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II 

Samenvatting 

In dit onderzoek worden de strategieën beschreven die werkgevers in de technische sector hanteren bij 

de ondersteuning van de employability van werknemers. Door middel van semigestructureerde 

interviews onder zeven organisaties in de technische sector, is onderzocht hoe deze 

employabilitystrategieën aansluiten bij de leerstrategieën die werknemers hanteren in de benadering 

van hun persoonlijke ontwikkeling. Hieruit komt naar voren dat werknemers weinig middelen 

aangeboden krijgen om hun employability uit eigen initiatief te verhogen. Daarbij kan onderscheid 

gemaakt worden tussen werkgevers gericht op de ontwikkeling van de organisatie, die bewust met de 

ontwikkeling van werknemers op de werkvloer omgaan, en de werkgevers die zich richten op de 

productie-efficiëntie van de organisatie, die vaak een sterke voorkeur hebben voor formele opleiding 

van werknemers. Uitvoerend technisch personeel wil zich mogelijk wel ontwikkelen, maar bij 

voorkeur niet door middel van formele opleiding. Daarbij wordt uit de resultaten afgeleid dat deze 

werknemers, doordat zij vaak manuele arbeid uitvoeren, ook minder baat heeft bij formele opleiding 

dan werknemers in andere functiedisciplines.    



III 

Voorwoord 

Dit onderzoek is een afstudeerscriptie van de studie Algemene Sociale wetenschappen aan de 

Universiteit Utrecht. Daarnaast is dit onderzoek opgezet in opdracht van innovatiecentrum Hiteq. Net 

als mijn bachelorscriptie is deze masterscriptie voor mij een belangrijke stap geweest in mijn 

persoonlijke en academische ontwikkeling. Hiervoor ben ik veel dank verschuldigd aan verschillende 

mensen.  

   Als eerste wil ik graag dr. Pretty Liem bedanken. Zij was mijn scriptiebegeleidster zowel 

voor mijn afstudeerscriptie als voor mij masterscriptie. Bij mijn eerste samenwerking met Pretty 

schrok ik erg van haar directe manier van communiceren en was ik verbijsterd door de hoge standaard 

die zij voor haar studenten stelt. Nu, twee jaar later, kan ik met recht zeggen dat ik geen betere 

begeleiding had kunnen wensen. Door de aanstekelijke passie waarmee zij over de 

scriptieonderwerpen kan praten en het onvoorwaardelijke vertrouwen dat zij naar haar studie uitstraalt, 

heb ik mij in twee jaar verder kunnen ontwikkelen dan ik ooit had gedacht.  

Daarnaast ben ik ook veel dank verschuldigd aan de subgroep waarbinnen ik mijn scriptie heb 

geschreven. De discussies onderling over zowel scriptieonderwerpen als randzaken, hebben voor mij 

erg veel betekent.  

 Bij Hiteq wil ik graag iedereen bedanken: Max, Will, de programmaleiders en ook de stagairs. 

De discussies binnen Hiteq hebben mij scherp gehouden. Daarnaast heeft Hiteq mij een platform 

geboden waarin ik optimaal aan mijn studie heb kunnen werken. In het bijzonder ben ik Koen 

Dingemans dankbaar. De ruimte die hij mij heeft gelaten om mezelf te ontwikkelen en de ideeën die 

hij mij heeft meegegeven zijn voor mij erg belangrijk geweest.     

 Tot slot wil ik mijn familie en mijn vriendin bedanken voor hun steun en hulp, al zal ik hen 

nooit de erkenning kunnen geven die zij hiervoor verdienen. En Anne, vanaf nu sta jij voor mij 

bovenaan.  
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1 | Probleemformulering 

De arbeidsmarkt in de technische sector staat onder druk. Net als in de algehele Nederlandse 

arbeidsmarkt veroudert de beroepsbevolking. Doordat een hoog aantal werknemers de pensioensgrens 

nadert, is de vraag naar vervangend personeel relatief hoog. In 2007 was meer dan 22% van de 

werknemers in de sector 50 jaar of ouder (Kriechel, De Grip, & Coenen, 2008: 4). De instroom van 

personeel in de technische sector is echter vrij beperkt. Weinig jongeren kiezen voor een technische 

opleiding en de schooluitval binnen technische opleidingen is hoger dan binnen de meeste andere 

opleidingsrichtingen (ResearchNed, 2008; Geerlings & Mulder, 2002). Tevens voorzien organisaties 

uit de sector een discrepantie tussen de functiekwalificaties aanwezig in de arbeidsmarkt en de 

