeelden slechts aan enkele respondenten
hebben kunnen voorleggen, waarbij we slechts korte tijd hebben besteed aan deze tekst. Om
zeker te weten hoe deze teksten worden ontvangen is het noodzakelijk om een uitgebreidere
test/gedragsexperiment/onderzoek op te zetten.

De eerste reactie op deze tekst is op zich positief. Het lijkt geen weerstand op
te roepen. Men lijkt zich te kunnen vinden in de boodschap dat we ons leven
lang ons moeten blijven ontwikkelen en dat niemand hieraan kan ontkomen.
Het duurt wel even voordat het geland is.
- “Ik moet er even over nadenken......ja het klopt wel.”
- “Ik zou hier positief op reageren. Dat hoort erbij (...) Alles verandert dusdanig dat je
wel moet blijven leren om te kunnen besturen, om de regels van de weg bij te
houden. In mijn beroep moet ik bijleren.”

Gedragsveranderingstechniek: Altercasting en Self-persuasion
U ontwikkelt zich eigenlijk al uw hele leven, iedere dag, waarschijnlijk bent u
zich er niet eens van bewust. U kunt inmiddels veel beter dan voorheen met
een mobiele telefoon overweg en u weet intussen hoe u zo snel mogelijk
betrouwbare informatie kan vinden online. Die ontwikkelingen zijn nodig om
mee te komen in deze samenleving. En hoe zit dat voor uw werkleven? Noem
twee redenen waarom het nuttig zou zijn om u zelf te ontwikkelen in uw
werkende leven.
In dit tweede voorbeeld is gebruik gemaakt van de techniek Altercasting: een techniek waarbij
mensen in een bepaalde rol worden geplaatst, waar ze zich naar gaan gedragen. Ook wordt
gebruik gemaakt van Self-persuasion door mensen zelf argumenten te laten verzinnen om in actie
te komen. Wat we zelf bedenken moet immers wel waar zijn en daar wordt dan ook eerder naar
gehandeld dan naar argumenten die door anderen zijn bedacht.

Ook deze boodschap wordt op zich positief ontvangen. De geïnterviewden
herkennen de vergelijking met het privéleven en het zet volgens hen wel aan tot
denken.
- “Het roept erkenning op en ook herkenning. Ze beschrijven iets wat ik heel erg herken.
Uiteindelijk heb ik toch Tikkie en toch die bank-app wat ik eerst niet wou. Dat wekt gelijk
vertrouwen. En daarna die vraag. Ja, inderdaad. Dit geloof ik wel.”
- “Ik denk dat het wel wat doet realiseren. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen zien dat
achterop raken in je werkend leven ook zijn weerslag heeft in je privéleven. De tweede
vrouw van mijn opa heeft altijd gepoetst. Zij heeft een telefoon maar kan niet
whatsappen. Zij heeft met niemand contact meer. Ze krijgt het allemaal niet mee, omdat
ze zich niet ontwikkeld heeft. Ook niet in werk, maar ook niet in privéleven. Ik denk dat je
toch in een soort isolement raakt.”
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3
Inzichten werkgevers

3.1. Eerste associaties en kennis

Werkgevers associëren verandering onder meer met andere eisen,
digitalisering en duurzame inzetbaarheid
Allereerst vroegen we werkgevers wat hun eerste associaties zijn met
verandering. Andere eisen van klanten en van de overheid is dan vaak top of
mind. Daar moeten bedrijven zich op aanpassen om mee te kunnen blijven
gaan in hun vakgebied.
- “De wensen van de klant. Stekkers hier, een doosje daar. Dat zijn werkzaamheden
die allemaal voor de eerste keer zijn dus dat moet je ook even ontdekken.”
- “De eisen die de klanten stellen en de veiligheidseisen die worden gesteld. Het gaat
vooral om de rijvaardigheden en de sociale vaardigheden van de chauffeurs.”
- “Gedragsregels van klanten, we mogen geen sieraden meer aan bijvoorbeeld. We
hebben ook verandering in de maatschappij ook op politiek gebied. Groenlinks wil
dat ik alles op de bakfiets breng, daar moeten we ook op anticiperen.”

Een van de geïnterviewden geeft aan dat de wensen en eisen van klanten
door de komst van internet grilliger zijn geworden. Klanten hebben steeds
specifiekere wensen en dat vraagt meer specialisten in je personeelsbestand.
- “En met de komst van het internet zijn de consumenten alleen maar grilliger
geworden. Het zit allemaal wel een beetje in dezelfde categorie maar er zijn ook
specifieke wensen dus je hebt ook wel specialisten in je team nodig.”

Deze pagina gaat
over werkgevers

Daarnaast signaleren meerdere ondernemers dat er sprake is van automatisering
en digitalisering.
- “Er wordt steeds meer geautomatiseerd. Het is meer van: plug & play.”
- “Op kantoor wordt steeds meer gedigitaliseerd en geautomatiseerd. En daardoor moet je
wel mee anders loop je achter en mis je de aansluiting daarin.”
- “In onze sector wordt er heel veel geautomatiseerd om de kostprijs nog verder naar
beneden te krijgen. Want alles is zo transparant.”
- “Automatisering, dus meer digitaal, wat steeds meer gebeurt.”

Werkgevers en HR-adviseurs van wat grotere bedrijven noemen ook andere
onderwerpen, zoals duurzame inzetbaarheid. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers
die ouder worden inzetbaar blijven. Andere thema’s die ze aandragen zijn: een
betere balans van werk en privé, meer parttime werk en zelfsturende teams.
- “Vooral de problematiek rond het ouder worden. Het gaat natuurlijk om hoe je omgaat
met de fysieke arbeid, en wat je zelf kan aanbieden om de mensen zo lang mogelijk aan
de gang te houden (....) Vroeger speelde dat niet zo, omdat onze mensen toen jonger
waren. Nu zijn er ook veel 50-plussers. En niet iedereen wil een andere functie.”
- “Wat ik zelf zie als tendens is dat de werk/prive balans belangrijk blijft (...) Mensen gaan
steeds langer doorwerken dus je moet steeds langer fit blijven. Als bedrijf moet je
investeren in de vitaliteit en duurzaamheid van de inzetbaarheid.”
- “Dat parttime werk. Dat mensen toch behoefte hebben om minder dan 40 uur te werken.
en verder heb je mensen die verhuizen naar een andere stad en vragen of ze het werk
dan thuis kunnen doen.”
- “We hebben 3 jaar geleden zelfsturende teams geïntroduceerd, dus niet zozeer een
baas. Meer dat je zelf een rol krijgt en je zelf bepaalt hoe je die uitvoert.”
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3.1. Eerste associaties en kennis

Ontwikkelen wordt zowel met formele als niet-formele vormen van leren geassocieerd
Bij ontwikkeling denken enkele werkgevers spontaan aan formele vormen van
leren. De een noemt opleidingen en trainingen, terwijl de ander aangeeft dat zijn
medewerkers vooral de behoefte hebben aan praktische cursussen.

Verder valt op dat verschillende werkgevers ook gelijk denken aan niet-formele
vormen van leren. Werknemers die zelf kennis van internet halen en werknemers
die van elkaar leren.

