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Bij employability denken veel me nsen nog aan employability 'oude stijl' .

Het wordt in verband gebracht met ople idingen , cursussen en diploma's halen in

het guns tigste geval, en met reorgan isaties, faillissementen en ontslagrondes in

het ongunstigste geva l.

De 'moderne' kijk op employability heeft veel meer te make n met competenties

verwerven. Zeker ook competenties die de medewerker in staat stellen zijn of haar

eigen loopbaan vorm te geven.

Zowel de individ uele medewerker als me nig bedrijf neemt daari n nog te vaak ee n

afwachtende houding aan .

Uit on derzoeken die de afgelopen jaren zijn gedaan , is geb leken da t bed rijven vee l

meer een stimulerende en voo rtrekkende rol moeten gaan spelen. Zij moeten de

voorwaarden scheppen waarbinnen individuele of groepen medewerkers aan hun

persoon lijke ontwikkeling gaa n werken. Daar ligt een belan grijke rol voor d irecties

en afdel ingen hrm of p&o. Deze publicatie biedt hen de nodige handvatten .

Van medewerkers mag verwacht worden da t zij zich inspannen om aan hun

co mpetenties te werken . Meer initiat ief dus ook van die kant.

Een actiever beleid van de werkgever en een actievere houding van de werknem er

moeten le iden tot een competent iegerichte ontwikkeling waar beiden bij gebaat zijn.
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Inleiding

Voorjaar 2002 vroegen wij Luken Loopbaan Consult de employability van werknemers in de
Metalektrc te onderzoeken . Wij waren vooral ben ieuwd naar de mate waarin werknemers het
heft in eigen hand nemen als het om hun persoonlijke ontwikkeling gaat. Of, zoals Tom l uken
het in zijn voorwoord formuleert: " Iede ree n vindt employability een prachtig idee. maar
met name veel individuele werknemers zijn nog weinig actief bij hun eigen ontwikkeling.
Hoe komt dat en wat is eraan te doen?"

Luken voerde twee onderzoeken uit. Allereerst hield hij zich tussen april en augustus 2002

bezig met een grondige deskresearch. Hij verdiepte zich in nationale en internationale
onderzoekstapperten over het onderwerp en probeerde een aan ta l vragen te beantwoorden
die pasten binnen de onderzoeksopdracht. De deskresea rch richtte zich niet op één specifieke
sector, maar op employability van werknemers in meer algemene zin.
In het vervolgonderzoek toetste Luken zijn bevindingen aan de praktijk. Nu ging het er wél
om de verworven inzichten en vragen die daaruit volgden te vertalen naar de Metelektro.
De informatieverzameling - in de vorm van interviews met werknemers - speelde zich af in
november en december 2002.

Onder de titel émployability, wat beweegt de werknemer? leverde Lukerts onderzoek twee
rapportages op . Deel 1 bevat de resultaten van de deskresearch, deel 2 die van het praktijk
onderzoek bij een aantal metalektrobedrijven.
Deze publicatie geeft de belangrijkste gegevens uit beide rapporten weer. De nadruk ligt op

het tweede rapport, waarin - ook voor u - de meest relevante informatie is vastgelegd.

Wij hopen dat deze publicatie u naast herkenning ook nieuwe inzichten oplevert. U kunt
uw eigen employabilityinspa nningen spiegelen aan die van collega-bedrijven en handvatten
vinden om het employabilitybeleid in uw organisatie (verder) vorm te geven.

Leidschendam, oktober 2003

Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metelektro
Programmalijn Employability
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De deskresearch
Voorda t je in de praktijk gaal onderzoeken hoe het me t de employability van werknemers
is gesteld. is het belangrijk te weten wat er in binne n- en buitenland over dit onderwerp
bekend is.
Wat is al door anderen onderzocht. wat waren de resultaten, welke inzichten en opvattingen
over employability zijn daaru it voortgekomen?

Om d it vast te stellen is in 2002 uitgebreid deskresearch verricht. De resultaten heeft
Tom Luken vastgelegd in een afzonderlijk rapport. De belangri jkste bevindingen leest u op

de rechterpagina .

Dit zijn de bevindingen van de deskresea rch over employability in het algemeen . Maar, gaan

ze ook op in de praktijk van de Metalektro?



Veel mensen hebben nog een 'verouderd' en te beperkt beeld
van employability. Bij eigentijdse employobility gaat het om
duurzame competenûeontwikkeling.

Naarmate de baanzekerheid van werknemers verdwijnt,
wordt werkzekerheid steeds belangrijker. Employability
vergroot die werkzekerheid.

Mensen hebben een basisbehoeft e zich te ontwikkelen; zij
willen groag van betekenis zijn.

Door technologische, maatschappelijke en economische
___,ontwikkelingen hebben bedrijven behoefteaan employabele

medewerkers.

Hoe beter het employabilitybeleid, hoe beterde bedrijfs
resultaten en de positie van het bedrijfop de arbeidsmarkt.

