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Hoofdartikel
Duurzame inzetbaarheid

‘Ja, ik wil.’ Het nieuwe huwelijk van je werkgever met
talentgericht werken

Duurzame inzetbaarheid
op de arbeidsmarkt
Stephen en Viktor Steijger

Vraag jij je weleens af waarom de ene medewerker energiek in zijn baan zit en
de andere niet? Wat maakt dat een op de tien mensen pretoogjes krijgt in de
uitoefening van zijn werk en het voor velen soms teveel is? Dat de vitaliteit afneemt na een aantal jaren? Iedereen kent wel iemand die in de loop der jaren
reactief is afgegleden van een stabiel presterende kracht naar een kostbare onderpresteerder. Het zijn er de tijden niet naar om af te wachten. Binnen twintig
jaar zullen er twee tot drie miljoen banen verdwijnen als gevolg van digitalisering en robotisering. In dit artikel lees je hoe organisaties en medewerkers hun
toekomstbestendigheid veilig kunnen stellen door talentgericht te werken.
Talentgericht werken
Sinds enkele jaren neemt talentgericht werken toe
in organisaties. Deze manier van werken is een
positieve insteek vanuit de stroming uit de positieve
psychologie. Het adagium is dat iedere medewerker
talenten en sterke punten heeft en deze inzet ten
behoeve van het organisatiebelang. Een continu
veranderende omgeving vraagt van veel mensen
een andere rol in hun functie. Belangrijk daarbij is
dat je trouw blijft aan je talentprofiel en dat je continu jezelf afvraagt of je gedurende het merendeel
van je werktijd je sterke punten kwijt kan in je baan.
Zie het inzetten van je sterke punten en talenten als
een belangrijke levensbehoefte. Als die universele
behoefte niet wordt vervuld, droogt de bron op en
neemt energie en vitaliteit af.

Talentgericht werken gaat daarmee hand in hand
met duurzame inzetbaarheid. Duurzaam in de betekenis dat je toekomstbestendig bent, jezelf en anderen niet beschadigt en aanwezige energie en talent
efficiënt inzet en goed verdeelt. Steeds meer duiken
begrippen op als duurzame inzetbaarheid – de 2.0
term voor employability – ofwel de mate waarin een
medewerker op basis van kennis, vaardigheden, vitaliteit en gedrag in staat is om zo optimaal mogelijk
taken uit te voeren die van hem worden verwacht.
Anders gezegd: je baan is veranderd ten opzichte
van toen je hier binnenkwam. Om te zorgen dat je
continu de vinger aan de pols houdt over je vitaliteit,
kan de onderstaande vitaliteitscurve een handige
APK-tool zijn.
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plexiteit aankan en de sterke punten dikwijls niet
verder worden aangesproken gaat de ‘frisse jus’ eraf.
De bevlogenheid wordt ingeruild voor een routinehouding en langzamerhand een verminderde versie
van de professional.

Figuur 1. Vitaliteitscurve
Het model is eerder bedacht door Jack Welch, CEO
van General Electric. Het Amerikaanse bedrijf werd
mede door het vitale personeelsbeleid zeer succesvol.
De vier fasen van de vitaliteitscurve bestaan achtereenvolgens uit: de opstartfase, de groeifase, de
volwassenfase en de terugvalfase. Wie begint in
een nieuwe functie, zal eerst proberen te overleven
en zo snel mogelijk uit de grote hoeveelheid van
indrukken een beeld te vormen en de taak zo goed
mogelijk uit te voeren. Voor de organisatie is dit een
periode van investeren in de medewerker. Voor veel
mensen is dit een periode waarin ze veel uitgedaagd
worden. In de groeifase heeft de medewerker meer
aandacht voor zijn collega’s en zijn werkomgeving,
de wens om toegevoegde waarde te hebben bij
verbeteringen en vernieuwingen in de organisatie.
De medewerker wordt zelfstandiger op onderdelen,
heeft ontwikkelsnelheid gecreëerd en komt meer
met productieve ideeën. In de derde fase is de
medewerker een allround inzetbare kracht geworden waar gemakkelijk veel taken aan gedelegeerd
kunnen worden. De professional heeft alle facetten
gezien, heeft daarmee het overzicht en vormt het
hart van het bedrijf en is vaak een inspiratiebron
voor collega’s. Bij de laatste fase is de medewerker
over de top heen en werkt dikwijls meer vanuit een
routinehouding. Doordat de professional meer com-
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De vuistregel is dat de meeste banen een houdbaarheidstermijn hebben van drie tot vijf jaar voor
de meeste medewerkers. Als een baan grotendeels
gelijk blijft, op den duur uitgehold wordt met
meerdere routineklussen, dan kan de medewerker
met een grotere behoefte aan uitdaging en variatie
minder zijn ei kwijt. De ontwikkelsnelheid neemt
af, de betrokkenheid wordt minder en de werkprestaties nemen geleidelijk af. Het komt vaak voor en
veel mensen zijn niet continu actief bezig met hun
loopbaanroute. Het kostenplaatje voor deze verloren
productiviteit? Een slordige € 13.000 per medewerker per jaar, becijferde het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup. Op zijn zachts gezegd een dure
gemiste kans.
Deze mismatch heeft natuurlijk impact op de kwaliteit van de dienstverlening, werksfeer en winstgevendheid. Kortom: de medewerker zit op de glijbaan
naar beneden met een knoepert van een loopbaanstoring tot gevolg.
Hoe gaan organisaties daarmee om nu de arbeidsmarkt drastisch verandert en de economie verder
aantrekt? Hieronder doen wij tien suggesties die we
in ons werkveld veel terugzien.
Tien handreikingen om vitaal en talentgericht te werken
Om mensen in de groene zone te houden van
de vitaliteitscurve, zie we in de praktijk dat veel
organisaties steeds meer ondernemen. Voorbeelden
hiervan zijn:
1. Tijdelijke inzet op rollen en verschillende teams
(projecten) op basis van talent.
2. Loslaten van dichtgetimmerde werkpakketten;
mensen inzetten op basis van talent; werken
vanuit rollen in plaats van functiebeschrijvingen.
3. Talentroulatie door de hele organisatie.
4. Goed inzicht in eigen en elkaars talenten in de

