G
N
I
D
I
E
L
D
HAN
v
e
g
g
n
i
d
i
e
l
r
o
o
v

nw
Z ó help e

ij m

r
h
n
e
enden

rs o
e
k
r
e
w
ede

m zi

s
r
e
k
r
e
medew

ij k (
l
n
o
o
s
r
ch pe

ver d

ik k
w
t
n
o
e
t
e r)

elen

INHOUD
Inleiding

3

De mogelijkheden van de organisatie

4

Website

5

Ontwikkeling medewerkers
Iets voor mij?
- Gesprekskaart Duurzame Inzetbaarheid
- Zelftesten en opdrachten
- TalentMatch
Aan de slag!
- Loopbaanscan
- ePortfolio
- De Vacaturebank

6
7
7
8
10
11
11
12
12

Communicatiemiddelen
Momenten waarop persoonlijke ontwikkeling aan de orde kan komen
Direct inzetbare middelen
- Quizkaart
- Zelftest
- Filmpjes
- Editor
- Stellingenspel

13
13
14
14
15
16
17
18

Bijlagen

20

In samenwerking met:

Uitvoerend bureau: DST - het experience bureau
juni 2019

2

INLEIDING
De afgelopen vier jaar werkten branchepartijen in het Sectorplan AMBOR samen hard aan de aanpak van de opleidings
achterstand bij werknemers in de afvalinzameling en openbare ruimte. Om daarmee medewerkers te helpen blijvend
bij te dragen aan hun eigen mobiliteit, en aan de flexibiliteit van hun organisatie. Het succes van AMBOR was voor de
NVRD en het O&O fonds GEO reden om daar vervolg aan te geven, met het project Route 2020.
Route 2020 wil onder andere de drempel verlagen voor medewerkers die nog niet actief aan de slag zijn met
persoonlijke ontwikkeling. Daarom startte vanuit Route 2020 de branchebrede campagne ‘Pak je kansen!’.
In ‘Pak je kansen!’ staan individuele medewerkers centraal. De campagne is gebaseerd op de employee journey:
de stappen die hij of zij zet vanaf het moment dat de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen dáár is. Tot aan het
moment waarop hij of zij daadwerkelijk met een persoonlijk ontwikkelingstraject aan de slag gaat.
De employee journey kun je niet los zien van de organisation journey (de stappen die een organisatie moet zetten
om individuele werknemers over een mogelijke persoonlijke ontwikkeling te informeren, hiertoe te motiveren en
te begeleiden). De meeste werknemers komen namelijk niet uit zichzelf tot het inzicht dat ze zich persoonlijk
kunnen en willen ontwikkelen. Het uit zichzelf zetten van de stap om met zo’n inzicht vervolgens ook nog naar hun
leidinggevende (teamleider/afdelingshoofd) of HR-medewerker te gaan, is vaak een te grote stap. Daarom is een
belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden en HR-medewerkers, om werknemers te helpen. Een belangrijke rol
voor u dus.
Om medewerkers te kunnen helpen bij het vinden van hun ontwikkelingsmogelijkheden, is het van belang dat
leidinggevenden en HR-medewerkers antwoord hebben op de volgende vragen:
•
•
•
•
•

Welke mogelijkheden biedt mijn organisatie aan medewerkers op het gebied van persoonlijke ontwikkeling?
Wat is er te vinden op www.pakjekansen.nu?
Welke hulpmiddelen zijn er om medewerkers te helpen zich te oriënteren op hun mogelijkheden (iets voor mij?)?
Welke hulpmiddelen zijn er om medewerkers te helpen in het praktisch uitvoeren van hun persoonlijke
ontwikkeling (aan de slag!)?
Hoe breng ik het onderwerp ‘persoonlijke ontwikkeling’ onder de aandacht en welke communicatiemiddelen zijn
daarvoor beschikbaar?

Deze handleidingen licht de bovenstaande vragen toe, en helpt ze beantwoorden. We wensen jou en je collega’s veel
plezier én succes bij het uitstippelen van de persoonlijke ontwikkelingsplannen in jouw organisatie!
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DE MOGELIJKHEDEN VAN DE ORGANISATIE
Voordat leidinggevenden of HR-medewerkers met collega’s over hun persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden
kunnen overleggen, moeten de mogelijkheden binnen die organisatie duidelijk zijn. Als organisatie moet je antwoord
kunnen geven op de volgende vragen:
•
•
•
•

Vindt de organisatie (directie en management) het belangrijk dat medewerkers zich persoonlijk ontwikkelen?
Is duidelijk welke medewerkers in aanmerking komen voor het zetten van een persoonlijke ontwikkelingsstap?
Betreft dit in principe álle medewerkers (mits zij gemotiveerd zijn), of hebben bepaalde (categorieën) medewerkers
voorrang? En zo ja, welke voorrangsgroepen zijn er?
Zijn er praktische beperkingen (tijdsduur, budgettaire grenzen) aan de mogelijkheden die een bedrijf op het
gebied van persoonlijke ontwikkeling kan bieden?
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WEBSITE
Op www.pakjekansen.nu kan elke medewerker van een bedrijf inspiratie opdoen over zijn eigen ontwikkeling.
Door middel van filmpjes en een kleine zelftest. Met als doel dat ze met jou in gesprek gaan over hun eigen
ontwikkeling.
Onder het tabblad Voor leidinggevenden & HR vind je alles wat jij nodig hebt om de kansen van je bedrijf te
kunnen pakken. Meer uitleg bij desbetreffend onderdeel vind je hierna in deze handleiding.
Deze handleiding sluit óók aan bij www.pakjekansen.nu en de middelen die daarop beschikbaar zijn, zoals de
zelftesten van Matchcare. U bent als organisatie uiteraard vrij om de bewustwording en loopbaanontwikkeling van
uw medewerkers te faciliteren met hulp van andere organisaties. Veel hulpmiddelen in deze handleiding en op
www.pakjekansen.nu zijn gratis. U kunt ze prima combineren met of vervangen door producten en diensten van
andere leveranciers.
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ONTWIKKELING MEDEWERKERS