Demeeste medewerkers zijnbereid om veranderingen in hun
werk te accepteren en om opleidingen te volgen. Het eigen
initiatiefisechternog niet groot omdat het belang niet altijd
'gevoeld' wordt.

De bereidheid van medewerkers om voorhet werk te
verhuizen is niet groot.

Bedrijven doen minderaan employability dan zij met de
mond belijden. Het belangwordt onderkend, plannen en
afipraken worden vastgelegd. Echter, grootschalige aanpak
blijft nog uit.

Er is meer aandacht voor scholing van medewerkers dan
voorheen, maar dit is vaak gericht op de huidige functie en op
het halen van diploma 's.

In de meeste CAO's zijn bepalingen overemployability
opgenomen; soms expliciet, soms onder een andere noemer,

Negatieve beeldvorming vanuit het verleden, wantrouwen en
associaties met reorganisaties kunnen voorde medewerker
een belemmering zijn.

Medewerkers beschikken vaak niet overbelangrijke loopbaan
competenties.

Bedrijven vrezen hun meest competente medewerkers te
verliezen wonneer die hun employabi/ity vergroten. Dit is
soms waar, maarerzijn meeraanwijzingen dat medewerkers
worden aangetrokken en vastgehouden doorontwikkelings
kansen.

Medewerkers zijn te tevreden om loopbaanstoppen te zetten.
Denoodzaak om te veranderen ontbreekt.

Medewerkers hebben realistische informatie nodigoverwat
employabilitystoppen (kunnen) opleveren aan carrièrekansen,
salaris, etc.

Steun van chefen collega's is van groot belang.

Assessments en tests, feedback op hetfunctioneren, heldere
informatie overjimctie, bedrijfen toekomst helpen de
medewerker meer initiatiefte nemen.
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Item s van vragenlijst
huidige functie
mate van (on)tevredenheid in hetwerk
OOrzaken van (on)tevredenheid in het werk
loopbaanstappen in verleden. heden, toekomst
overwegingen voor loopbaanstappen
belemmeringen en triggers bij loopbaanstappen

rol chef bij loopbaanstappen
ontvangen feed back
ontvangen informatie en stimulans
behoeften op gebied van employability
toekomstbeelden
attitude ten opzichte van arbeid en leren
loopbaanvaardig heden*
leeftijd, opleiding, geslacht
totaalbeeld loo pbaan

Instrument

vragenlijst

De onderzoeksopzet

Werkwijze
semi-gestructureerd interview in veili ge
gesprekssituatie

Aantal meewerkende bedrijven
Aantal respondenten
Aard van het onderzoek



De bedrijven

Zeven metalek t robed rijven werkten mee aan het

onderzoek. Hi eronder een korte typeri ng.

Aard werkzaa mheden

Ontwikkeling en productie van warmte
wisselaars en koelins tallaties

2 Productie van metalen verpakkingen voor
conserven, vis, verf etc.

3 Prod uctie en assemblage van fijnmechanische
onderdelen

4 Fabricage van gietwerk . fittingen en afsluiters
5 Ontwerp en produ ctie van carrosseriedelen

voor au to mo bielindustrie
6 Inspectie, onderhoud en revisie van vliegtuig

turbinemotoren

7 Leverancier van plaatwerkonderdelen en

mod ules

Aanta l med ewerkers

96

1400

36

187
665

170

70

De respondenten

Man.vrouwverdeting respo ndenten

leeftijd respondenten

20.29ju,

• lO -19JU'

40 · 49 j~a,

• 50·60jaa.

Hoogste opleiding

• I.ge. onderwij.

lbo, m••o, .bo, _bI
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hbo

• wo



De uitkomsten

"Nee. ze zeiden niet waarom ik. uitgekozen was."

"Ik heb meer bereikt don ik vroeger voor mogelijk
hield."

" Wat heel goed wer kt is 's avonds in een klein groepje
een probleem oplossen. Oot kan in di t bedrijf. Als j e
dat 's avonds doet. kun je de tijd daarna compenseren.
Op deze manier leer je veel meer dan in een cursus. "

Over de informatievoorzieni ng in het bedrijf:
"Geen nieuws is goed nieuws."

"De chef weet maar heel weinig van de projecten af en
kan dus weinig feedback geven."

"Op papier heb ik een chef, maar in de praktijk merk ik
daar weinig von."

" I k ben blij dat ik heb doorgezet."

"Ik heb het veel te veel naar mijn zin in de f abriek.
al thans voorlopig ."

Toekomstbeeld over 10 jaar: " Ik lol wel ongeveer doen
wat ik nu doe."

"Als je een mogelijkheid krijgt. is het stom om dot
met te doen. Alle cursussen die je kunt doen zijn
positief. Je kunt ze op je CV zett en. "

•Je merkt dat je gewaardeerd wordt en als er iets
verkeerd gaat hoor je dat rechtstreeks, recht voor z'n
roop."