- “Dan wordt er gesproken over training en opleiding.”
- “Ik denk dan aan opleiding en training.”
- “Voor mijn collega’s zijn dat voornamelijk hele praktische cursussen: dingen doen.
Het niveau van het gemiddelde taxichauffeur is natuurlijk MBO ofzo. Dus dan heb je
er niet veel aan om ze een goed boek te geven en ze te laten studeren. Dus voor mijn
personeel is het vooral praktijk gericht. Maar als ik naar mezelf kijk dan lees ik wel
graag en doe ik graag aan scholing.”

- “Dan denk ik aan opleiding. Ik ben geen groot voorstander van studies, want ze zijn vaak
erg duur en dan krijg je een papiertje maar ja. In ons vak moet je wel continu bijleren.
Daar geloof ik veel meer in dat je zelf via internet dingen opzoekt om bij te blijven in
plaats van een studie.”
- “Je kunt ook van elkaar leren. We hebben een mix van juniors en seniors. Want als je
alleen juniors en alleen seniors hebt dan gaat het meestal niet optimaal.”

In sommige branches denkt men daarbij aan de verplichte trainingen en
cursussen, zoals code 95 (basiskwalificatie voor chauffeurs).

Enkele werkgevers benoemen gelijk dat ontwikkeling voor sommige werknemers
meer is weggelegd dan voor andere werknemers. Niet iedere werknemer staat
hiervoor open volgens hen.

- “Bijblijven is bij ons natuurlijk de rijvaardigheid die moeten ze verplicht bijhouden. We
doen elk jaar een herhalingscursus. En reanimatiecursussen. Die stel ik verplicht.”
- “Aan de verplichte trainingen denk ik wel.”
- “Code 95 is verplichte training vanuit de regering. Ook cursussen over de systemen
van auto’s. trainingen over het nieuwe rijden, anticiperen in het verkeer.”

- “Goeie motivatie en mensen die begrijpen dat veranderingen nou eenmaal gebeuren. Ze
komen bij ons werken en ze worden van begin af aan met de hectiek geconfronteerd.
Diegenen die daarmee om kunnen gaan die blijven en anderen niet.”
- “De een staat er meer voor open dan een ander. Je kan het ze niet verplichten. Ze
ontwikkelen zelf ook door. Maar je merkt wel dat het nodig is.”
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3.1. Eerste associaties en kennis

De term Leven Lang Ontwikkelen is wisselend bekend bij de geïnterviewden
Meerdere werkgevers zeggen bekend te zijn met de term Leven Lang
Ontwikkelen. Het is belangrijk om (technische) ontwikkelingen bij te houden
om mee te kunnen blijven komen in deze (arbeids)markt.
- “Ja, bekend. Ik denk dat ‘t een eigen verantwoordelijkheid is om jezelf
nieuwsgierig te houden. Je moet je ogen openhouden voor technische
ontwikkelingen.”
- “Daar heb ik wel eens van gehoord maar dat is bij ons niet anders. Je moet er
soms wel moe van, maar er is geen keus (...) Het wordt benoemd maar het is
altijd al zo geweest.”
- “Ja die ken ik. (...) Dat je bijblijft en weet wat er speelt. Ik denk ook dat dat moet.
Het gaat best snel, sneller dan vroeger.”
- “Ja, ken ik. Dat je je leven lang blijft studeren zodat je niet vast in een soort werk
hoeft te blijven en continu een nieuwe uitdaging aan kan gaan.”

Sommigen benoemen spontaan dat het echt noodzakelijk is. Anderen
geven aan dat je op een gegeven moment ook uitgeleerd bent.
- “Ja, op zich wel. Hoewel ik wel van mening ben dat je op gegeven moment
misschien uitgeleerd bent (...) Ik ben meer van: dat waar je goed in bent,
moet je meer van doen. En niet dingen waar je kracht niet ligt.”
- “Ik denk dat als je het vergelijkt met 15 jaar geleden, toen ze nog vaak op
één baan bleven, dat dit nu niet meer het geval is. Omdat er geen werk
meer is dat zo lang gedaan kan worden. Want de kennis die mensen
vandaag nodig hebben, grote kans dat die over vijf jaar niet meer relevant
is.”

Enkele geïnterviewden zeggen de term Leven Lang Ontwikkelen niet te
kennen. Ze kunnen zich er wel wat bij voorstellen. De (arbeids)markt
verandert snel en om bij te kunnen blijven is ontwikkeling relevant.
- “Nee, die term ken ik niet (....) Maar het is wel een beetje mijn motto. Kennis is
macht. Als je je blijft ontwikkelen dan blijf je relevant.”
- “Nee, dat ken ik niet. Maar je zal wel aansluiten moeten om niet buiten de boot
te vallen (...) in de recessie zijn er heel veel bedrijven verdwenen waar ik wel
naar op keek, maar wij zijn er dan nog wel. Dus we weten te laveren om de
valkuilen heen.”
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Kleinere bedrijven hebben vaak geen formeel opleidingsbeleid, bij grotere bedrijven
is er vaker beleid maar niet voor ondersteunend personeel
Wanneer we vragen naar opleidingsbeleid zijn het vooral de kleine en
middengrote bedrijven die aangeven dat ze dit niet formeel hebben. Dat
betekent volgens hen niet dat hieraan geen aandacht wordt besteed.
Werknemers die een opleiding/cursus willen volgen, kunnen dat gewoon doen.
- “Nee, het is niet budgetair gebonden. De kosten zijn nou eenmaal de kosten. We
hebben daar niet echt een potje voor. We kijken meer naar de persoon of diegene
het nodig heeft etc. maar over het algemeen betaal ik gewoon wat ik moet betalen.”
- “Er is niet echt een beleid maar als je wat wilt kan je dat aangeven. Als je denkt goh
ik zou dat graag willen doen en we hebben er als bedrijf baat bij dan mag dat. Af en
toe is er een opleiding verplicht en dan moet iedereen mee.”
- “Beleid hebben we niet, maar we vragen er wel eens naar: joh, lijkt het je wat om
een van deze cursussen te doen? Het budget hebben we niet maar we dragen het
wel aan en als ze het willen dan is dat prima.”

Enkele werkgevers wijzen hierbij op de verplichte cursussen waaraan ze
moeten voldoen vanwege accreditatiedoeleinden.
- “We krijgen een overzicht over trainingen die er aangeboden worden en daaruit
kunnen we kiezen. En dan zeg ik tegen de jongens kijk wat je interessant vindt en
wat je kunt gebruiken. Maar als het niet verplicht is maar het is goed voor de
medewerkers en voor het bedrijf dan doen we dat ook.”

Anderen zeggen dat het beleid is om tijdens functioneringsgesprekken dit
even aan te stippen.
- “We vragen bij functioneringsgesprekken altijd wat ze willen en of er nog dingen zijn
die ze willen leren dus dan hopen we op input. Bij sommigen stellen we voor dat ze
iets door kunnen ontwikkelen als ze vaardigheden missen. Maar sommige mensen
willen het niet. Bijvoorbeeld iemand die digibeet is die dan helemaal niet wil leren.”