www.pakjekansen.nu > menu Voor leidinggevenden & HR > Ontwikkeling medewerkers
Heeft een collega een oriënterend gesprek met jou, zijn leidinggevende of een HR-medewerker? Dan kun je in dit
gesprek die medewerker helpen antwoorden te vinden op de vragen:
• Wie ben ik?
• Wat wil ik?
• Wat kan ik?
Het doel van dit gesprek is om te bepalen welke ontwikkelingsstap deze medewerker kan gaan zetten. Daartoe zijn
verschillende hulpmiddelen beschikbaar:
Om de medewerker te helpen zich te oriënteren op zijn mogelijkheden (iets voor mij?)
• Gesprekskaart duurzame inzetbaarheid
• Zelftesten en opdrachten
• TalentMatch
Om de medewerker te helpen in het praktisch uitvoeren van zijn persoonlijke ontwikkeling (aan de slag!)
• Loopbaanscan Matchcare
• Het e-Portfolio
• De vacaturebank
Je vindt alle hulpmiddelen op www.pakjekansen.nu. We omschrijven ze hierna kort.
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Iets voor mij?
De volgende hulpmiddelen zijn ontwikkeld om de medewerker te helpen zich te oriënteren op zijn mogelijkheden.
Gesprekskaart Duurzame Inzetbaarheid
www.pakjekansen.nu > menu Voor leidinggevenden & HR > Ontwikkeling medewerkers
In te zetten tijdens:
		

een eerste gesprek met een medewerker, of tijdens de (jaarlijkse) functioneringsgesprekken,
waarbij ook aandachtspunten kunnen wisselen/verschuiven

Welke vragen kan een leidinggevende aan medewerkers stellen over duurzame inzetbaarheid? Op de Gesprekskaart
Duurzame Inzetbaarheid staan ze op een rij. Handig om een gesprek met een collega te voeren. De vragen zijn
verdeeld over zes categorieën:
• Inleiding
• Persoonlijkheid
• Gezondheid
• Kennis en vaardigheden
• Werkomgeving
• Sociale omgeving
De Gesprekskaart Duurzame Inzetbaarheid is opgenomen in deze handleiding. Je kunt hem ook downloaden
op www.pakjekansen.nu.

Gesprekskaart duurzame inzetbaarheid
Concrete vragen voor leidinggevenden in gesprek met medewerkers

In hoeverre sluiten je kennis en vaardigheden aan op je huidige functie en verantwoordelijkheden?
Welke kennis en vaardigheden mis je en zou je willen ontwikkelen?

Hoe gaat het met je?
Wat vind jij ervan dat we over duurzame inzetbaarheid praten?

Kennis en
vaardigheden

Inleiding

Wat betekent duurzame inzetbaarheid voor jou?
Hoe ziet je (gewenste) toekomst er over vijf jaar uit en wat heb je nodig om hier te komen?

Welke werkzaamheden doe je het liefst en welke kennis en vaardigheden gebruik je hierbij?
Welke kennis en vaardigheden bezit je wel maar benut je niet en zou je in willen zetten voor je
werk?
Hoe ontwikkelt je werk zich de komende jaren en wat betekent dit voor je kennis en vaardigheden?

Welke uitdagingen zie je voor onze organisatie en welke rol wil en kan jij hierin spelen?

In hoeverre heb je voor je werk in de toekomst – ook buiten je huidige functie – andere kennis
of vaardigheden nodig?

Hoe vind je je werk?
Hoe is je werk de laatste jaren veranderd en hoe heb je dit ervaren?
Waar krijg je energie van en wat kost jou energie?

Persoonlijkheid

Hoe heb je je de laatste jaren op persoonlijk vlak ontwikkeld en hoe heb je dit ervaren?
Waarin zou je jezelf de komende tijd op persoonlijk vlak willen ontwikkelen?

Welke vragen kan
ik als leidinggevende
stellen aan medewerkers
over hun duurzame
inzetbaarheid?

Werkomgeving

Wat heb je van mij nodig om in te spelen op veranderingen in je werkomgeving?
Wat vind je van je arbeidsomstandigheden en wat kan hierin beter?
In hoeverre voel je je veilig in de organisatie?
In hoeverre ervaar je weleens pest- of ander ongewenst gedrag?
Wat zijn je huidige verantwoordelijkheden en welke zou je erbij kunnen hebben?

In hoeverre heb je plezier in je werk?
Hoe vitaal vind je jezelf en zou je hier iets aan willen veranderen?
Hoe gaat het thuis?

Wat doe je om gezond te blijven?
Waar loop je in je werk tegenaan als het gaat om je gezondheid?

Sociale
omgeving

Gezondheid

In hoeverre kan je je huidige werk de komende jaren vitaal blijven doen?
Hoe krijgen we het voor elkaar dat je op een plezierige en gezonde wijze je pensioen bereikt?