functiekwalificaties die zij van belang achten. Op dit moment lijken vooral schoolverlaters de 

benodigde kwalificaties te missen, maar verwacht wordt dat in de toekomst ook oudere generaties 

werknemers op de arbeidsmarkt niet de kwalificaties zullen hebben waar organisaties naar op zoek 

zijn (Kriechel, De Grip & Coenen, 2008). Hierbij wordt veelal gewezen op veranderingen in de 

competentie-eisen die organisaties stellen. Competenties verwijzen naar de “kennis, vaardigheden, 

attitude (houding) en persoonlijkheid” van de werknemer
1
 (Dingemans, 2009: 8). Enerzijds lijkt er 

sprake van een verschuiving binnen de technische competenties. Met name de omgang met ICT lijkt 

steeds belangrijker te worden. Anderzijds lijkt er sprake van een verschuiving naar niet-technische 

competenties. Organisaties uit de sector hechten steeds vaker waarde aan gedragsmatige competenties 

die bijvoorbeeld van belang zijn voor het contact met klanten en de onderlinge samenwerking tussen 

werknemers. Door deze veranderingen in competentie-eisen zal in de toekomst naar verwachting het 

verschil tussen de competenties binnen de arbeidsmarkt en de gevraagde competenties bij organisaties 

verder toenemen (Kriechel, De Grip & Coenen, 2008).  

De vergrijzing, de lage instroom van nieuwe werknemers, en de discrepantie tussen vraag en 

aanbod in functiekwalificaties zorgen voor structurele tekorten op de technische arbeidsmarkt. Toch 

zijn deze trends sinds het einde van 2008 en het begin van 2009 steeds meer op de achtergrond komen 

te staan door een verandering in het economisch klimaat. De eerste gevolgen van de kredietcrisis zijn 

zichtbaar. De economie is volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) sinds januari 2009 in recessie en 

dit raakt ook de arbeidsmarkt. De werkloosheid in Nederland zal in het komende jaar naar verwachting 

toenemen. Het CPB voorspelt dat als gevolg van de kredietcrisis het percentage werklozen zal oplopen 

van 3.9% van de beroepsbevolking in 2008 tot 5.5% in 2009 en 8.75% in 2010 (CPB, 2009: 57). Als 

eerste indicatie op de komende toename in werkloosheid wordt gewezen op een stijging in het aantal 

ontslagaanvragen sinds het einde van 2008. De invloed van de vergrijzing en de lage instroom van 

werknemers op de technische arbeidsmarkt zijn bij economische laagconjunctuur minder goed 

merkbaar door de afname in vraag naar werknemers. De lage instroom en hoge uitstroom uit de 

technische arbeidsmarkt zet vermoedelijk wel door. In verschillende studies wordt gewezen op het 

                                                 
1
 Voor discussie over mogelijke andere definities van competenties zie o.a. Bergenhenegouwen, Mooijman en 

Tillema (2002: 98). 
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gevaar dat deze structurele arbeidstekorten knelpunten kunnen vormen wanneer de markt aantrekt (zie 

o.a. Kriechel, De Grip & Coenen, 2008; Platform Bèta Techniek, 2008). Wanneer werknemers nu 

bijvoorbeeld met vervroegd pensioen gaan omdat hun huidige functie door de teruglopende vraag op 

de markt overbodig wordt, kan het opnieuw tot stand brengen van soortgelijke functies bij het 

aantrekken van de economie een groot probleem opleveren door het lage aanbod aan technisch 

personeel op de arbeidsmarkt. 

Door de combinatie van structurele tekorten op de arbeidsmarkt, vergrijzing en economische 

laagconjunctuur lijkt een duurzame benadering van arbeid voor organisaties uit de technische sector 

van groot belang. Op de korte termijn dient de uitstroom uit de arbeidsmarkt beperkt te worden zodat 

in de toekomst, bij het aantrekken van de markt, de tekorten op de arbeidsmarkt geen grote knelpunten 

zullen opleveren (Kenteq, 2008). Op de lange termijn is het van belang om vraag en aanbod op de 

markt beter op elkaar af te stemmen. Een hoge mate van employability bij werknemers in de sector kan 

in beide gevallen van grote waarde zijn. Employability, ook wel brede of duurzame inzetbaarheid 

genoemd, kent verschillende definities. In dit onderzoek wordt employability gedefinieerd als de 

“relatieve kansen van het individu op het verkrijgen en behouden van verschillende soorten werk” 