Het heeft volgens enkelen ook wel te maken met de grootte van het bedrijf. Grotere
bedrijven hebben vaak een HR-afdeling, terwijl kleinere ondernemers alles zelf
moeten doen. In dat geval is er vaak geen opleidingsbeleid.
- “Verantwoordelijk? Als eigenaar van een bedrijf ben je verantwoordelijk voor alles.”

Bij de grotere bedrijven is er vaker sprake van opleidingsbeleid. Ze bieden onder
meer opleidingstrajecten aan. Bij de grotere werkgevers die voor dit onderzoek zijn
geïnterviewd geldt dit beleid niet voor het (lagergeschoolde) personeel dat
ondersteunende werkzaamheden verricht. Er wordt volgens hen veel meer
aandacht besteed aan de hogeropgeleide mensen in hun bedrijf die het geld
moeten verdienen.
- “Wij bieden opleidingstrajecten aan. Iemand begint onderaan en moet ergens komen. Als
advocaat word je uiteindelijk ergens partner. Daar bieden we begeleiding in. Dat gaat
over vakkennis, on the job, leren van je collega's, maar ook een beroepsopleiding (...)
voor ondersteunend werknemers is het meer ‘on the job’. Daar is niet echt iets voor
uitgestippeld (...) Er wordt wel meer aandacht besteed aan de business, echt de mensen
die het geld verdienen.”
- “We hebben een beroepsopleiding. En voor ondersteunende functies is wel beleid
aanwezig, maar minder gestructureerd. We hebben wel ontwikkelgesprekken. Als iemand
wat wil, kan dat.”
Redenen voor werkgevers om niet veel in (vooral laaggeschoolde) werknemers te
investeren kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat laagbetaalde
werkzaamheden geen verdere opleiding vereisen, dat het niet aantrekkelijk is om te
investeren in personen binnen deze groep die relatief minder uren werken of dat een
investering in scholing van personeel tot overkwalificatie van werknemers kan leiden
(SCP, 2019).
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Leercultuur verschilt per bedrijf, ook veel aandacht voor ‘learning on the job’
De leercultuur verschilt per bedrijf. Sommige geïnterviewden geven aan dat er
wel een sterke leercultuur is in het bedrijf. Dat moet volgens hen ook in hun
branche.

De vorm van ontwikkeling die het beste past bij werknemers verschilt per
bedrijf. Sommige werkgevers denken dat hun werknemers meer gebaat zijn bij
formele vormen van leren (cursussen en opleidingen).

- “We moeten per definitie elke dag dingen leren en opzoeken. Want het is geen
repeterend werk, elke dag is er weer een nieuwe uitdaging en moet je erachter
komen wat de beste manier daarvoor is. Op dat vlak wordt er elke dag geleerd.
Daarnaast als er tijd over is dan kijken we met zijn allen naar hoe we bepaalde
problemen kunnen oplossen en zo stimuleren we dat denken.”
- “Werknemers moeten bij ons flexibel zijn. Dat ze dagelijks moeten leren in dit vak.”

- “Ontwikkeling in de vorm van cursussen maar ik denk ook gewoon door
nieuwsgierig te zijn en te onderzoeken.”
- “Als je een bepaalde skill moet leren, heb je daar e-learnings voor. Maar een
persoonlijke capaciteit, meer coaching. Dus het is heel persoonlijk.”
- “Studie doen of zoek je het zelf uit. Ik zie het zelf zo: ik geef nieuwe werkzaamheden
aan iemand en dan zoeken ze het zelf uit wat ze nodig hebben. Als dan iemand
naar me toe komt met de vraag of diegene een studie mag doen, zeg ik: prima.”

Andere werkgevers zijn van mening dat het voor sommige werknemers
moeilijk is om bezig te zijn met ontwikkeling. Niet iedereen heeft die capaciteit
volgens hen.
- “Ik geef de voorkeur om wel de ervaring die er is eventueel als basis te nemen en
dat gewoon doorontwikkelen en dan praat ik ook uit ervaring maar er zijn er weinig
die de capaciteiten hebben om zich te ontwikkelen.”
- “Sommigen zijn makkelijker te ontwikkelen dan anderen (...) Dat is toch wel
genetisch aangelegd. En of dat nou iemand uit Polen is of iemand anders, daar
zitten toppertjes bij. Er zijn ook mensen bij die gewoon anders zijn. Je blijft met
mensen te maken houden.”
In het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2019) wordt
aangekaart dat de meerwaarde van werkgevers kan liggen in het meegaan
met werknemers die zich liever gaandeweg ontwikkelen door te leren van
dagelijkse ervaringen om zo deskundigheid op peil te houden en te vergroten.

De meerste werkgevers die we voor dit onderzoek hebben gesproken geven
aan dat hun personeel meer behoefte heeft aan leren ‘on the job’. Sommigen
zeggen daar ook actief mee bezig te zijn, door bijvoorbeeld avonden te
organiseren waarin vaardigheden worden overgedragen.
- “ik denk dat on-the-job beter is. Je pakt je dingen eruit waar je iets aan hebt. Je hebt
je eigen idee erover. Ik vind stappenplannen meestal niets.”
- “Ik denk wel learning on the job. Het zijn mensen die hun vak kennen, dus dan leren
ze van hun collega's. Een klein deel kan een opleiding doen om zich te verdiepen.”
- “Wel van elkaar leren. We hebben regelmatig een avond waarop iedereen aanwezig
is en dan wordt een bepaald item uitgelegd die iemand uit de organisatie
voorbereid. Bijvoorbeeld het monteren van led verlichting, iemand vertelt dan zijn
collega hoe dat dan gaat, diegene is er dan ook goed in natuurlijk. Zo deel je je
kennis met je collega.”
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Werkgevers zeggen vooral een afwachtende houding aan te nemen ten aanzien
van ontwikkeling van personeel
Worden medewerkers gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen of nemen
werkgevers meer een afwachtende houding aan? Enkele geïnterviewden zeggen
dat het vooral vanuit de werkgeverskant komt. Hun werknemers moeten worden
gemotiveerd om in actie te komen.
- “Van mij komt het meestal uit. Een enkele keer wil een chauffeur al vrij snel een
vervolgopleiding doen. Ik probeer dat genuanceerd te doen omdat het ook wel veel geld
kost (...) Maar bij het meerendeel komt het van mij.”
- “Ik denk dat je in de HR sfeer ook verantwoordelijk bent voor de medewerkers. Ik voel me
hier altijd de moeder van een groot gezin. Ik denk dat je als organisatie dezelfde
verantwoordelijkheid hebt als een ouder soms met hun medewerkers.”

De meeste werkgevers geven echter aan dat ze een afwachtende houding
aannemen. Wanneer medewerkers vragen om een cursus te volgen dan staan ze
daarvoor open.
- “Ik heb daar meer een afwachtende houding in maar we ondersteunen wel het initiatief
van de medewerkers. Je kan altijd wel helpen sturen maar we verwachten niet al te veel
van de medewerkers hierin.”
- “Als iemand van de ‘staff’ (=ondersteuning) een nieuwe vaardigheid wil aanleren, kan ik
me voorstellen dat daarnaar gekeken kan worden, maar ik heb dat niet meegemaakt.”
- “Het is niet echt beleid. De mensen die aangeven door middel van inzet en gedrag daar
gaan wij wel echt mee verder om zijn verantwoordelijkheid en opleiding te optimaliseren.”