Hoe is voor jou de balans tussen werk en privé?
In hoeverre zijn er veranderingen in je thuissituatie waarmee we in het werk rekening kunnen
houden?
In hoeverre kan je je thuissituatie loslaten als je naar werk gaat?

Hoe is je energieniveau op en naast je werk?

In hoeverre kan je je werk loslaten als je naar huis gaat?

Hoe ontspan je tijdens en buiten je werk?

Wat zou je willen dat je collega’s over je achtergrond en thuissituatie weten?
Welke activiteiten onderneem je naast je werk?

Over deze kaart
Deze kaart bevat een selectie van vragen waar het gesprek over duurzame
inzetbaarheid tussen leidinggevende en medewerker kan gaan. Het is een eerste aanzet
om het gesprek te kunnen voeren. De vragen zullen per situatie en organisatie variëren,
bijvoorbeeld afhankelijk van de levensfase of de functie van de medewerker.
Een goed gesprek over duurzame inzetbaarheid tussen leidinggevende en medewerker
vindt plaats binnen randvoorwaarden:
- de leidinggevende is open over het doel en de context van het gesprek;
- het gesprek vindt plaats vanuit een vertrouwensrelatie tussen leidinggevende en
medewerker;
- de leidinggevende deelt eigen ervaringen in reactie op de medewerker.

De kaart is tot stand gekomen tijdens twee themamiddagen met circa vijftig leden
van WENB, waaronder leden van de Ondernemingsraad, HR-medewerkers en
leidinggevenden. De kaart is een aanvulling op de interactieve wegwijzer duurzame
inzetbaarheid die met en voor leden van WENB-WWb is ontwikkeld, zie: www.wenb.nl/
wegwijzer. Hierin staat het begrip ´duurzame inzetbaarheid´ helder uitgewerkt samen
met een verwijzing naar beschikbare instrumenten voor leden van WENB-WWb. Met
de wegwijzer helpt WENB-WWb haar leden inzicht te bieden in het begrip duurzame
inzetbaarheid en ermee aan de slag te gaan. Wij danken alle deelnemers van de
themamiddagen voor hun bijdrage.

De ArgumentenFabriek
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Zelftesten en opdrachten
www.pakjekansen.nu > menu Voor leidinggevenden & HR > Ontwikkeling medewerkers
In te zetten tijdens:

een verdiepend gesprek met een medewerker, afhankelijk van zijn of haar wensen

Er is een ruim aanbod aan zelftesten en opdrachten. Daarmee krijg je als HR-medewerker of teamleider samen
met een collega-werknemer inzicht in zijn of haar competenties en mogelijkheden. Afhankelijk van de wensen
van de medewerker kan je een test kiezen. Alle testen op deze pagina zijn gratis en zijn vooral bedoeld ter eerste
oriëntatie op zijn/haar mogelijkheden. De tests vind je op www.pakjekansen.nu. Aangezien de resultaten van de tests
persoonlijk zijn, moeten je medewerkers inloggen met een e-mailadres en een wachtwoord. Een inlog kunnen ze
gratis aanmaken op www.pakjekansen.nu. Hier volgt een korte beschrijving.
Loopbaan APK
Geschikt voor: alle opleidingsniveaus.
De Loopbaan APK geeft weer wat iemand belangrijk vindt in zijn of haar werk.
En of sprake is van een goede balans in de huidige functie.
Deze test spoort aan om regie over de eigen loopbaan(ontwikkeling) te nemen,
en kan op alle momenten in de loopbaan ingezet worden.
Carrièrekracht
Geschikt voor: alle opleidingsniveaus.
Wil je hogerop komen, ben je op zoek naar je droombaan of probeer je de
perfecte balans te vinden tussen werk en privé? Met een aantal specifieke
carrièrevaardigheden gaat dat een stuk makkelijker! Breng in kaart welke
vaardigheden je al hebt, welke je kunt verbeteren en wat je erbij kunt leren.
Carrière-ankers
Geschikt voor: alle opleidingsniveaus.
De zelftest van de Carrière-ankers maakt duidelijk welke drijfveren of waarden
iemand (onbewust) belangrijk vindt in zijn of haar loopbaan.
Je kunt deze test inzetten wanneer iemand zich op een andere functie of een
andere werkgever gaat oriënteren. Of wanneer hij of zij de huidige situatie wil
evalueren of veranderen.
Beroepsinteresses (ROASEC)
Geschikt voor: alle opleidingsniveaus.
Na het maken van de ROASEC vragenlijst wordt duidelijk welk van de zes menstypes
van psycholoog John Holland het best bij iemands persoonlijkheid past.
Deze test kun je inzetten om op ideeën te komen. Bijvoorbeeld wat voor type
werkzaamheden (nog meer) bij iemand passen.
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Teamrollen van Belbin
Geschikt voor: alle opleidingsniveaus.
Met deze vragen wordt duidelijk welke teamrol het best bij de persoonlijkheid van
iemand past. De rapportage geeft duidelijk weer wat de persoonlijke scores zijn,
en wat dit betekent in de samenwerking met andere leden van het team.
Je kunt deze test inzetten om zicht te krijgen op iemands unieke kwaliteiten in een
team en om te onderzoeken waarom iemand in het ene team beter tot zijn of haar
recht komt dan in het andere.
Persoonlijkheid (Big 5)
Geschikt voor: alle opleidingsniveaus.
Het maken van de Big 5 leidt tot een eerste kennismaking met de eigen “score” op
vijf bekende dimensies.
Je kunt de test inzetten om iemand te stimuleren om na te denken over eigen
persoonlijkheidskenmerken, zodat hij of zij die kan benoemen in bijvoorbeeld een
sollicitatiegesprek.
TalentScan
Geschikt voor: alle opleidingsniveaus.
De Talentenscan brengt de talenten van iemand in beeld.
Deze test heeft als doel iemand inzicht te geven in zijn of haar competenties
(talenten). Zodat die weet waar hij of zij goed in is. En daar in (sollicitatie)gesprekken
duidelijker over kan zijn, of er in zijn of haar werk meer van kan doen.
Plezier in je werk
Geschikt voor: alle opleidingsniveaus, op elk loopbaanmoment.
De test brengt duidelijk in kaart hoeveel plezier je hebt in je werk.
Het is een mooi zelftest voor medewerkers die merken dat zij niet zoveel
plezier meer hebben in hun werk. Daarmee kunnen ze achterhalen hoe dat
komt. Maar ook als je lekker werkt, kom je te weten wat je werk zo leuk maakt,
zodat je dat vast kunt houden.
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TalentMatch
www.pakjekansen.nu > menu Voor leidinggevenden & HR > Ontwikkeling medewerkers
In te zetten tijdens:
		