organisatie.
Mensen die hun eigen talenten aanbieden.
Regionale inzetbaarheid binnen de netwerkorganisatie.
7. Slimme detacheringen en meeloopstages vanuit
de eigen klussenbank.
8. Een zakencultuur bevorderen (geen angstcultuur).
9. Talenten en eigen vitaliteit (meer) aan bod laten
komen in de gesprekscycli.
10. Apenkooien: ruimte om binnen de eigen rol en
vanuit sterke punten extra taken op te pakken,
die van nut zijn voor het bedrijfsbelang.
5.
6.

Een stap verder is hoe je met je talent het positieve
verschil kunt maken en impact kan hebben. Dat
begint met vragen in de gesprekscycli als: Wat wil je
bijdragen met je werkleven? Met welke leuke activiteiten kun je meer dan driekwart van je dag jouw
talenten kwijt? Waarin wil je het positieve verschil
maken? Welke organisatie past het beste bij jouw
drijfveren? Het is niet meer weg te denken zou je
haast zeggen. De herkenning en inzet van talenten wordt steeds meer maatgevend. Medewerkers
krijgen meer flexibiliteit in hun manier van werken;
samenwerken rondom thema’s, in netwerken, in een
wisselende teamsamenstelling op basis van talenten.
Organisaties die deze sprong durven te wagen zien
dat mensen meer geneigd zijn mee te gaan in snelle
veranderingen en dat er energie vrijkomt door deze
enorme potentieelbenutting.
Het eerlijke gesprek over het nieuwe ‘huwelijk’ voeren
Vaak zijn mensen die in de tweede helft van hun
loopbaan zitten, gecultiveerd in een afhankelijk
‘zekerheidsdenken’ met een soort van ‘MaxiCosipakket’. Zij zijn een arbeidsrelatie gewend met
het ‘psychologische contract’ dat de werkgever
voor hem zorgt in ruil voor loyaliteit en inzet in een
traditionele organisatie. En het lukt vaak niet om medewerkers automatisch vanuit deze grondhouding te
bewegen in een noodzakelijke aanpassing. Hoe krijg
je hen mee in de nieuwe opgave waarvoor de orga-

nisatie nu staat. Een opgave die doorgaans andere
competenties vraagt dan bij aanvang van indiensttreding. Dit is een fundamentele wijziging van de
werkrelatie. Het wordt tijd voor een eerlijk gesprek
over het onderliggende psychologische contract dat
als een onuitgesproken verwachting meereist onder
de motorkap van de arbeidsrelatie.

Van baan willen (of moeten) veranderen
is per definitie niet de beste motivator
om te leren

Psychologische contract
Het psychologische contract zou je kunnen vergelijken met een ‘pocket veto’ waarbij de werknemer
met twee mogelijke handen in zijn zak zit, dat
privacygebied wat doorgaans onzichtbaar is. Een
ontspannen hand of een hand met een dikke middelvinger naar zijn werkgever. In het tweede geval
komt de gevoelde onbalans in het gedrag neer op
‘Jeeh’, het klinkt als een ‘Ja’, maar is toch ‘Nee’.
Pocket veto’s ontstaan vaak bij de gratie van te veel
hiërarchie of een loskoppeling tussen de top en de
werkvloer. Het fenomeen is een gevoelde ongelijkwaardigheid en uit zich in sabotage of actieve
weerstand. Denk aan de vuistregel van het deel
van 11 procent dat actief niet betrokken is. Iedere
medewerker binnen een organisatie heeft zijn eigen
onuitgesproken contract. Voorbeelden hiervan zijn:
‘Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om
mijn marktpositie goed te houden’ of ‘Ik heb geen zin
in deze verandering, het is jouw feestje’. Het staat
nergens op papier, maar het is voelbaar aanwezig
of: ‘Wat, ik regie over mijn loopbaan…? Jij toch?’
Er is tijd voor nodig om in tweerichtingsverkeer het
echte gesprek te voeren over dit nieuwe zakelijke
huwelijk om vervolgens het gesprek te voeren
waarin het kan gaan over talentgericht werken en
vitaliteit. Waar drie essentiële voorwaarden van
eigenaarschap worden besproken:
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1. JEEH: ja zeggen en nee doen. Het klinkt als een ja,
maar is toch een nee.