Het voordeel van een afwachtende houding is dat werknemers die vragen om een
cursus, ook meer gemotiveerd zijn. Dit zijn waarschijnlijk de werknemers die
intrinsiek gemotiveerd zijn om die cursus of opleiding ook af te ronden.
- “Als mensen het zelf aandragen dan zullen wij er altijd positief tegenover staan omdat we
denken dat ze dan ook een grote interesse hebben.”
- “Het wordt niet echt gestimuleerd. Maar het komt ook wel uit de mensen zelf. Er zijn ook
altijd mensen die vinden dat ze genoeg tools hebben om hun werk te doen.”
- “Ik vind wel dat het vanuit de medewerker zelf moet komen. Uiteindelijk moet de
verantwoordelijkheid weer teruggelegd worden bij de medewerker zelf.”

Volgens bevindingen in het rapport van het Sociaal en Cultureel
Planbureau (2019) lijkt er een zekere terughoudende opstelling van
werkgevers: zij stimuleren werknemers niet meer actief om een opleiding,
cursus of trainingen te volgen tenzij dit voor bijvoorbeeld
accreditatiedoeleinden is. Dit heeft vaak voor een belangrijk deel met de
leeftijdsfase van de werknemer te maken.
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Ontwikkeling van werknemers is wel belangrijk, maar het is niet voor iedere
werkgever even cruciaal
De meeste werknemers zeggen de ontwikkeling van werknemers wel
belangrijk te vinden. Het verschilt per werkgever hoe belangrijk zij het vinden.
Sommige werkgevers zeggen dat het cruciaal is om te investeren in de
ontwikkeling van personeel, zodat ze kunnen blijven voldoen aan de eisen die
de (arbeids)markt aan hen stelt.
- “Ik denk dat het voor medewerkers cruciaal is om bij te blijven. Je moet. Voorbeeld:
ik had hier iemand die was langdurig ziek en dan moet hij online van alles
organiseren en dat kan hij niet. Hij kan niet eens een computer aanzetten.”
- “Heel erg belangrijk. Er zijn verschillende producten. Werkkleding en veiligheid: als
je iets verkeerd doet kan dat je letsel opleveren. Ik kijk meestal wat er wordt
aangeboden aan scholing, en dan kijken we wat er handig is om te doen.”
- “Heel belangrijk. De werkzaamheden ontwikkelen zich niet zo. Betrokkenheid en
gemotiveerde medewerkers daar moet ik wel veel aan doen. Anders worden het
zombie’s en vervelende nare collega’s.”

Het voordeel van aandacht voor ontwikkeling is dat werknemers scherp en
betrokken blijven. Ook kan het ervoor zorgen dat werknemers niet
overstappen naar andere werkgevers (die meer aandacht voor ontwikkeling
hebben).
- “Het zou verstandig zijn om betrokken te zijn met je medewerkers en hun ook
betrokken te houden. Als je in ze investeert krijgen ze ook het gevoel dat de
werkgever het belangrijk vindt om ze op peil te houden. En als werkgever ben je wel
de klos als je medewerkers niet goed meekunnen. Je kan moeilijk zeggen: doei.”
- “Wij hopen dat ze het fijner vinden om bij ons te werken dan bij een ander. We
gebruiken het ook om mensen te werven en werknemers te houden. Tegelijkertijd
geloven we er erg in dat mensen op deze manier meer gemotiveerd aan het werk
gaan en beter hun werk doen.”

Maar ontwikkeling heeft niet voor iedere werkgever de hoogste prioriteit. Veiligheid
en gezondheid zijn voor sommigen belangrijker dan ontwikkeling van personeel.
Ook vragen sommigen zich af wat de ontwikkeling van personeel oplevert in een
branche waarin niet veel valt bij te leren.
- “Ik vind het belangrijk dat iedereen gezond en veilig blijft. Dat heeft dan ook prioriteiten
boven breder worden en jezelf ontwikkelen. Je lijf moet je op orde houden en de
veiligheid. Daarna pas ga je ontwikkelen.”
- “Zoveel bijscholing is er niet in deze industrie ik vraag soms aan mensen wat levert het je
op, dan hoor je soms: ja positieve dingen of niets.”

Als personeel zich de komende jaren helemaal niet zou ontwikkelen dan zou dat
volgens sommige geïnterviewden niet zoveel gevolgen hebben voor hun carrière.
Anderen geven aan dat dit per functie verschilt.
- “Ik denk dat dat op het werk geen hele negatieve invloed heeft. Behalve dan dat ze niet
op het allerhoogste niveau meekunnen. Maar die van mij kunnen overal nog wel terecht
denk ik, dat zou niet zo heel veel desastreuze gevolgen hebben.”
- “Een lasser of een meubelmaker, die kunnen nog heel lang voort met de vaardigheden
die ze hebben. Behalve dan met het fysiek die misschien minder wordt met de tijd.”
- “Dat verschilt per functie. Wij hebben van productie tot afzet. En er zit zoveel tussen
waarbij de mensen toch aan het werk kunnen als ze geen andere vaardigheden leren.”
In het rapport van de OECD (2017) komt naar voren dat er significante verschillen
tussen sectoren zijn in het prioriteren van scholing van werknemers. Zo beschrijft
het OECD bijvoorbeeld dat 91% van de werkgevers binnen de onderwijsbranche
opleidingen en training als prioriteit zien, terwijl het aandeel werkgevers in de
landbouw- en bouwsector die dit als prioriteit zien stukken lager ligt
(respectievelijk 50% en 55%).
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Meeste werkgevers voelen er niets voor om te investeren in de omscholing van
werknemers zodat ze inzetbaar zijn voor andere functies in andere bedrijven
De meeste werkgevers (vooral die werkzaam zijn bij kleinere bedrijven) staan
negatief tegenover het idee dat werknemers dingen leren die ze niet per sé
nodig hebben in hun huidige werk, maar die hen wel meer inzetbaar maakt
voor andere functies, eventueel bij een andere werkgever. Zij zien niet in
waarom ze werknemers zouden opleiden voor andere werkgevers.
- “Ik ben geen voorstander van cursussen doen die ik dan betaal waarmee ze ergens
anders aan het werk kunnen. Dat is voor mij niet heel interessant om te doen.”
- “Prima, als ze naar een andere werkgever willen dan hebben ze het niet naar hun
zin (...) prima en prachtig dat je je wil ontwikkelen. Als zij dat graag willen ben ik
altijd bereid om te kijken wat voor opleidingen er zijn (...) Hij zou dat dan wel zelf
moeten betalen.”
- “Dan zeg ik: prima, maar dat is niet de functie die wij willen. Tuurlijk mag je je ontwikkelen. Maar ik ga niet een opleiding betalen die niets voor mijn bedrijf oplevert.”
- “Opleidingen kosten geld en de meeste zijn bedrijfsgerelateerd. En als iemand iets
anders wil doen dan ga ik niet zijn opleiding betalen.”

Wanneer we vragen naar mogelijke voordelen hiervan geven enkele
werkgevers aan dat ze helemaal niets kunnen bedenken.
- “Ik denk dat die er niet zijn. Als ik een chauffeur heb die mode-opleiding wil doen,
vind ik dat prachtig, maar… .”