"Ik ben geen streber. Ik wil niet meer bereiken dan
wat ik bereikt heb."

"Ik zat op een doodlopende weg, die door mijn
opleiding weer geopend is. "

"Ik wil me niet blindstaren op dingen die misschien
niet mogelij k zijn.·

"ut t: het feit dat ik die cursus aangeboden kreeg ,
maakte ik op dat ze me niet kwijt willen."



Tevredenheid
Va n de onderv raagd en is 74% (heel) tevred en. Uit de
deskresea rch bleek dat andere on derzoeken cijfers van
75%. 83%. 90% en 92% opleverden. Dat betekent dat
wer knemers van ons onderzoek wat m inder tevred en

zoude n zijn. Dit verschil kan liggen in de wijze van
onde rvragen. Bij onze persoon lijke interviews is het
mo gelijk d ieper op vrage n in te gaa n en d66r te vragen.
Dan blijkt dat mensen vaak meer willen prijs geve n dan bij
een sch riftelijke ondervraging.

Mate va n tevredenheid in het werk

hr.,l on_ftIIM

• onl,....,ftIIM

13.21' • nNI,ul
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Redenen voor tevredenheid
Omdat de ondervraagden elk gemiddeld 3,S reden
noemden voo r tevredenheid. komt he t totaal uil op
350%. Ontwikkelingsmogelijkheden scoren vrij hoog.
op een gedeelde de rde plaat s.
De oo rspronkelijke tabe l is niet volledig weergegeven .
Ande re redenen die respondenten noemde n wa re n
o.a. uitdagingen, trots op techn ie k of product, korte
lijnen, ploegendiensten, verantwoordelijkheid dragen.
Bij 'overig' noemden zij o.a. goede kinde ropvang,
waardering krijgen, bet rokkenheid, goede verd iensten.

Red en en voor tevredenheid

Contacten, collega 's, werksfeer, samenwerking
Zelfsta ndigheid
Opleidingskansen , ontwi kkelings mogelijkheden
Afwisseli ng, breedt e van de func tie

(...)
Vooruitstrevend bed rijf
Het hele proces /eindres ultaat zien
Sleutelen, met je handen bezig z ijn
leid ing kunnen geven
Overig

%

57,9
34,2
26,3
26,3
(...)
5,3
5,3
5,3
5,3

57,9

350

Redenen voor ontevredenheid
Omdat de ondervraagden elk ge middeld 2,5 reden
noemden voo r tevredenheid. komt het totaal uit op
250%. Als communicatieproblemen noemen respon
denten : teveel informatie alleen via de wandelgangen,

zaken worden niet uitgesproken , nieuws wordt niet
gecommuniceerd, ge ruchten blijken achteraf niet waa r,
klooftussen management en medewerkers. Jon gere n
waarde ren ploegen diensten hoger dan oude ren ; vrijheid
en fysieke belas ting zijn de motiveringen .

Reden en voor ontev redenheid %

Werkdruk, hectiek, stress 31,6
Communicatieproblemen 26,3

Onvoldoende belangstelling/feedback/waardering/respeet 21 ,1
Gebrek aa n software/onderdelen/gereedschappen 15,8
Samenwerkingsproblemen, klachten over co llega's etc. 15,8
(...) (...)
Te weinig ins praak 5,3
Werk niet pe rfect kunn en afleveren 5,3
Ploegen die nst 5,3
Bedrijfte groot 5,3
Overig 42,1

Totaal 250



loopbaanstappen
Werkvoorbereider, 33 jaar. volgt
avondopleiding hts werktuigbouw:

"Studeren ace je maar 's nachts! "

Pete r was twee kee r blijven zitten op de mts en had het wel
geha d met sc hool. Hij was blij te kunnen gaan werken .
Maar de blijheid bleef niet zo erg lang. Oe arbe tdsomstandtg
heden waren niet bes t, ouderwetse machines, etc. De baas
dacht voora l aan zijn eigen port emonnee. Gele idelijk aan
groeide bij Peter de onvrede. Hij keek wel eens naar zijn

oudere collega's en dacht dan: zo wil ik niet doo rgaan. Hi j

besloot, daarin aangemoedigd door zijn vriendi n en familie
een hts-o pleiding te gaan doen . Zijn baas stimuleerde Pete r
op geen enkele manier: "Ik heb geen bal aan hts'ers." De dag
voor een te ntamen zei hij : "Studeren doe je maar 's nachts !"
Dat was voor Peter de trtgge r om weg te gaan . Hij belde naar
een bedrijf waarvan hij toeva llig het telefoon nummer op een

langs rijdende vrachtwagen had zien staan. Op dat mo ment
was er geen werk, maar drie weken later namen ze contact
met hem op en kon hij er te recht.;

Medewerkster after- salesservtce, onlangs
gestart in deze functie:

"Het lat in me."