een verdiepend gesprek met een medewerker die wil weten welke beroepen
bij hem of haar passen

De TalentMatch is er voor iedereen die werkt, gewerkt heeft of wil gaan werken. In de TalentMatch krijgen
medewerkers inzicht in de beroepen die passen bij hun talenten en werk- en denkniveau. Je kunt aangeven in welke
branche(s) je wilt werken en vindt relevante beroepen. Hier tref je informatie aan over die beroepen. En je kunt gelijk
zien of er vacatures zijn voor dat beroep.
Aangezien de resultaten van de TalentMatch persoonlijk zijn, moeten je medewerkers inloggen met een e-mailadres
en een wachtwoord. Een inlog kunnen ze gratis aanmaken op www.pakjekansen.nu. De talenten die naar voren
komen in de TalentMatch, kun je toevoegen aan het ePortfolio. Je kunt als leidinggevende of HR-medewerker ook
zelf een account aanmaken om zelf een match te doen.
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Aan de slag!
De volgende hulpmiddelen zijn ontwikkeld om medewerkers te helpen in het praktisch uitvoeren van hun persoonlijke
ontwikkeling.
Loopbaanscan
www.pakjekansen.nu > menu Voor leidinggevenden & HR > Ontwikkeling medewerkers
In te zetten voor:
		

een medewerker die zich wil ontwikkelen, maar nog niet weet hoe. Om te kijken waar je
staat en wat je wilt, kun je een loopbaanscan doen.

Er zijn verschillende scans: de Loopbaanverkenner, Loopbaan APK, of een loopbaangesprek met een onafhankelijke
partij. We omschrijven ze hier kort.
De LoopbaanVerkenner
De LoopbaanVerkenner is een online instrument en geeft medewerkers inzicht in hun persoonlijkheid, voorkeuren/
interesses, vaardigheden en ontwikkelmogelijkheden. Deze uitkomsten leveren voldoende gespreksstof op
voor individuele gesprekken met een loopbaanprofessional. Samen gaan zij verkennen wat de best passende
ontwikkelmogelijkheden zijn. Het nabespreken van de resultaten van de LoopbaanVerkenner kan samen met
een gecertificeerde loopbaanadviseur van je eigen organisatie. Of met een externe, onafhankelijke partij; zoals
loopbaanbureau Matchcare.
De Loopbaan APK
De Loopbaan APK geeft inzicht in hoeverre jij nog past binnen je huidige functie. Deze vragenlijst brengt in kaart hoe
jouw werk en jouw werkomgeving (nog) aansluiten bij wat voor jou nu belangrijk is. In de resultaten zie je enerzijds
jouw behoefte (wat jij nodig hebt), anderzijds jouw beleving (dat wat jij nu ervaart dat geboden wordt). Zijn deze in
balans: des te beter! Zo niet, dan kun je kijken wat jij kunt doen om die balans te herstellen. Het nabespreken van
de resultaten van de Loopbaan APK kan met een loopbaanadviseur van je eigen organisatie. Of met een externe,
onafhankelijke partij, zoals loopbaanbureau Matchcare.
Een Loopbaangesprek
Tijdens het Loopbaangesprek krijgen medewerkers antwoord op vragen als: wat zijn mijn kwaliteiten, wensen, kansen
en ontwikkelmogelijkheden? Het resultaat is een persoonlijk ontwikkelplan, waarmee medewerkers de komende jaren
hun eigen regie kunnen voeren over hun loopbaan.
Het gesprek duurt maximaal vier uur en ziet er als volgt uit:
• Intake - kennismaking en verwachtingen.
• Uitgebreid loopbaangesprek - persoonsprofiel en ontwikkelplan.
• Nabespreking - toekomstperspectief en vervolgstappen.
Het gesprek kun je voeren met een loopbaanadviseur van jouw eigen organisatie. Of met een externe,
onafhankelijke partij, zoals loopbaanbureau Matchcare.
In gesprek over de toekomst
Medewerkers kunnen altijd een gesprek aanvragen over hun toekomst. Bijvoorbeeld een gesprek met hun leiding
gevende, of een HR-medewerker van hun organisatie. Als hij of zij zo’n gesprek wil doen met (ondersteuning van) een
externe loopbaanadviseur, dan kan dat ook. In dat laatste geval kun je het gesprek via www.pakjekansen.nu inplannen.
Als iemand zo’n gesprek zelf met zijn eigen leidinggevende of HR-medewerker wil doen, dan hoeft dat uiteraard niet
via de website geregeld te worden.
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ePortfolio
www.pakjekansen.nu > menu Voor leidinggevenden & HR > Ontwikkeling medewerkers
In te zetten tijdens:

de begeleiding van een medewerker om zijn of haar ontwikkeling vast te leggen.