Anderen geven aan dat ze hierin mogelijk wel zouden willen investeren als ze op
een ‘doodlopend spoor’ zitten met deze werknemer.
- “Het hangt af in wat voor fase je bent met iemand (...) Als ze nu al uitval-verschijnselen
hebben of regelmatig verzuimen, dan ben ik bereid om te investeren. Dat ze ergens aan
de slag kunnen waar wij geen last van ze hebben en waar zij volledig inzetbaar zijn.”
- “Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand duidelijk maakte dat hij niet goed op zijn plek
zat bij ons, die hebben wij toen wel daarmee geholpen met iets anders zoeken en leren.
Een aantal cursussen heeft hij toen gedaan. Dat zie ik als een soort exit. Nu heb ik hem
niet ontslagen maar gaf hem wel een duwtje naar de deur zeg maar.”

Enkele geïnterviewden die werkzaam zijn bij grotere bedrijven zeggen overigens
wel heil te zien in dit idee. Het is volgens hen wel goed om dit op te pakken als
werknemers niet meer passen bij je bedrijf.
- “Dat lijkt me heel verstandig. Ik denk dat iedereen daar blijer van wordt. Wij hebben niks
aan een medewerker die minder kan doen wat ie doet om wat voor reden dan ook. En hij
wordt blijer als hij iets kan doen wat ie wel nog aankan.”
- “Als zoiets speelt bij iemand in zijn hoofd, dan kan je dat beter stimuleren en goed
begeleiden dan dat je diegene links laat liggen. Dan heb je er helemaal niets meer aan.”
- Ja, vind ik ook belangrijk. In het bedrijf waar ik nu werk is dat nog niet zo aanwezig, maar
in het bedrijf hiervoor kon je een cursus gaan doen die niet inherent was aan je functie
(...) Je mocht Spaans doen als je dat wilde. Daar werd gelegenheid voor gegeven en de
middelen voor. ”
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Werkgevers niet echt bezig met het omscholen van werknemers; enkeling heeft
hier (vanwege de recessie) ervaring mee
Stel dat bepaalde functies in uw bedrijf komen te vervallen en er andere
functies voor in de plaats komen: weet u wat u dan zou gaan doen? Sommige
geïnterviewden vinden het moeilijk om zich dit voor te stellen en weten ook
niet wat ze dan moeten doen.
- “Nee, geen idee. Ik kan het me ook niet zo goed voorstellen bij dit bedrijf.”

Een van de geïnterviewden geeft aan dat ze daar al wel mee bezig zijn
geweest, vanwege een recessie die net achter de rug is. Een ander zegt dat
ze in dat geval wel met werknemers hierover in gesprek zal gaan.
- “Daar zijn wij constant mee bezig (...) wij hebben in de branche een recessie achter
de rug en dan is dat meer overleven dan vooruitgaan. Dat is ook iets wat die
mensen moeten kunnen verdragen. Dat is niet met een klassikale les op te lossen
en dat zijn factoren waar snel aan voorbij wordt gegaan.”
- “Dan ga je met de mensen in gesprek en kijken wat ze nodig hebben. Een soort
ontwikkelgesprek. Je moet wel kijken naar wat mensen nog kunnen en is het
realistisch? En of ze open staan voor omscholing.”

Werkgevers geven ook aan dat ze het lastig vinden om medewerkers te
stimuleren om andere vaardigheden te gaan opdoen zodat ze ook inzetbaar
zijn voor andere functies.
- “Dat het vaak lastig is om ze iets anders te laten doen dan wat ze zelf fijn vinden
om te doen (....) uit mijn ervaring staan ze er niet zo heel erg voor open. Ik heb het
een tijdje geprobeerd maar toen zijn we een beetje teruggevallen.”
- “Ik denk dat je de medewerkers hun eigen sturing moet geven. Dat mensen zelf zien
dat dingen een bepaalde kant op bewegen, maar dat ze ook zelf erachter komen
wat hun talenten zijn en hoe ze dat kunnen aanpassen aan de vraag.

Hoe zou het werknemers makkelijker kunnen worden gemaakt om te leren?
Werkgevers geven aan dat andere vormen van leren toegankelijker zijn voor
sommige werknemers, zoals meelopen met collega’s. Ook oppert een van de
geïnterviewden dat ze kunnen wijzen op rolmodellen: werknemers die zich wel
ontwikkelen en daardoor leuker en beter betaald werk kunnen doen.
- “Je kunt ze met andere collega's mee laten lopen om te kijken hoe het is. Dit is wel
abstract. Het is net van: wat kan iemand?”
- “We kunnen werknemers helpen door voorbeeldrollen te geven. Zo van: hij mag dit wel
doen of hij mag leukere en beter betaalde werkzaamheden doen. Als je zelf meer wilt
doen dan moet je daar ook iets aan doen.”

Samenwerking met andere collega’s in de sector kan ook interessant zijn.
Sommigen lijkt het wel wat om afspraken te maken met andere werkgevers om
werknemers bij een ander bedrijf eens een dag te laten meelopen.
- “Nee, maar dat wil ik wel. Ik heb wel contact met collega’s die een beetje in dezelfde
branche zitten. Mijn werk is toch wel heel onregelmatig je kan heel erg verschillen met je
werktijden. Het kan zijn dat medewerkers daar moeite mee hebben. En dan kan je kijken
bij collega’s of die iets vasters hebben en dat is een keer gebeurd bij ons.”

Wanneer we de term snuffelstage laten vallen, is niet iedereen enthousiast. Het
roept de associatie op met de middelbare school.
- “Nee, snuffelstages niet echt. Het werk is natuurlijk ook niet heel bijzonder. Of je nou met
een Mercedes rijdt of een schoolbus. Binnen de branche is zoiets niet per sé nodig.”
- “Snuffelstage klinkt ook alsof het voor kinderen is op de middelbare school, daar komt
een beetje die weerstand van ook.”
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Zowel onbewuste als bewuste factoren spelen een rol bij de Consider-Intention gap
Vervolgens zijn we aan de hand van scenario’s dieper ingegaan op bepaalde ‘kloven’ (gaps) die zich kunnen voordoen bij Leven Lang Ontwikkelen, beginnend bij de
kloof tussen overwegen en de intentie hebben. In de situatie waarin werkgevers geen beleid hebben om medewerkers zich te laten ontwikkelen en ze ook niet echt
bezig zijn met de gevolgen van de veranderingen in het werkveld spelen volgens de geïnterviewden zowel bewuste als onbewuste factoren een rol. Het meest
genoemd is een soort freeze uit onkunde en angst voor het onbekende.
Het is gewoon te duur. Kosten
op korte termijn. Baten op lange
termijn

Kan niet omgaan met druk van
ondernemerschap

Klein bedrijf: geen tijd,
geen HR-afdeling
Ondernemer is
te oud, loont
niet meer
Sceptisch tav nut
van bepaalde
cursussen

Scenario Consider-Intention gap
Het gaat over [Suzanne], [een vrouw van 44 jaar]. Suzanne [heeft een bedrijf / is een HRmanager] in de [noem sector waar respondent werkzaam is]. Ze ziet om zich heen dat er allerlei
dingen veranderen in het werkveld van het bedrijf, maar ze heeft niet echt beleid om
medewerkers zich te laten ontwikkelen en ze is ook niet echt bezig met de gevolgen van de
veranderingen voor het bedrijf.