Zestien jaar geleden kwam Fia, na een ruzie bij haar vorige
werkgever, in dit bedrij f werken. Zij kende er mensen, onder
ande re haa r voormalige chef. Ze vroeg of ze hie r mocht
komen programmeren. "Bewijs maa r dat je het kan", was
het antwoord. Zo heeft zij een paa r keer tijdelijk als pro
gram meu r gewerkt. Fla had op dit gebied geen forme le
kwalificaties, zij had de meao niet afgemaakt, maar "het zat
in me". Enige t ijd late r volgde zij een informaticaoplei ding
die door het bedrijf voor haar was aangevraagd.

In de loop van de t ijd is ze actie f betrokken geweest bij
versch illende nieuwe ontwikkelingen, zoals de invoering van
Compute r Aided Design en het opzetten van een inte rnets ite.

De overga ng van de wer kplaat s naa r kantoor was indertijd
lastig voo r Fia. Zij was toen nog vrij jong en kwam bij
me rendeels oud eren te werken. Ze had moeite met de
mentali teit . In de fabriek krijg je direct react ies , soms op het
botte af. Op kantoor is het vriendelij ker, maar vaak bedekt:
"Je hoort dingen pas twee weken late r, als je het ze lf al
vergeten ben t." Fia vond da t mensen moeilijk deden.
Bureaucrat ie. Woorden op een weegschaa l moeten leggen.
Zij moest bijvoorbeeld een keer bij de di rect ie komen omdat
zij iemand een mierenn eu ker had genoemd...
Onlangs is bij een reorganisat ie haar functie vervallen.
Fia vernam dit in de wand elgangen. Haar mana ger zat toen
in Spanje en Fia heeft hem daar opgebeld. Eigen lijk paste de

opheffi ng van haar functie wel goed in haar straatje . Zij is
'gaan babbelen over de verschillende opties' . In overleg is
het profiel van een nieuwe functie op het gebied van de afte r
salesservice vas tgesteld. En dat bevalt wederzijds prima.



Actuele loopbaanstappen
Loopbaanstappen worden vooral gezet in de vorm van
op leidingen . Bijna 58% va n de antwoorden heeft te maken
met het (binnenkort gaan) volgen van scholing. Ruim 18%

van de ondervraagden overweegt op dit moment helemaal
geen loopbaanstappen.
De volgende o ple id ingen en curs us sen zijn onder andere
genoemd: mbo, hbo (werktuigbouw) , Nederlandse taal
vaardigheid en vreemde ta len , lassen en solderen, bedrijfs
administratie. bedrijfsvoering, leidinggeven.
Degenen d ie 'een andere baan overwegen' zijn niet actief
bezig, maar staan wel open voor kansen die zich aandienen .

10,5%

5,3%

21,1%

Eerd ere loopbaan stappen

36,3%

• volgt op leiding

• overweegt/gaal
ople iding wlgen

overweegt andere b..n

~olliciteerl Inlern

andere ~laPP'"n

• geen "ap"",n

%

•

Eerdere loopbaanstappen
De diversiteit is hier duidelijk groter dan bij de actuele
loopbaanstappen. Een aantal respondenten heeft meerdere
stappen genoemd. Uit nadere analyse blijkt dat in meer dan
50% van de geva llen het init iatief voor een loopbaanstap niet
va nuit de respondent zelf kwam . Bij een kleine 40% is dat wel
het geva l. Chef en bedrijf zijn de meest genoemde 'initiatief
nemers ' voor zowel hu idige als eerdere loopbaanstappen van
medewerkers. In één bedrijfkomt het initiatiefin alle gevallen
va n de medewerkers. Werken aan de eigen loopbaan maakt

er deel uit van het beleid. Dit is medewerkers expliciet verteld
bij hun sollicitatie; zij weten dat dit van hen verwacht wordt.

Bij huidig bedrijfkomen
Opleidingen gevolgd
Ontslag nemen
Keuzerichting voorgezet onderwijs
Promot ie
Ontslag krijgen
Van werkplaats naar kantoor
Nieuwe richt ing in loo pbaan
Lagere functie aa nvaard
Andere functie/baan niet aanvaard

Op leiding/cursus door respondent geweigerd
Minder u ren gaan werken
Ove rig

Totaal

19,2
15,4

9,6
7,7

7,7
5,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8

11,5

100,0

Toekomstige loopbaanstappen
Zo 'n 40% denkt weinig of no oit aan de toeko mst. 60% in
meer of mindere mate wel. Bij doorvragen blijken de
volgende stappen in trek: opleidingen volgen , hogere functie,
andere baan als omstandigheden zich voordoen , erva ring
o pdoen, andere functie op gelijk niveau, eigen bedrijf
beginnen . Toch heeft ruim 24% geen enkel beeld bij
toekomstige loopbaanstappen en zijn de meeste andere
verwac htingen redelijk vaag.