1. JA: volmondig akkoord gaan met je eigen
verantwoordelijkheid op de arbeidsmarkt.

2. IK?: Het mag ook iemand anders zijn hoor.

2. IK: ik ben hier de regisseur van mijn talent en
loopbaan en niemand anders.

3. MOET: het wordt mij van buiten opgelegd en ik zal
formeel gehoorzamen.

3. WIL: de beweging komt intrinsiek uit mijzelf voort.

Slotopmerking
Gesprekken in de jaarcyclus tussen medewerker en
manager werden traditioneel vanuit eenrichtingsverkeer ingestoken. In deze tijd past veel meer het
principe van zelfbepaling, dat medewerkers zelf
hun werkleven in de hand nemen. Dat het gesprek
op ‘ooghoogte’ gaat en meer horizontaal verloopt.
Als talentgericht werken echt ingeburgerd raakt in
het bedrijfsleven en de overheid zullen steeds meer
medewerkers in de groene en vitale zone komen.
Niet iedereen kan en wil mee, maar er zit een grote
groep die op het juiste spoor komt en blijft doordat
het zakelijke huwelijk een boost krijgt door het over het
psychologische contract te hebben. Veel personeel dat
nu een achterhoedegevecht speelt in de rode zone kun
je na de mentale verschuiving revitaliseren in de curve
omhoog. Je vitaliteit wordt dan niet bepaald door het
feit dat je een nieuwe functie hebt, maar omdat je
werk doet dat bij je talenten en persoonlijkheid past. En
dat medewerkers weten welke impuls hun loopbaan
nodig heeft om het liefst bovenin de curve te blijven.
Vanuit die grondhouding zorg je dat je niet belegen
wordt, maar een versproduct blijft. En met talentgericht werken kun je niet vroeg genoeg beginnen.
Sies Wiegersma, hoogleraar Psychologie en Beroepskeuze, verwoordde ooit eens treffend het beeld van
een moderne werknemer. “Men zou de carrière kunnen
vergelijken met een poging om een brede rivier met
kruiend ijs over te steken, op weg naar een schimmig
geworden overkant. Men springt van schots naar schots,
kijkend waar een volgende ligt. Soms lukt de sprong, soms
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haalt men natte voeten of gaat men een kopje onder. De
één komt goed aan de overzijde, de ander raakt gekneusd
of valt onderweg af.” Zover hoeft het niet te komen
als mensen hun Maxi-Cosipakket inleveren en de
zwemhaak van de hand doen om zelf te leren zwemmen op basis van eigen talenten. Zodat iedereen
zelfredzaam wordt met een A/B-diploma in de vorm
van verworven loopbaancompetenties. En dit nieuwe
zwemdiploma dient als schip om over de rivier te
komen, zelfs als de kruiende ijsschotsen des levens nat
en glibberig zijn en de storm om je heen raast. Hoe
zou de wereld eruit zien als iedereen vanuit zijn talent
werkt en frisse energie uitstraalt? Kies voor actie in
plaats van reactie! Wij zeggen: niet repareren, maar
prepareren. ■
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Stephen en Viktor Steijger zijn trainer, coach en medeoprichters van Optimaal
Talent BV, dat als missie heeft om mensen, teams en organisaties te helpen de
beste versie van zichzelf te worden. Dat begint bij vragen als: wie je bent, wat
je talent zijn, hoe je daarmee het positieve verschil kunt maken. Stephen en
Viktor hebben met hun drielingbroer Erik Steijger vier boeken geschreven over
zelfcoaching, talentmanagement en loopbaanplanning. In 2016 is hun laatste
boek opnieuw uitgekomen ‘Wereldtalent’. Optimaal Talent: wordt de beste
versie van jezelf, je team of je organisatie.
www.optimaal-talent.nl
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Maak het verschil
als Register
Loopbaanprofessional

• Groei in jouw persoonlijke ontwikkeling
• Een beschermde RL titel
• Certificering door een internationaal geaccrediteerde instantie: CMI
• Onderscheidende opname in het beroepsregister
• Voorsprong bij veel opdrachtgevers
• Korting op certificeren

Loopbaanadvies | Outplacement | Beroepskeuzeadvies | Re-integratie | Carrièrecoaching

www.noloc.nl
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Een streepje vóór dankzij Noloc erkenning.
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