Het ePortfolio is er voor iedereen die werkt, gewerkt heeft of wil gaan werken. Het is je eigen personeelsdossier
waarin je alle informatie over je werkervaring, persoonlijkheid, functioneren, certificaten, talenten, kennis en
vaardigheden kunt bijhouden. Daarnaast is het een mooie en handige tool om jezelf mee te profileren op de
arbeidsmarkt. En je kunt per onderdeel van je ePortfolio zélf bepalen wie daar (online) toegang toe heeft. Uiteraard
kun je ook op elk moment aanpassen wie inzicht heeft in je gegevens.
Heb je nog geen ePortfolio? Dan kan je er gratis één aanmaken op www.pakjekansen.nu.
De Vacaturebank
www.pakjekansen.nu > menu Voor leidinggevenden & HR > Ontwikkeling medewerkers
In te zetten tijdens:

de zoektocht naar een nieuwe functie voor een medewerker.

De Vacaturebank helpt je om online gepubliceerde vacatures te zoeken van bijna alle vacaturewebsites. Hierdoor heb
je toegang zoveel mogelijk Nederlandse vacatures.
Welke gegevens moet je invullen om een vacature te vinden? Je typt in de bovenste regel de functie die je
interessant vindt. In de regel ernaast kies je de postcode of plaatsnaam waar je een vacature zoekt. Nadat je de
plaatsnaam hebt ingevuld, kun je aangeven in welke straal (10 km, 20km, etc.) je wilt zoeken. Vervolgens klik je
op ‘Zoek’. Makkelijker kan bijna niet!
Wil je aan de slag met deze tool? Op www.pakjekansen.nu kun je gratis een login aanmaken.

DIVERSE VORMEN VAN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
In het contact tussen leidinggevende/HR-medewerker en collega’s die méér willen weten over persoonlijke
ontwikkeling, bepaal je welke ontwikkelingsstap(pen), wensen en mogelijkheden er zijn op dat gebied. Daarna
heb je verschillende opties. In algemene zin maken we onderscheid tussen persoonlijke begeleiding binnen
en buiten de eigen organisatie.
Persoonlijke begeleiding binnen de organisatie:
• Begeleiding ‘on the job’ door bijvoorbeeld een teamleider of ervaren collega.
• Het samen met collega’s aandacht besteden aan bepaalde vakinhoudelijke of sociale vaardigheden
tijdens teamtrainingen of toolboxsessies.
Persoonlijke begeleiding buiten de organisatie:
• Het volgen van een cursus/training persoonlijke talentontwikkeling (bij organisaties zoals Matchcare,
HR Solutions, e.a.)
Het volgen van een loopbaantraject of een vakgerichte cursus of opleiding bij een opleidingsinstituut, ROC of
hogeschool. Daarbij kun je denken aan sectorgerelateerde AMBOR MBO-opleidingen (van SPA, e.a.), maar
ook aan MBO-opleidingen (variërend van een opleiding ICT tot Management & Leidinggeven).
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COMMUNICATIEMIDDELEN

www.pakjekansen.nu > menu Voor leidinggevenden & HR > Communicatie
Om medewerkers bewust te maken van de mogelijkheid om zich persoonlijk (verder) te ontwikkelen, moet dit
onderwerp regelmatig (terugkerend) bij hen onder de aandacht worden gebracht. Op welke momenten kan dit?
En welke communicatiemiddelen zijn daarvoor beschikbaar? Daar lees je méér over in dit hoofdstuk.
Momenten waarop persoonlijke ontwikkeling aan de orde kan komen
Er zijn meerdere momenten waarop HR-medewerkers en leidinggevenden hun collega’s kunnen attenderen op
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Zowel tijdens persoonlijke contacten, als in groepsverband.
Persoonlijke contacten
Denk bij persoonlijk contact met een leidinggevende en/of HR-medewerker, over persoonlijke ontwikkeling,
bijvoorbeeld aan:
• Dagelijks contact op en rond de werkvloer. Zowel tijdens het werk, als in pauzes. Genoeg gelegenheid om als
leidinggevende een medewerker individueel te benaderen, en zijn of haar persoonlijke ontwikkeling op een
informele manier ter sprake te brengen. Bijvoorbeeld als tip om eens na te denken over een opleiding of cursus.
• Formele momenten zoals functionerings- en beoordelingsgesprekken, bij evaluatiegesprekken tijdens of
na specifieke (nieuwe) werkzaamheden, of na een gesprek over een interne sollicitatie. Bij uitstek logische
momenten om medewerkers vóór te leggen hoe zij hun toekomst zien. En om aan te geven dat er ook voor hén
ontwikkelingsmogelijkheden zijn.
Groepsgewijs
Ook organisatie-breed en in groepsverband kan het onderwerp persoonlijke ontwikkeling geagendeerd worden:
• Via de bestaande interne communicatiekanalen zoals intranet, de digitale schermen en specifieke acties.
• Tijdens teambesprekingen en toolboxsessies.