NB: In het onderzoek hebben we gewerkt met projectieve technieken. We legden scenario’s voor van fictieve personen die ‘toevalligerwijs’ leken op de
geïnterviewden, doordat we leeftijd, geslacht en sector aanpasten op de respondent. Hierbij vroegen we naar mogelijke verklaringen voor het gedrag in het
scenario, we vroegen of het realistische situaties waren en of ze zichzelf hierin herkenden.

Desinteresse van werkgevers: eigen
belangen zijn meer relevant
Gewoontegedrag: het
gaat al jaren goed zo
Freeze uit onkunde en
angst voor het onbekende

Inertia: Verwachte
weerstand van
personeel tegen
verandering

Bedrijfscultuur: managment
stimuleert dit niet

50

3.3. Barrières

Onkunde, angst en desinteresse zorgen ervoor dat
werkgevers niet bezig zijn met ontwikkeling van personeel
De vaakst genoemde verklaring voor de Consider-Intention gap is een soort
freeze van werkgevers. Uit onkunde en angst voor het onbekende besluiten ze
maar helemaal niets te doen. Het gaat volgens de geïnterviewden om kleinere
ondernemers die zijn begonnen als vakman en uiteindelijk personeel zijn gaan
inhuren. Ze weten niet helemaal waar ze moeten beginnen met
ontwikkelingsbeleid dus doen ze maar niets.
- “Ik denk dat je overwelmd wordt door alle veranderingen, wat ik zelf ook wel eens
heb. Je moet je heel erg inlezen. Hij is er ooit ingerold en werkgever geworden. Het
is dus misschien een ander soort ondernemer dan iemand die echt nadenkt over de
materie. En er verandert heel veel dus als je daar een beetje angst voor hebt dan
hebben sommige mensen het daar wel moeilijk mee.”
- “Het is een angst denk ik, voor het onbekende. Angst dat het een onoverzichtelijk
proces gaat worden.”
- “Angst (...) Als je je niet ontwikkelt blijf je gewoon staan terwijl de maatschappij
vooruit gaat. De angst is dat je zelf niet ziet dat het verandert, dan zie je het ook niet
voor je mensen, de mensen die durven iets niet en dan gaan ze achterover leunen.”

Ook kan het met werkdruk te maken hebben. Vooral kleinere werkgevers
hebben hier geen tijd voor. Ze reageren ad hoc op vraagstukken rondom
ontwikkeling van personeel.
- “Kan met werkdruk te maken hebben. Gewoon geen ruimte hebben om erover na te
denken. Hierdoor ga je ad hoc acteren. Überhaupt te weinig beleid maar meer
gewoon: zoals de wind waait ga je ermee werken.”
- “Misschien omdat ze teveel operationele werkzaamheden heeft, waardoor ze meer
bezig is met ad hoc dingen dan dat ze bezig is met beleid. Dan kom je er soms niet
meer aan toe. Dat zou kunnen. Dan moet je daar tijd voor maken. (...) Ik denk dat
dat ook speelt bij bedrijven die nog niet zo groot zijn. Die blijven te lang hangen in
ad hoc dingen doen en te weinig structuur aanbrengen.”

Barrières besproken op deze pagina
Freeze uit onkunde en angst voor onbekende
Klein bedrijf: geen tijd, geen HR-afdeling
Desinteresse van werkgevers: eigen belangen
zijn meer relevant

Verder heeft het ook te maken met desinteresse van werkgevers. Niet iedere
werkgever is even gemotiveerd om te investeren in zijn personeel.
- “Het kan ook zijn dat hij niet geinteresseerd is en dat hij denkt: ik heb er helemaal geen
zin in. Ik herken het wel bij andere werkgevers. Dan denk ik: jongens kom op.”
- “Hij doet er weinig aan omdat hij denkt: het is wel mooi geweest. Ik ben 48 en ik heb het
te druk of ga niet mee met de veranderingen. Dat zie ik wel om me heen gebeuren (...)
dat is wel realistisch. Want ik heb ook zo’n tijd gehad dat ik niet actief was.”
- “Het kan zijn dat het haar niet kan deren (...) Je moet uit jezelf een bepaalde motivatie
hebben om iets gedaan te krijgen. Er zijn veel bedrijven om je heen waar het beter kan.”
- “Ik denk dat hij denkt: ik probeer zo min mogelijk te doen. Ik ken Peters om me heen en
uiteindelijk zijn er 3 Peters mee gestopt omdat ze geen aansluiting kunnen vinden.”

Verschillen in het scholingsaanbod en –deelname tussen grote(re) en
kleine(re) bedrijven kunnen onder andere voortkomen uit het feit dat
kleine(re) bedrijven vaak geen HR-adviseur in dienst hebben,
onvoldoende kennis van het scholingsaanbod hebben en de
organisatorische capaciteit missen om scholing voor hun werknemers te
organiseren (SCP, 2019).
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3.3. Barrières

Ook spelen de financiën een rol: is het de
investering waard?

Met name werkgevers die zelf al op leeftijd zijn en ook geen opvolger hebben,
zijn minder gemotiveerd om te investeren in hun personeel.
- “Ik zit zelf in die leeftijd (...) ik denk dat Peter zoiets heeft van: ik hoop dat ik het kan
ontwijken. Hij is op de leeftijd dat ie denkt: hoeft dit nog? En als hij die instelling
heeft denkt ie vooral aan zichzelf en niet aan het voortbestaan van het bedrijf en
aan zijn jongens (...) Ik doe eigenlijk min of meer hetzelfde.”
- “Ik denk dat Peter een beetje moe wordt van wat er om hem heen gebeurt en dat hij
dan voor zichzelf kiest in plaats van zijn medewerkers.”
- “Als je geen opvolger hebt, dan ben je daar ook minder mee bezig.”

Ook kan het volgens de geïnterviewden simpelweg gaan om financiën.
Wanneer er geen budget beschikbaar is, heeft het niet veel zin om over
ontwikkelingsbeleid na te denken. Nadeel is dat de baten van de ontwikkeling
op lange termijn kunnen worden geoogst, terwijl de kosten in het heden liggen.
- “Als peter daar in zijn gedachte financieel niets voor over heeft.”
- “Geen middelen. Ja, dat zijn natuurlijk processen, die moeten er wel zijn om
het gesprek aan te gaan over ontwikkeling.”
- “Ontwikkeling klinkt vaak als iets voor de lange termijn. Op de korte termijn
zie je alleen de kosten.”