21,0%

13,2% 23,7%

• vrii_1 nooit

• weinig

• af en IN

regelma tig

vaak

26,3%



Waarom wel of geen loopbaanstappen

Oe uitspra ken op deze pagina's kunnen we doen voor de
onderzochte bedrijven:

De werkgever die ee n loopbaanstap voorstelt aan een
medewerker motiveert d it initiat ief (te) weinig ofhelema al

niet.

De med ewerker die een andere baan zoekt of aanvaardt.
doet d it o mda t:

dit financieel aant rekkelijk is
hij behoefte heeft aa n nieu we uitdagingen
hij meer vera ntwoordelijkheid wil dragen
hij zich verde r wil ontwikkele n
hij wil presteren
hij het beste uit zichzelf wil halen
het huidige werk te simpel was

de reisafstand guns tig is
een advies of assessment opgevolgd word t
ee n oude droom gerea lisee rd kan worden
het meer zekerheid biedt
het mogelijk heid bied t to t partt ime werken

Medewerkers d ie niet aan de toek omst wille n denk en ,
doen dit niet omda t (geciteerde opme rkinge n) :

ze de toe komst willen nemen zoals ie komt
ze zich gee n zorgen maken; morgen zien ze wel wee r
plannen altijd anders uitpakken dan je denkt e n je de
toe komst niet kun t voo rspe llen
ze zo weer ande r werk (de nken te) hebben
ze zich niet willen blind sta ren op dingen die
mis schien niet kunnen
ze het tevee l naar hu n zin hebben

Medewerkers d ie scholi ng willen volge n. willen d it omdat:
ee n diploma noo it weg is
hoe meer papieren hoe beter
je een aangeboden opleiding nooit moet weigeren
het bed rijf alle kosten betaalt
zij d ingen be ter willen beg rijpen
zij het onderwerp interes sant vinden
zij t.z .t. meer willen verdienen
zij hun e m ployability willen vergroten

Medewerkers die geen scholi ng wille n volgen motiveren
d it zo :

ze he bben het te dr uk
ze hebben het te goed naar hun zin om iets an de rs te
willen
ze vinde n/ de nke n dat het gezin eronde r zal lijden
ze du rven niet omdat ze ertegen opzien om met
jongeren in een klas te zitten

Reacties op loopbaaninitiatieven

De meeste medewerkers accepteren een aanbod van een
werkgever vrijwel direct e n zo nde r er goed over na te

denken. Dit ge ld t zowel voor opleidingen a ls voo r a ndere
loopbaanstappen.
Bedrijven stemmen vrijwel altijd toe wanneer mede
werke rs het initiat ief nemen om opleidingen ofcurs ussen
te volgen . Kosten word en over het algemeen ruim sch oot s
vergoed.
Andere loo pbaanstappen verlopen minder vlot.
Werkgeve rs staan niet te trap pe len ars het niet om
sc holing gaat. Interne sollicitaties. vrage n om
taakveranderingen . verzoe ken om faciliteite n of
gereedschappen verlopen minder vanzelfsprekend.
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Er zijn verschillende invloeden van buitenaf die mensen

stim uleren to t loopbaa nstappen. Genoemd zijn:
vrienden. fam ilie en collega's
advies (ouders, tes tinstanties, schooldecaan)
chef

Bepaalde aanleidingen of tnggers kunnen aanzetten tot
een loopbaanstap.
Bijvoorbeeld:

een conflict

ziekte of overlijden van een collega

ontslag
functiewisseling

motiverende uitspraak van docent

een open dag bijwonen

meer vrije t ijd beschikbaa r om te stu deren

Ontevrede nheid in of met de huidige funct ie kan een
beweegreden zijn om aan een nieuwe loopbaanstap te
denken.

Sommigen hebben geen externe prikkels oftriggers nodig
en zetten hu n stappen op eigen initiatief.

Sommigen worden ontmoedigd door invloeden van
buitenaf: "Je bent gek dat je zo ver van huis gaa t werken!"

On tev redenheid in of me t de huidige functie kan ook
belem merend of verlammend werken. Men signaleert wel,
maa r doet er niks mee.

Sommigen voelen zich belemmerd door jongere collega's
die hen in rap tempo voorbijstreven.

De opleidingen zelf kunnen belemmeringen opwerpen.
Genoemd zijn:

slechte opvang, slechte organisatie, te weinig
informatie, boeke n niet op tijd etc.
tempo ligt te hoog ofte laag

De (directe) chef kan een stap tege nhouden of
tegenwerken.