13

Direct inzetbare middelen
‘Pak je kansen!’ helpt leidinggevenden en HR-medewerkers bij de communicatie met collega’s over de persoonlijke
ontwikkelingsmogelijkheden. Zo zijn er verschillende communicatiemiddelen beschikbaar, die organisaties naar
eigen inzicht op verschillende momenten en manieren kunnen inzetten. De meeste van deze communicatiemiddelen
zijn (voor HR-medewerkers en leidinggevenden) digitaal te vinden op www.pakjekansen.nu. Ze zijn direct inzetbaar,
enkele communicatiemiddelen zijn als drukwerk te bestellen via deze site.
We zetten de communicatiemiddelen kort op een rij voor je:
Quizkaart
www.pakjekansen.nu > menu Voor leidinggevenden & HR > Communicatie > Bestelmogelijkheid communicatiemiddelen
In te zetten:
		

tijdens groepssessies, 1-op-1 (functionerings)gesprekken of in openbare ruimtes
zoals kantines

QUInZk jij?

QUInZk jij?

Wa t d e

Wa t d e

1. Hoeveel mensen werken er bij afval- en milieubedrijven
in heel Nederland?
a) 3.500
b) 12.000
c) 28.000
d) 56.000

Antwoorden

2. Hoeveel van deze mensen heeft een afgeronde opleiding?
a) 51 %
b) 59 %
c) 64 %
d) 79 %
3. Hoeveel mensen hebben de laatste drie jaar via cursussen
en trainingen hun kennis en vaardigheden uitgebreid?
a) 500
b) 1.500
c) 3.000
ant
achterk .
d) 6.000
k op de

K ij
r den
antwoo
voor de

Vraag 1: C
Vraag 2: A
Vraag 3: D
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Vraag je heden, of kijk
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a r m og e

De quizkaart is een kaartje op A6-formaat. Met aan de ene kant drie vragen over werknemers bij afval- en
milieubedrijven, en het volgen van een opleiding. Aan de andere kant staan de antwoorden met als boodschap:
pak ook jouw kansen om je dóór te ontwikkelen.
De quizkaart is bedoeld als hulpmiddel om collega’s op een laagdrempelige manier met het onderwerp kennis te
laten maken. Je kunt de quizkaarten neerleggen op plekken waar werknemers bijvoorbeeld tijdens pauzes bij elkaar
komen, zoals bij het koffieapparaat of in de lunchruimte.
Je kunt de kaart bestellen op www.pakjekansen.nu.
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Zelftest
www.pakjekansen.nu > menu Voor leidinggevenden & HR > Communicatie > Bestelmogelijkheid communicatiemiddelen
In te zetten:
		

tijdens groepssessies, 1-op-1 (functionerings)gesprekken of in openbare ruimtes
zoals kantines

T
ZELF TEjij?S

Hoe sco

or

T
ZELF TEjij?S

Hoe sco

or

JA

NEE

Ik wil mij graag ontwikkelen
Ik houd van uitdagingen
Ik wil nieuwe dingen leren
Ik wil doorgroeien
Ik wil zekerheid van werk, nu en in de toekomst

P
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K
E
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De zelftest is een kaartje op A6-formaat. Met aan de ene kant een ‘spiegelend’ oppervlak met de tekst: zelftest,
hoe scoor jij? Op de achterkant staan vijf vragen die met ja of nee te beantwoorden zijn, en daarbij de tekst ‘Heb je
meer dan één vraag met ‘ja’ beantwoord? Vraag je leidinggevende of HR-medewerker naar mogelijkheden, of kijk
op pakjekansen.nu.’
De zelftest is bedoeld als hulpmiddel om de medewerkers op een laagdrempelige manier met het onderwerp kennis
te laten maken. Je kunt de quizkaarten neerleggen op plekken waar werknemers bijvoorbeeld tijdens pauzes bij
elkaar komen, zoals bij het koffieapparaat of in de lunchruimte.
Je kunt de kaart bestellen op www.pakjekansen.nu.
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Filmpjes
www.pakjekansen.nu > menu Voor leidinggevenden & HR > Communicatie > Films medewerkers
In te zetten:
		

tijdens groepssessies, in interne communicatie zoals nieuwsbrieven of
in openbare ruimtesop digitale schermen zoals kantines

In zes filmpjes vertellen medewerkers van afval- en milieubedrijven welke stappen zij hebben gezet om zich
persoonlijk te ontwikkelen. Zie bijlage 2 van deze handleiding voor de inhoud van deze filmpjes.
Je kunt de filmpjes (ondertiteld) tonen op de digiborden en/of via interne digitale (online) communicatiekanalen.
Ook zijn ze goed te gebruiken bij toolbox-sessies, teambesprekingen, HR-gesprekken en dergelijke, om het
onderwerp persoonlijke ontwikkeling te introduceren. Of om een gesprek daarover te illustreren.
Behalve de filmpjes van medewerkers zijn er ook filmpjes van loopbaanadviseurs over persoonlijke groei, en van
de Nationale Vakdag 2019. Je kunt alle films bekijken en downloaden op www.pakjekansen.nu.
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Editor
www.pakjekansen.nu > menu Voor leidinggevenden & HR > Communicatie > Editor
In te zetten:
		

tijdens groepssessies, in interne communicatie zoals nieuwsbrieven of
in openbare ruimtes op digitale schermen zoals kantines

