
TOM LUKEN IS IN JANUARI 2009 AANGESTELD ALS LECTOR CAREER DEVELOPMENT BIJ FONTYS

HOGESCHOOL HRM EN PSYCHOLOGIE. ZIJN ORATIE RAAKT VOOR EEN GROOT DEEL DE NIET GERINGE

KEUZEPROBLEMATIEK IN HET ONDERWIJS. AAN HET DEEL DAT GAAT OVER ARBEID IS TOT NU TOE

WEINIG AANDACHT BESTEED. WAAROM BLIJVEN VEEL ARBEIDSRELATIES VOOR WERKNEMER EN

WERKGEVER ONBEVREDIGEND, MAAR DUREN ZE TOCH VOORT? WAT IS ER MISLEIDEND AAN HET

DOGMA: ·DE GOEDE KEUZE·?
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KEUZES MAKEN SW I
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DWAALSPOOR VAN
DE GOEDE KEUZE ..

Leeg voelen na een werkdag

Overbelast door veel werk

Werk altijd hectisch

Nagedacht over. ander. werk?

A der. werk gezocht?
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Suboptimale loopbanen kosten de samenleving

veel geld en impliceren ook een verspilling van

energie, talent en levensgeluk. Luken haalt het

promotieonderzoek van Wynants (2005) aan

dat laat zien dat 74% van de ondervraagde hoger

opgeleiden niet tevreden is in de huidige baan.

Eenzelfde aantal meldt dat men niet blij is met

de balans tussen werk en plivé. De helft van de

dertigers voelt zich gespannen en meer dan 80%

zit niet lekker in zijn vel. Uit een intematonaal

onderzoek blijkt dat 29% van de Nederlanders

meldt dat werk hen ziek of ongezond maakt.

De cijfers (zie kader) spreken voor zich. Als

dit beeld reëel is, kunnen we aannemen dat

het slecht gesteld is met het arbeidspotentieel

van Nederland. Alsof dit allemaal nog niet erg

genoeg is, vervolgt Luken zijn betoog met de

introductie van het begrip Boreout. Dat staat

voor onderbenutting, gebrek aan betrokken

heid en slopende verveling op het werk. Tus

sen de 20% en 30% van de werknemers zou

last hebben van Boreout. En dan hebben we

ook nog de werknemers die zich de kwart van

alle werktijd bezighouden met privézaken.

Luken wil dit deel niet al te negatief afsluiten

en concludeert dat een krappe meerderheid

van de werkenden toch wel met plezier en suc

ces aan het werk lijkt te zijn. Voor het andere

deel - toch nog altijd een zeer onrustbarend

getal - lijken allerlei vormen van loopbaanbe

geleiding als helende oplossing in aanmerking

te komen, zoals het bevorderen van employa

bility, scholing, erkenning EVe's, zelfsturing,

competentie- en netwerkontwikkeling.

BEGELEIDING In tegenstelling tot het onder

wijs lijken werkenden tevreden te zijn over

loopbaanbegeleiding, als ze die tenminste

krijgen. De schaarse gegevens over resultaat

wijzen op een positief effect, vooral in de VS.

Gezien de eerder beschreven problemen is het

dus eigenlijk vreemd dat loopbaanbegeleiding

niet massaal wordt ingezet. Mogelijk wordt

de hele loopbegeleiding gefrustreerd door het

hanteren van te enge en onrealistische beel

den in het denken van bestuurders, directies,

HRM'ers, beleidsmakers en media. Hierdoor

blijft een trits van oude denkbeelden decennia

lang hangen. Loopbaanbegeleiding zou ideali

ter al kunnen beginnen in het basisonderwijs

en levenslang door moeten gaan. 7
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Loopbaan komt, ondanks de waarde,
niet goed uit de verf

POTJE-DEKSELTJEDENKEN Luken gaat in op het beeld van

de 'goede keuze', dat hij hardnekkig, dominant en misleidend

noemt. Dit beeld suggereert dat er maar één oplossing voor

een loopbaan probleem adequaat is. Maar mensen kunnen zich

volgens hem in allerlei richtingen succesvol ontwikkelen. Het

beeld van de juiste keuze doet het voorkomen dat het menselijk
brein het allemaal kan overzien en inschatten.

Wissclingen in de loopbaan vinden vaak plaats in een onstuimigc

Umwelt - de huidige crisis bijvoorbeeld - die het vrijwel onmogelijk

maakt goed vooruit te kijken. Als de toekomst zich in mist hult hoe

kun je dan nog spreken van een 'rationele keuze'? Het beeld dat

er een keuze juist is, kent een te grote invloed toe aan het denken

en kiezen van het individu, aldus Luken. Vervolgens veegt hij de

vloer aan met het zogenaamde belang van 'reflectie'. Lukcn toont

aan dat reflectievaak ontaardt in piekeren en dat op basis van brein

en ontwikkeling onderzoek is gebleken dat voor veel volwassenen

zelfstandigheid, besluitvorming en zelfsturing te hoog gegrepen is.