Rol chef bij scholing
In het overgrote deel van de gevallen blijkt de chef een
initiërende of positieve rol te spelen. Van echte tegenwerking
lijkt geen sprake, hoewel in (opgeteld) 26% van de gevallen
minstens gezegd kan worden dat er niet actief meegewerkt
wordt.
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Rol chef bij andere stappen
Ondervraagden reageerden grotendeels positief op de vraag
naar de rol van de chef. Vooral wanneer er ook sprake was
van informele contacten buiten werktijd. Vertrouwen blijkt
een belangrijke voorwaarde voor zelfvertrouwen. In een enke l
geval werkte een cheftegen. maar over het algemeen zijn
chefs belangrijke stimulatoren .
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•
Dat het met de feedback en de
communicatie niet al te best gesteld is,
blijkt uit het diagram hiernaast en
uit de volgende citaten:

"Als de baas les weken is weggeweest zegt hij eerst
alleen maar wat er niet goed is in plaats van dat ie
blij is dat we de zaak met kunst · en vliegwerk
draaiende hebben weten te houden. -

"Je krijgt te horen dot je te long over een klus hebt
gedaan. maar er is geen begrip voor de
moeilijkheidsgraad. "

"Pas als hij er echt niet omheen kan roept hij je op
het matje."

" Feedback was er alleen in de vorm ven de ontvangen
premie.:

"Het gebeurt nooit dat je ideeën krijgt aangereikt over
wat je nog zou moeten leren."

"Als je hem net is het maar voor 5 minuten."

"Als je dreigt om weg te gaan, kan het salaris wel
omhoog. "

"Misschien hebben ze iets anders in petto voor mij."

Het komt voor dat mensen nog nooit een functionerings
gesprek hebben gehad, terwijl dat volgens bestaande
procedu res wel zou moeten .
In een aantal gevallen doen medewerkers 'niets' met de
feedback d ie zij in een funct ioneringsgesprek ontvang en.

Over functioneringsgesprekken:

"Er wordt een aantal standaardpunten langsgelopen."

"Als je ergens problemen mee hebt kun je dat zeggen
en wordt dot op papier gezet ,..

"Het duurt maar een half uurtje en je hebt er niets
aan. Ik heb naait zoveel te melden; ik wacht geen jaar
als ik iets heb."

"Ik krijg te haren dat ik naar beharen function eer,..

"Ze zeggen wel wat, maar gaan er niet dieper op in,"

Ontvangen feedback (van chef)
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Er zijn ook positieve geluiden. Medewerkers ontvangen
complimenten van collega's : suggesties van de chef worden
opgevolgd en blijken effect te hebben .
Zelfvertrouwen putten medewerkers ook uit een chef die
vraagt of zij een geconstateerd probleem zelf kunnen
oploss en.



informatie, faciliteiten,
stimulans

Verstrekte i nformati e
Over het algemeen z ijn de ondervraagde medewerkers
tevreden over de informatie d ie zij van hun bedrijfontvange n
(ruim 65%) . 'Tevee l informatie ' du idt h ier op teveel openheid,
waardoor de vertrouwelijkheid va n bepaalde info rmatie niet
gegarandeerd is (volgen s onde rvraagden). Genoe mde
m inpunten: vaak is info rmatie wel aanwezig. maar niet in de

juiste vorm aan geboden: te moe ilijk of niet aa ntrekke lijk.
Soms is er wantrouwen; soms zijn berichten tegenstrij dig.

Scholingsfacilitoite n
Het gros van de onde rvraagde n is tevreden over de
faciliteite n d ie het bedrijf biedt. Genoemd wordt uiteraard
de ruime vergoed ing van de kosten. Verder vindt men het
belangri jk dat e r in 'de baa s z'n tijd ' geleerd mag worden .

Negatieve geluiden: 'het gaat het bedrijfalleen maar om
de s ubs id ie' en 'er wordt met twee maten gemeten, niet
iede ree n krijgt opleidingskansen' .

Ontvangen stimulans
Bijna 58% va n de medewerkers vindt dat zij in hun loopbaan
niet voldoende gestimuleerd wordt .
Ondanks dat er in algemene terme n wel tevred enhe id

is over de initiatieve n vanuit het bedrij f, lijkt het erop dat
pe rsoon lijke stim ulans achterblijft.

Men ingen ovet" verstre kte informatie
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•
Behoeften bij employability
Alle ondervraagden hebben op verzoek nagedacht ove r de
vraag waar zij behoefte aan hebben als het om hu n
employability gaat. Meer specifiek, om de ontwi kkeling van
de eigen emp loyability. Ruim 25% zegt geen enke le behoefte
te hebben . Het is mogelijk dat so m migen zich onvoldoende
bewust zijn van hun behoeften. Het is ook mogelijk dat zij

het moe ilijk onde r woo rden kunnen brengen of dat er geen
du idelijk overz icht of bee ld is van de mogelijkheden.
Hiernaa st een overz icht van elementen d ie een of enkele

malen genoemd zijn.

• uitdaginge n • coaching, bege leiding

• waardering • stimulans

• ee n loopbaanplan • advies over curs ussen

• ondersteuning • leren leidinggeven

• belangstelling • betere

• duidelijke functieomsc hrijving
bed rijfsstrategiejvisie • beroepskeuzete st

• zeke rheid
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Attitude ten opzichte van leren
Degenen d ie sterk gemotivee rd zijn, willen zelf tijd en geld
steken in het leren . Bovendien leren zij graag.
Herinneringen aa n de vroegere schooltijd zijn doorgaans niet
pos itief. Leren ' moest' toen im me rs . Nu kan men ze lf kiezen
voor intere ssante of nuttige opleidingen. Hierdoor wordt
leren ineens leuker.
Uiteraard blijven som migen ee n hekel houden aan leren, in
dit geval zo 'n 8% van de ondervraagden. Zij leren alleen als
ze er echt niet onderuit kunnen.