De editor is een digitaal hulpmiddel waarmee organisaties hun eigen communicatiemiddelen kunnen maken.
Voorzien van eigen foto’s en eigen teksten, om die vervolgens te gebruiken voor zowel de digiborden, als diverse
andere communicatie-uitingen.
De editor is geschikt voor het ontwikkelen van boodschappen die je via de digiborden onder de aandacht brengt.
Ook kun je deze gebruiken voor posters (op A3- en A4-formaat) en andere uitingen (zoals mokken, tasjes, e.d.).
Je kunt dus zelf samenstellen, ontwerpen, als digitaal bestand opslaan, en allerlei denkbare printvormen maken.
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Stellingenspel
www.pakjekansen.nu > menu Voor leidinggevenden & HR > Communicatie > Stellingenspel
In te zetten:

tijdens groepssessies

Wil je dat medewerkers regelmatig te maken krijgen met het onderwerp persoonlijke ontwikkeling? Dan kun
je gebruik maken van de momenten waarop ze als groep bij elkaar komen. Plan bijvoorbeeld tijdens reguliere
toolboxsessies of een teamoverleg een kort moment in om het hier even met elkaar over te hebben.
Het gaat er daarbij vooral om dat collega’s ook op dit soort momenten stilstaan bij persoonlijke ontwikkeling binnen
de eigen organisatie. Dat ze worden uitgenodigd om na te denken of dit ook iets voor henzelf zou kunnen zijn. Zonder
daar al te lang en te diepgaand op in te gaan, zijn ze er even met elkaar mee bezig. Om er daarna in contacten met
hun leidinggevenden persoonlijker op in te gaan.

1. Spelcompetitie
Aan het begin van de bijeenkomst vraag je de
aanwezigen wie met een collega de “strijd”
wil aangaan over het onderwerp ‘hoe denken
onze collega’s over het onderwerp persoonlijke
ontwikkeling?’. Uit degenen die hun hand opsteken,
kies je er twee om naar voren te komen en achter
een ‘desk’ plaats te nemen. Je kunt hier eventueel
ook voorafgaand aan de bijeenkomst twee
kandidaten voor benaderen.

2. Groepsdiscussie
Tijdens een korte introductie wordt verteld dat de
organisatie haar medewerkers de mogelijkheid
geeft om zich persoonlijk te ontwikkelen, en dat
je daar op verschillende manieren tegenaan kunt
kijken. Je vraagt de aanwezigen om aan de hand
van een aantal stellingen te bepalen hoe ze daar
zelf tegenover staan. Het gaat daarbij niet om
‘goed’ of ‘fout’, maar dat we met elkaar weten dat er
mogelijkheden zijn om jezelf te ontwikkelen, en dat
die voor iedereen verschillend kunnen zijn.

De mensen in de groep wordt gevraagd om hun
smartphone te pakken en verbinding te maken met
het online stemsysteem. Vervolgens verschijnen
na elkaar stellingen op het scherm. Bij elke stelling
vraag je aan de aanwezigen of ze het met de stelling
eens of oneens zijn.
De spelkandidaten raden eerst hoeveel deelnemers
van de groep het eens (of oneens) zullen zijn met
de stelling. Degene die het dichtst bij het gegeven
antwoord is, krijgt een punt. Winnaar is degene die
aan het eind de meeste punten heeft gekregen.

De stellingen worden achtereenvolgens op het
scherm gepresenteerd en telkens wordt aan de
aanwezigen gevraagd om door middel van hand
opsteken aan te geven hoe ze daar tegenover staan.
Wie is het er mee eens? Hand opsteken! En wie is
het er niet mee eens? Hand opsteken!
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Vervolg: Spelcompetitie
Afhankelijk van de groep, het moment waarop de
groep bij elkaar komt en degene die ervoor staat om
het spel te begeleiden (én in hoeverre die er plezier
in heeft om er iets bijzonders van te maken), kan
het spel groot of minder groot worden opgetuigd. Zo
zou desgewenst de spelomgeving kunnen worden
‘aangekleed’ met kleurige doeken (kandidaat
oranje tegen kandidaat blauw) of kun je er voor de
puntentelling voor kiezen om daar voorwerpen voor
te gebruiken. (Wie heeft aan het eind bijvoorbeeld de
meeste bezems gewonnen?).

Vervolg: Groepsdiscussie
Afhankelijk van het doel waarmee dit onderdeel
wordt ingezet, kun je er als gespreksleider op
verschillende manieren mee omgaan.
Gaat het om een korte kennismaking met het
onderwerp persoonlijke ontwikkeling? Dan kun je na
elke stemming een korte conclusie trekken. (Zoals:
“Kennelijk denken we daar bijna allemaal hetzelfde
over.” Of: “Zo zie je maar, dat je daar verschillend
over kunt denken.”).
Wanneer de gespreksleider er wat dieper op in wil
gaan, dan kun je na elke stelling een collega vragen
om toe te lichten. Een mooi vertrekpunt voor een
groepsgesprek over persoonlijke ontwikkeling.
Belangrijk: wat betreft het onderwerp persoonlijke
ontwikkeling kunnen meningen en opvattingen
verschillen. Het gaat erom dat mensen voor zichzelf
bepaalde afwegingen kunnen maken, en niet dat zij
anderen overtuigen van hun mening.

Het spel wordt gespeeld met behulp van een online
stemsysteem. Elk groepslid moet een smartphone
hebben. Als dat niet het geval is, kun je kiezen om in
twee- of drietallen te werken. Laat overleggen voor
het te geven antwoord.