Barrières besproken op deze pagina
Ondernemer is te oud, loont niet meer
Het is gewoon te duur.
Sceptisch tav nut bepaalde cursussen
Kan niet omgaan met druk ondernemerschap

Bovendien vragen enkele werkgevers zich af wat de meerwaarde is van bepaalde
cursussen of trainingen. Dit zorgt voor een sceptische houding ten aanzien van
ontwikkelling. Vooral als het gaat om regels die door de overheid worden opgelegd
kan het zijn dat werkgevers in de weerstand schieten.
- “Soms denk ik ook: ja je moet je ontwikkelen, maar voegt dat iets toe aan je werk? De
trainingen zijn hartstikke duur. Een cursus kost 1.400 euro en ze missen dagen om te
werken.”
- “Er zijn ook regels waarvan je denkt: waar is dat allemaal voor? Het maakt het werk
alleen maar moeilijker. Dus dan is het een beetje je kop in het zand steken (....) Het is
nog best een ingewikkeld regelland, Nederland. ”

Een van de geïnterviewden denkt dat hij niet meer goed kan tegen de druk van alle
verantwoordelijkheden die het ondernemerschap met zich meebrengt.
- “Werkgever zijn legt iets op je schouders ook evengoed: verantwoordelijkheid (...)
Misschien kan Peter dat gewoon niet meer handelen. Soms heb ik daar ook moeite mee.
Misschien is het hem te veel en te groot. Dat ie de druk niet aan kan.”
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3.3. Barrières

De bedrijfscultuur zorgt ook voor een verlammende
houding van werkgevers
Daarnaast speelt gewoontegedrag een rol. Het gaat al jaren op deze manier.
Waarom zouden we het dan anders moeten doen?
- “Belangrijkste oorzaak is gewoontegedrag. Omdat het al jaren zo gaat, en het gaat
goed.”
- “Het is heel moeilijk om processen die al lang gaande zijn om die te veranderen (...)
Vroeger is alles beter weet je wel. Dat blijft gewoon hangen. Dat is geen eenvoudig
ding naar mijn mening.”

Enkele HR-adviseurs die werkzaam zijn bij grotere bedrijven geven aan dat
het te maken heeft met de bedrijfscultuur. Als je verwacht geen medestanders
te vinden, dan geef je het bij voorbaat al op.
- “Met niemand kunnen sparren erover. Een verandering in een bedrijf heeft tijd
nodig, een bedrijfscultuur kan je niet heel snel keren. (...) Het kan zijn dat mensen
zeggen dat het niet nodig is en dat het goed is zoals het al is. En dan zeggen
mensen: die nieuwerwetse gekkigheid is toch niet nodig?”
- “Ik denk wel dat je een bepaald management wilt hebben. Wel belangrijk. Als die
graag meegaan met veranderingen, ben je zelf ook sneller geneigd.”

Barrières besproken op deze pagina
Gewoontegedrag: het gaat al jaren goed zo
Bedrijfscultuur: managment stimuleert dit niet
Inertia: verwachte weerstand personeel

Verder zien werkgevers ook op tegen de veronderstelde weerstand die
medewerkers hebben ten aanzien van verandering. Inertia speelt in dat geval een
rol. Ze verwachten dat het veel moeite en energie gaat kosten om hun personeel te
motiveren, waardoor zij bij voorbaat al afhaken.
- “Het ligt ook aan hoe flexibel je populatie is. En in de bouw gaat het zoals het al heel lang
gaat. Een huis bouwen blijft een huis bouwen en de basis verandert natuurlijk niet zo
veel. Ze doen het al jaren zo dus waarom zou je het veranderen (...) Je kan gefrustreerd
raken als ze het heel graag wilt, en ze het niet kan uitvoeren.
- “Ze doen niets uit een soort lijfsbehoud denk ik. (...) die emoties zijn wel herkenbaar.
Zeker met mensen die al heel lang op een bepaalde plek zitten. Die zijn lastig in
beweging te krijgen.”
- “Wat ik merk bij mezelf is dat het vaak heel moeilijk is om mensen te veranderen. We
hebben het liefst dat mensen brede kennis hebben, maar dat is lastig voor die mensen.
Ze hebben een bepaalde richting gekozen en gaan soms liever weg dan dat ze
veranderen van specialisatie.”
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3.3. Barrières

Bij Intention - Preparation gap speelt ook de angst voor het onbekende
In de situatie waarin werkgevers wel nadenken over beleid, maar zich hier niet op voorbereiden gaat het volgens de geïnterviewden naast financiën ook om onkunde
en angst voor het onbekende. Op de volgende pagina is dit verder uitgewerkt. Bij deze kloof hebben we overigens twee verschillende scenario’s voorgelegd.

Het is gewoon te duur
Klein bedrijf: geen
tijd, geen HRafdeling
Freeze uit
onkunde en
angst voor het
onbekende
Scenario A: Intention - Preparation gap
Nu hetzelfde verhaal, maar met een kleine aanpassing. Suzanne heeft er inmiddels over nagedacht en is zich
ervan bewust dat er allerlei zaken spelen op de arbeidsmarkt die van invloed zijn op haar bedrijf. Ze weet dat
als ze niets doet dat ze op termijn niet meer de juiste medewerkers heeft voor haar bedrijf. Ook beseft ze dat
er krapte is op de arbeidsmarkt en ze is bang dat haar goede medewerkers vertrekken. Maar toch doet ze
niets.

Inertia: het is
gewoon heel veel
werk

Scenario B: Intention - Preparation gap
Nu hetzelfde verhaal, maar met een kleine aanpassing. Suzanne heeft er inmiddels over nagedacht en is zich
ervan bewust dat er allerlei zaken spelen op de arbeidsmarkt die van invloed zijn op haar bedrijf zoals
automatisering en robotisering en ook is het goed mogelijk dat er in de toekomst moet gereorganiseerd
worden in haar bedrijf. Ze weet dat haar medewerkers op termijn voorbereid moeten zijn voor een functie bij
een andere werkgever, maar toch doet ze niets.
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3.3. Barrières

Gebrek aan geld, onkunde en angst voor onbekende verklaren
dat werkgevers wel nadenken maar niet voorbereiden

Bij scenario B van de Intention-Preparation gap waarin de werkgever zich
ervan bewust is dat er allerlei zaken spelen op de arbeidsmarkt waardoor het
goed mogelijk is dat er in de toekomst moet gereorganiseerd worden in haar
bedrijf, geven de geïnterviewden aan dat financiën de reden zijn dat de
hoofdpersoon niet in actie komt. Andere verklaringen heeft men niet voor dit
gedrag. Het is volgens hen wel een realistisch scenario.
- “Financieel. En als hij ervan uitgaat dat zijn medewerkers naar andere bedrijven
gaan, dan kiest ie de makkelijkere weg.”
- “Het financiële denk ik. Dan kies je voor jezelf (...) Ik ben zelf gaan nadenken. Ik
ben nu aan het onderzoeken of ik van mijn tentje af kan.”

Bij scenario A kunnen sommigen zich minder goed een voorstelling maken van
de beweegredenen van de werkgever. Ze wijten het onder meer aan onkunde.
- “Dan zou je bijna zeggen Peter is niet helemaal op zijn plek. Als je de noodzaak ziet
en er toch een serieuze afbreuk risico is dan is hij niet de man om dit aan te pakken.
Deze mensen bestaan wel, ik heb het ook wel eerder gezien, maar die zijn niet
capabel genoeg om die functie uit te voeren.”
- Zou ik echt niet weten. Ze moet echt iets doen. Dan is het te laat en loopt het bedrijf
leeg (...) Ik zou me niet kunnen voorstellen waardoor zij niets blijft doen.”
- “Onkunde dat hij niets doet; er is schaarste in sector.”