De conclusie is dat loopbaanbegeleiding, ondanks de waarde,
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niet goed uit de verf komt. Wat op zich niet zo gek is als je

beseft dat 'de goede keuze' in strijd is met de werking van

het brein en hoe levens en loopbanen in de loop van de tijd

uitpakken. Een loopbaan wordt door Luken vergeleken met een

meteorologisch model: verwaarloosbarc aanleidingen in het

begin, kunnen enorme gevolgen hebben. In plaats van focussen

op het moment van een zogenaamd goede keuze zouden

we moeten kijken naar het proces matige voortschrijden van

icmands ontwikkeling. Luken zegt: 'Loopbaanbegeleiding dient

het totale cyclische proces te ondersteunen van waarnemen,

beeldvorming, herinneren, voelen, willen en doen.'

ALTERNATIEVENTot zover manifesteert Luken zich als een

onderzoeker die de spanningen raak weergeeft en op een rij zet.

De nieuwe lector wil ook een aantal suggesties doen voor een

effectieve loopbaanbegeleiding in arbeidsorganisaties, waarbij

het jammer is dat de bedrijfsmatige kant wat ondergesneeuwd
raakt onder een veelheid aan onderzoeksresultaten uit het

onderwijs.



............................................

Waarbij we het advies van Luken in acht kunnen nemen dat het combineren van meer dan één werk

vorm het meest doeltreffend is. Goed geïnformeerde en overwogen loopbaanbeslissingen leiden tot een

hogere arbeidssatisfactie. En herstel daarvan is hard nodig zoals blijkt uit het begin van dit artikel. -E-

Wij komen met behulp van Luken tot de volgende (aanvullende) suggesties voor succesvolle

loopbaanbegeleiding binnen bedrijven:
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'Ook in arbeidsorganisaties komt
•

nog weinig terecht van structurele• •
bevordering van loopbaanontwik-

• keling L ..J. Vaak beperkt loop-• •
baanbegeleiding zich tot pro-

bleemgevallen. Er bestaat in veel•
sectoren een redelijk aanbod aan

• scholingsfaciliteiten. maar er is te•
weinig sturing. Opleidingen worden I~

onvoldoende in een kader geplaatst
•

door de doelen ervan vast te stellen• en na afloop te evalueren. Werk-•
gevers lijken niet te beschikken• •
over plannen voor hun medewer-

• kers. Als deze plannen wel bestaan• • . dan communiceren zij daar weinig
• over. L ..] Veel werknemers ervaren• vooral een tekort aan feedback. Het• •

geformuleerde beleid blijft te vaak

•
een dode letter.

• ••
Uit: Het dwaalspoor van de goede keuze/

•
Luken 2009

• •••• --t DE VOLLEDIGE TEKST VAN
•

"HET DWAALSPOOR VAN DE
• GOEDE LOOPBAANKEUZE"• • VAN TOM LUKEN IS TE
• •

VINDEN OP

WWW.sWITCH- MAGAZINE.NL
• ·•••••• PERRY FILIPPINliS VOORZITTER VAN NOLOC• •

EN ZELFSTANDIG LOOPBAANADVISEUR.· ••
COOS SALOMONS IS HOOFDREDACTEUR

• SWITCH EN ZELFSTANDIG ADVISEUR.• •••....

MIDDEL

• Professionele loopbaanbegeleiding beter profileren en positio

neren INoloc!.

• Werkgevers kunnen een grotere rol toekennen aan externe

onafhankelij ke loopbaa nprofessionals.

• Samenwerkingrelaties tussen bedrijven en lokaal gevestigde loop

baanprofessionals integreren in het HRM-beleid.

• Nieuwe loopbaandiensten ontwikkelen gericht op duurzame

loopbaanontwikkeling in plaats van kortdurende/eenmalige

interventies.

• Loopbaanbegeleiding door HRM'ers professionaliseren met

nascholing.

• Naast vakgerichte cursussen ook investeringen in het ontwikkelen

van loopbaancompetenties.

• Investeringen integreren in een persoonlijk en realistisch groei plan

van werknemers.

• Verbeteren van fiscale subsidiering van loopbaanbegeleiding lover

heid!.

• Recht op loopbaanbegeleiding verankeren in wetgeving en/of

arbeidsvoorwaarden lin Nederland gehoor geven aan artikel 9

Europees Sociaal Handvest!.

Informatie voor omgevingsbeelden • Bedrijfsbezoeken, korte stages, banenpools. netwerken, contacten

met rolmodellen, informatie en discussie over de toekomst van het

bedrijf.

• Profileren van 'best practice' zoals weekvandemobiliteit.nl.

• Tests, feedback, criterium gericht interview, portfolio beoordeling.

• Die moet in ieder geval persoonlijk zijn met ondersteuning van ge

automatiseerde 'matchings' instrumenten. De persoonlijke blik

is ook nodig om te statische benadering en teveel potje-dekseltje

denken te voorkomen.

Loopbaanbegeleiding

Informatie voor zelfbeelden

Opleiding

Financieel
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