Je vindt de stellingen en uitleg van het online stemsysteem in bijlage 3 van deze handleiding,
en op www.pakjekansen.nu in twee versies:
• als PowerPoint-presentatie,
• in de vorm van een online Kahoot-quiz.

Samenvattend overzicht communicatiemiddelen
Communicatiemiddel
Quizkaart
Zelftest
Filmpjes
Editor
Stellingenspel

Te gebruiken
Laagdrempelige manier om persoonlijke ontwikkeling onder de aandacht te brengen.
Laagdrempelige manier om persoonlijke ontwikkeling onder de aandacht te brengen.
Voorbeelden van collega’s die zich persoonlijk ontwikkelden, als inspiratie.
Hulpmiddel voor organisaties om eigen communicatiemiddelen te maken.
Hulpmiddel om persoonlijke ontwikkeling in groepsverband onder de aandacht te brengen.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: een voorbeeld van opleidingen en trainingen
Bij SPA Groep B.V. worden opleidingen aangeboden voor medewerkers van de afval- en reinigingsbranche,
en voor medewerkers van plaagdierbestrijdingsbedrijven. De opleidingen zijn ook in deze groepen te verdelen.
Het is mogelijk om cursussen te volgen op basis van individuele inschrijving of in-company. Bij een in-company
cursus wordt de cursus op je eigen bedrijfslocatie gegeven. Een in-company cursus is aan te bevelen wanneer
je een grotere groep medewerkers tegelijkertijd wilt opleiden.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een training geheel op maat te maken. Een cursus die voldoet aan
je eisen en wensen met betrekking tot de training van personeel. Hierover kun je contact opnemen met SPA
Groep B.V. op (0172) 200 000.
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Bijlage 2: inhoud filmpjes
In de zes korte filmpjes op www.pakjekansen.nu komen medewerkers aan het woord over de persoonlijke
ontwikkelingsstappen die zij hebben gezet:
• Roberto Gomez begon als belader bij ACV, heeft intern zijn vrachtwagenrijbewijs gehaald en deed daarna een
MBO1 en MBO2 opleiding (Afval- en milieubeheer openbare ruimte).
• Peter Veen verloor een aantal jaren geleden zijn baan en is als herintreder bij Stadswerk072 binnengekomen.
Hij begon als belader en klom op tot chauffeur.
• Jacko van Harn, heeft de afgelopen twee jaar zowel MBO1 als MBO2 succesvol afgelegd. Hij start binnenkort
met een MBO3 opleiding.
• Jurson Cleopa maakt de overstap van chauffeur-belader naar toezichthouder woningbouw bij de gemeente
Oosterhout.
• Erik Manten maakte de stap van medewerker afvalscheidingsstation naar beheerder afvalscheidingsstation.
• Erwin Schools maakt de overstap van chauffeur naar WTB-monteur binnen HVC.
Je kunt de films ook downloaden op www.pakjekansen.nu, zodat je ze intern kunt presenteren en/of tonen op
digitale borden.
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Bijlage 3: stellingen
Je kunt de volgende stellingen gebruiken om tijdens een groepsbijeenkomst (teamoverleg of toolboxsessie)
met medewerkers te bespreken in hoeverre ‘persoonlijke ontwikkeling’ iets voor henzelf is. Deze stellingen vind
je op www.pakjekansen.nu als PowerPoint-presentatie en interactieve Kahoot-quiz.
1 Je bent nooit te oud om te leren.
2 Voor mij horen ‘werken’ en ‘leren’ bij elkaar.
3 Je ontwikkelen betekent een opleiding volgen.
4 Leren is niets voor mij.
5 Ik heb genoeg uitdaging in mijn huidige werk.
6 Ik leer veel tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden.
7 In mijn werk leer ik elke dag.
8 Ik weet zelf heel goed wat ik wel en niet kan.
9 Je kunt je ook ontwikkelen zónder dat je een cursus of opleiding volgt.
10 Ik zou best nog wel wat willen leren.
Toelichting bij de stellingen
Er zijn geen goede of foute antwoorden. Veel uitspraken lijken op elkaar. Andere stellingen lijken elkaar tegen
te spreken. De bedoeling is dat de werknemers aan de hand van deze stellingen nadenken over wat ‘jezelf
ontwikkelen’ voor henzelf betekent. De herhaling van het onderwerp zorgt dat de boodschap (‘je kunt jezelf
ontwikkelen’) beter binnenkomt en blijft hangen. Zodat men op een gegeven moment, al dan niet aangespoord
door een leidinggevende, de stap zet om met de eigen ontwikkeling aan de gang te gaan.
Toelichting bij de Kahoot-quiz
Op www.kahoot.com vind je de online quiz met de Pakjekansen-stellingen. Wil je als bedrijf met deze quiz aan
de slag? Mail dan naar info@pakjekansen.nu. Quizdeelnemers (dus jouw medewerkers) kun je met hun
smartphone laten inloggen. Ingelogde deelnemers melden zich aan, en zodra de quiz van start gaat, geven ze
hun mening over de gepresenteerde stelling. Nadat iedereen zijn of haar keuze heeft gemaakt, kan iedereen
direct zien hoeveel procent van de deelnemers voor of tegen de stelling heeft gestemd. Een mooi vertrekpunt
voor een groepsgesprek over de stelling. Je kunt de quiz pauzeren om dit te doen. Meer informatie over Kahoot
vind je op www.kahoot.com.
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