Barrières besproken op deze pagina
Het is gewoon te duur
Klein bedrijf: geen tijd, geen HR-afdeling
Inertia: het is gewoon heel veel werk
Freeze uit onkunde en angst voor
onbekende

Ook hier verwacht men dat er een soort freeze optreedt. Doordat de werkgever niet
weet hoe hij dit moet aanpakken, schuift hij het voor zich uit.
- “Een beetje een freeze misschien. Daarnaast nogmaals als hij niet weet wat hij zou
moeten doen dat ie daar dan door tegengehouden wordt. En een beetje kop in het zand
steken.”
- “Kop in het zand steken. Vooral omdat hij niet weet hoe hij het moet aanpakken.”
- “Het kan ook een karaktertrek van iemand zijn om problemen voor je uit te schuiven in
plaats van aan te pakken meteen. Dat wanneer het urgent wordt dat je dan wel moet (...)
Dit is realistisch. Ik ken mensen die beginnen bij het makkelijkste ipv bij het moeilijkste.”

Het is ook gewoon luiheid volgens de geïnterviewden. Men ziet op tegen het vele
werk dat het gaat kosten en doet daarom voorlopig maar niets (inertia).
- “Mijn eerste reactie is lui. Ja het is veel werk natuurlijk maar het is wel een gemiste kans.
Misschien dat het ook allemaal niet zo vaart gaat lopen als het lijkt. Dat ze denkt: joh het
komt wel goed.”

Verder spelen tijd en middelen een rol. Kleinere bedrijven hebben geen P&O
afdeling.
- “Kleine organisaties hebben daar gewoon niet altijd tijd en middelen voor.”
- “De brancheorganisatie speelt ook een rol. Die heeft invloed op wat je wel en niet kunt als
bedrijf.”
- “Als je geen P&O afdeling hebt, dan heb je daar minder capaciteit voor.”
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3.3. Barrières

Bij de Preparation-Action gap spelen vooral bewuste factoren een rol
In de situatie waarin werkgevers al wel beleid hebben opgesteld, maar het niet uitvoeren spelen vooral bewuste factoren een rol. Het gaat vooral om een gebrek aan
geld en prioriteit.

Er is niet voldoende
geld/budget.
Er worden nu
andere prioriteiten
gesteld

Scenario Preparation - Action gap
Nogmaals hetzelfde verhaal, maar met een kleine aanpassing. Suzanne heeft er over nagedacht,
ze heeft een beleid opgesteld om medewerkers te stimuleren meer aan het opdoen van nieuwe
vaardigheden te doen en ze heeft ook bedacht wat er moet gebeuren om er uitvoering aan te
geven. Toch blijft het papieren beleid en verandert ze/er eigenlijk niks.

Bedrijfscultuur:
managment stimuleert
dit niet

56

3.3. Barrières

Een gebrek aan financiën en prioriteit zorgen ervoor dat het
bij papieren beleid blijft

Barrières besproken op deze pagina
Niet voldoende geld/budget
Andere prioriteiten
Bedrijfscultuur: management stimuleert dit niet

Bij de Preparation-Action gap spelen volgens de geïnterviewden vooral
financiën een rol.
- “Ja, geld misschien. Dat zijn budget klein is.”
- “Het kan zijn dat hij niet genoeg zin heeft, dat hij andere prioriteiten heeft. Dat je
eerst denkt laat ik de belasting betalen en materialen op orde hebben. En dan het
geld voor scholing ergens anders voor gebruikt.”
- “Misschien heeft het ook met budget te maken. Dat je externe betrekking moet
vinden omdat je de middelen ervoor niet hebt.”

Of er worden simpelweg andere prioriteiten gesteld.
- “Ik kan me voorstellen dat hij denkt we wachten maar even laten we dat volgende
maand doen. En dan krijg je uitstelgedrag.”

Ook kan het te maken hebben met de bedrijfscultuur.
- “Dat ze zich niet gesteund voelt door haar collega’s. Dat je een plan hebt uitgewerkt
maar je collega’s denken: dat gaan wij lekker niet doen.”
- “Als Peter dat zou doen met zijn plan, dat is gewoon trekken aan een dood paard.
Het is lastig om die veranderingen in de werknemers te laten doordringen. Een
percentage zal denken dit is mijn kans, maar de meest ervaren mensen zeggen dan
misschien: nee. En dan wordt het lastig.”
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3.4. Wat leidt tot actie

Werkgevers pleiten voor meer bewustwording en wijzen naar de overheid
Tot slot hebben we gevraagd welke acties nodig zijn. Werkgevers pleiten voor
meer bewustwording.
- “Als je de noodzaak laat zien. Als je niet meegaat met de behoeftes van je
werknemers, dan wil straks niemand meer bij je werken. Uiteindelijk wil je dat
mensen tevreden en betrokken zijn binnen je organisatie. Dat is voor elke
organisatie belangrijk. Dat mensen zich fijn voelen en bewuster worden.”
- “Bewustwording hoor je niks over.– veranderingen zien we constant om ons heen.
Tot voor kort hadden we nog allemaal een Nokia en nu heeft iedereen een Iphone.
Dat gaat hard. Daar mag wel meer op gewezen worden. De overheid heeft een rol
in die bewustwording.”

Werkgevers moeten worden gewezen op de voordelen van beleid rondom
ontwikkeling van personeel.
- “Wil je rustig slapen en zonder zorgen opstaan dan moet je je personeel betrokken
houden en opleiden en scherp houden. Anders gaan je goede mensen weg en je
slechte mensen blijven hangen. En dan beland je in een neerwaartse spiraal. Als je
de goede wilt behouden dan moet je een positieve werksfeer creëren.”

Daarnaast wijst men ook naar de overheid.
- “Ik denk dat de overheid daar ook een bijdrage aan moet doen. Je kan niet alles bij
de werkgever neerleggen. Ik denk dat er zeker aandacht moet zijn voor het feit dat
ze ooit misschien ergens anders aan het werk moet (....) Ik denk dat je dat met
subsidies kan doen zodat je minder ziekteverzuim hebt zodat je diegene ook voor
andere dingen in kan zetten dan datgeen waar die minder geschikt meer voor is.”

Zo wordt het ontslagrecht door enkele werkgevers ter discussie gesteld.
- “Als je investeert in je medewerker om te zorgen dat ie wendbaarder is dan begint
dat bij het ontslagrecht. Je moet gewoon van mensen af kunnen, ontslagrecht dat is
het lastige.”
- “Ik zit ook te denken aan het ontslagrecht dat ik dat ook wel een hele ouderwetse
manier vindt (...) voor onszelf heeft het voor een hele lange tijd gezorgd dat we geen
vaste contracten uitgaven.”

Enkele werkgevers geven aan dat we ons moeten beseffen dat sommige
ondernemers hier simpelweg niet voor open staan.
- “Als de ondernemer zelf nog niet nadenkt over dat, dan vraag ik me af of het
überhaupt relevant is. Op een bepaalde leeftijd ga je er ook anders over nadenken
(...) Diegene die ermee bezig zijn met het inrichten van hun organisatie die doen dat
standaard. En anderen doen dat niet. Ja, dat doe je of dat doe je niet.”
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Bijlage
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