Attitude t en opzichte van werken
Het merendeel van de ondervraa gden werkt graag of is (zee r)
gemotiveerd. l ij d ie werken als ee n noodzakeli jk kwaad zien,
stoppen on middellij k wannee r de gelegen heid zich voo rdoet .
Degen en die zee r sterk gemotivee rd zijn , zouden blijven
werken, oo k wan neer da t niet meer nodig was. Redenen om
te werken zijn: geld, de kos t verd ienen (voor gezin), socia le
contacten, uitdagingen, iets om handen heb ben, ze kerh eid ,
bijblijven, leren en jezelf ontwikkelen, nutt ig zijn voo r de
maatschappij.



competenties
l oopbaanger ichte competent ies zijn belangrijk voor de emp loyability van individuele werk
nemers. Uit de deskresearch bleek dat mensen vaak niet voldoende in staat zijn signalen uit
de om geving op te vangen die betrekking hebben op henzelf, hu n functie, hu n functioneren ,
etc . O m die reden hebben men se n vaak een onrea listisch of onvolledig beeld van zichzelf,
hun functioneren en hun functie nu en in de toekomst. Dit leidt tot loo pbaanstappen die op
kortere of langere te rmijn gedoemd zijn tegen te vallen of geheel te mis lukken. Als beelden
helema al niet worden bijgesteld, dan is sprake van stagnatie: me nsen komen niet in
beweging, weten niet wal ze willen , wat Ie kiezen, wal te doen. Men blijft zitten waar men zit.

2,6%

Zelfkennis is moeili jk object ief te toetsen. Daarom is
respondenten gevraagd naar uits praken over hun
zelfkennis . N iet verwonderlijk dat men zichzelf vrij goed
denkt te kennen. Echter, hoe zekerder de respondent over
zijn zelfkennis is, hoe groter zijn gebrek aan zelfreflectie
lijkt.

6O,S%

r 5,3%
• heel slecht

• slecht
redel;jk

goed

• heel goed

Loopbaansturing valt licht negatief uit. De 'heel
slecht-scorers zijn passief en hebben geen doelen.
l ij laten alles afhangen van de omgeving. De 'redelijken '
hebben wel doelen, zij het vaag. Initia tieven komen nog
vaak van anderen.
l ij die 'goed' lot 'heel goed' scoren nemen het heft in eigen
hand, hebben vaak heldere doelen en nemen initiatief.

3-4,2%

• hee l slecht

• slecht

redelijk

34,2% • goed

hee l goed
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Werkexploratie Meer dan 65% weet weinig of niets
van arbeidsmogelijkheden buiten de eigen afdeling. Zij
kijken wel eens naar personeelsadvertenties maar doen er

verder niets mee. Sommigen hebben het naar hun zin en 15,8%
zien geen noodzaak . Anderen hebben het niet naar hun
zin, maar ondernemen toch niets.

31,'%

10,S"

• heel slecht

• SIKhl

redelijk

• goed

Zelfprofilering geeft aan hoe men zich presenteert,

wat de sollici tatievaardigheden zijn en in welke mate men

voor zichzelf en zijn belangen opkomt. Onda nks de 34%

'stechr-sccres . slaat de balans over het algemeen positief
uit.

26,3%

• SIKht

• ~eli j k

goed

• hee l goed
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Conclusies en aanbevelingen
Het is in de Metalektec niet zo slecht geste ld met employability, maar e r is zeker geen reden
op de lauweren te gaan rusten. Vooral op het gebied van op leid ingen is de sector redelijk goed
bezig, hoewel er weinig competentiegericht wordt gedacht . Andere instrumenten blijven nog

teveel achte r.
Uit de conclusies van het onderzoek destilleren we een aantal aanbevelingen. We delen ze in
naar doelgroe p. U vindt ze op de pagina hiernaast.

Conclusies
De meeste bedri jven hebben wel een employabilitybeleid,

maar het schort nog aan de uitvoering.
In geformuleerd beleid staan competenties en
employability vaak los van de bedrijfsstrategie.
Bedrijven voeren een actie f en royaal opleidingsbeleid.
Er zijn naast scholing weinig andere
employabilityinst rumenten in gebruik.
Verbetergesprekken en functioneringsgesprekken bestaan
voora l op papier. Betrokkenen doen er weinig mee of zien
het als een formaliteit.
Informele leerprocessen krijgen weinig aandacht.
Medewerkers hebben vaak slechte herinneringen aan het
(vroege re) onderwijs. Toch zijn zij bereid en gemotiveerd
om te leren . Het gaat hen echter meer om diploma's en
minder om competenties.
Veel medewerkers volgen op leidingen. Zij volgen
initiatieven en suggesties van het bedrijf op , maar doen
weinig aan zelfsturing.
Medewerkers zeggen dat loopbaanstappen niet worden
gezien als een gebrek aan loyaliteit naar het bedrijf.
Het is niet bewezen dat leidinggevenden een
belemmering zijn voor loopbaanstappen.
Medewerkers hebben het (privé) vaak te dru k om
opleidingen te volgen . Werkdruk lijkt hier niet of minder
de oorzaak.

Er zijn signalen da t medewerkers eerder vertrekken
wanneer ze geen ontwik kelingskansen krijgen. Zij
realiseren zich dat het voor hun toekomst nodig is zich
verder te ontwikkelen.
Ontwikkelingskansen maken het bedrijf aantrekkelijker.
De com municatie is vaak onder de maat en er is weinig
spr ake van het bedrijf als 'eenheid '. 'Hokjesgeest' is

rege lmatig genoemd.
Een kleine meerderheid vindt dat er te weinig st imulans
en coac hing is.
Werknemers krijgen weinig feedback over hun persoon,
hun functie en hun functioneren. Feedback en prikkelende

vragen brengen mensen in beweging.
De informat ie vanuit het bedrijf is vaak te algemeen, te

ingewikkeld en niet aantrekkelijk.
Medewerkers zijn over het algemeen tevreden over hun
werk. Dit beteken t niet automatisch dat ze ' blijven zitten
waar ze zitten' . Daarnaast is het zo dat ontevreden
medewerkers niet automatisch in beweging komen om
hun situatie te veranderen .
Medewerkers kunnen vaak geen verband leggen tussen de
eigen toekomst en die van het bedrijf. Ze zijn eerder
afwachtend dan actief.
Medewerkers beschikken over (te) weinig loopbaan.
gerichte competenties.



Aanbevelingen

Management

For m ulee r ee n employabilitybeleid waarin:
u nadrukkelijk stelt dat competenti es van werknemers

belangrijk onde rnemingskapitaal zijn en da t u hierin
wilt investeren

u d it be leid koppelt aan de onde rnemingsstrategie
u aangeeft dat u co mpeten tieon twikkeling gaat sturen
u een gerichte keuze maakt voo r bepaalde

emp loyab ilityinstrumenten
u naast schol ing ook info rmele leerprocessen

opneemt
functiege richt leren én per soonlijke ontwikkeling ee n
plaats hebben.

2 Maak iemand ve ran twoorde lijk voo r de uitvoering van het
beleid.

3 Werk aan de communicatie:
men sen moeten het bedrijf als één geheel zien; leg
contacte n tussen afde lingen
tra in leidinggevenden in feedback geven ,
fun ctioneringsge sprekken en coac hing
geef du idelijke informatie over het reilen en zeilen
binnen he t bedr ijf en over de toekomst; geef ruimte
voor discus s ie
zorg voor informatie ove r func ties, le e pbaanpaden.
vacatures etc. Stimuleer de uitwisseling van deze
informatie.

Chef

Geef goede feedba ck, posi tieve én negatieve. Stel

feedba ck niet uit. Feedback is du idelijk, evenwichtig en
gedragsger icht. Reagee r op react ies van de ander.

2 Ontwikkel ee n coachende stijl van leidinggeven.
] Gebruik inst rum en ten zoals ze bed oeld zijn, niet als

formaliteit. Zorg ervoor dat functioneringsgesprekken een
echte uitwisseling zijn en maak con crete afspraken. Stel
pr ikkelende vragen en st im uleer ze lfreflect ie. Confronteer
me dewerkers voo rzicht ig met onjuiste bee lden over
zichzelf. hu n functi e of func tio neren en over de toekomst.

4 Comm uniceer hie rover du idelijk met het management en
schakel hr m of p&o in waa r dat kan.

Medewerker

Denk regelmatig na ove r uw ervar inge n en uw ideeën voor
de toekomst . Ben t u tevreden over uw werk? Waarom
wel/n iet ? Wat ergert u? Is dit wat u wilde? Hoe zou uw
ideale baan eruitzien ?

2 Praat erover me i anderen die goed kunnen luiste ren.
l uiste r ook naa r hun ervaringen . Probeer u voor te stellen
hoe u hun werk zou vinden . Vraag feedback aan mensen
die u ve rtrouwt. Zoek een coach of men tor met wie u kunt
praten ove r uw werk, uw loopbaan en uw leven.

] Geef zelf ook feedback aan collega's. Doe dit voorzichtig
en dring uw mening nie t op .

4 Maak een loopbaa nplan en stel d it regelma tig bij. Vraag
om hulp (hrm of p&o, co llega's, chef, familie en vrienden)
en gebrui k hulpmiddelen. l aat het plan gee n keu rslijf
worde n, maar zie het als een leid raad om uw wensen te
real iseren .
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