(Brown & Hesketh, 2004: 25). De employability van het individu wordt in eerste instantie bepaald 

door de breedte van functies die het individu op dit moment kan vervullen. Daarnaast zijn ook de 

leercompetenties en de carrièreontwikkelingscompetenties van het individu van belang (Thijssen, Van 

der Heijden & Rocco, 2004). Dit houdt in dat employability niet alleen bepaald wordt door de kennis 

en vaardigheden van het individu, maar ook door het vermogen om zich nieuwe competenties eigen te 

maken. Om meer employable te worden dient een werknemer daarom niet alleen meer te leren of zich 

te ontwikkelen, ook dient hij of zij te leren leren en leren ontwikkelen. Wanneer een werknemer zich 

breed kan ontwikkelen en constant blijft ontwikkelen, zowel met behulp van opleidingen buiten de 

werksituatie als door te leren op de werkvloer, kan hij of zij op enig moment overstappen van functie. 

Daarmee is de kans groter dat deze werknemer bij een verandering in de markt waarin hij of zij 

werkzaam is aan de eisen van een nieuwe functie of aan nieuwe functie-eisen kan voldoen (Gaspersz 

& Ott, 1999). 

 

1.1 Aanleiding tot onderzoek 

Ondanks dat onderzoek in de technische sector wijst op een toename in de toepassing van 

instrumenten ter ondersteuning van de employability van werknemers, lijkt het streven naar 

employability nog niet overal te zijn doorgedrongen (Kriechel, Grip & Koenen, 2008). Het inzetten 

van instrumenten lijkt geen garantie voor een effectieve ondersteuning van de employability van 

werknemers. Critici menen dat de nieuwe benadering van de carrière die hoort bij het streven naar 

employability slechts binnen een beperkt aantal organisaties en een beperkte groep werknemers leeft 

(Craig & Hall, 2007). Met name grote organisaties hechten waarde aan de doorstroom van 

werknemers en ondersteunen de continue persoonlijke ontwikkeling van werknemers, maar ook hier 
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worden niet alle elementen of principes van employability in de praktijk gebracht. De doorstroom 

beperkt zich in grote organisaties voornamelijk tot binnen de organisatie en de persoonlijke 

ontwikkeling wordt vooral binnen management development programma‟s ondersteund (Craig & Hall, 

2007). Dit zijn programma‟s die gericht zijn op de ontwikkeling van werknemers waarvan verwacht 

wordt dat zij in de toekomst (hoge) management- of bestuursfuncties in de organisatie zouden kunnen 

vervullen. In dit onderzoek wordt gekeken hoe organisaties over de hele breedte de employability van 

werknemers kunnen ondersteunen.  

Om organisaties in de technische sector inzicht te bieden in de factoren die binnen de context 

van de organisatie van belang zijn voor de employability van werknemers, worden de strategieën die 

werkgevers hanteren in de ondersteuning van de employability van werknemers beschreven. Daarbij 

wordt tevens ingegaan op de manier waarop werknemers de middelen die hen geboden worden, 

benutten ten goede van hun employability. De manier waarop werknemers dit doen worden de 

leerstrategieën van werknemers genoemd.   

 

1.2 Probleemstelling 

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de mate waarin een samenhangende strategie ter 

ondersteuning van de employability van werknemers kenbaar is in organisaties in de technische sector 

en de mate waarin de ondersteuning aansluit bij de leerstrategieën van werknemers.  

 

Welke strategieën ter ondersteuning van de employability van werknemers worden gehanteerd 

bij organisaties in de technische sector en in hoeverre sluiten deze aan op de leerstrategieën 

van werknemers?  

 

Deelvraag 1: 

Hoe komen strategieën ter ondersteuning van de employability van werknemers tot stand bij 

organisaties in de technische sector?  

 

Deelvraag 2: 

Welke strategieën ter ondersteuning van de employability van werknemers worden gehanteerd 

bij organisaties in de technische sector?  

 

 Deelvraag 3:  

Welke leerstrategieën hanteren werknemers bij organisaties in de technische sector?  

 

Deelvraag 4:  

In hoeverre sluiten de employabilitystrategieën van werkgevers in de technische sector aan op 

de leerstrategieën van werknemers? 
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1.3 Opdrachtgever 

Het onderzoek is opgezet in opdracht van Hiteq. Het doel van deze organisatie is om kennis over de 

technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs te verzamelen, verrijken en ontsluiten. Dit 

wordt gedaan door trends en ontwikkelingen in beeld te brengen en op basis daarvan ontwikkelingen 

in de (nabije) toekomst in kaart te brengen. Dit doet Hiteq voor verschillende belanghebbenden in het 

veld van de technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs, maar met name voor Kenteq. 

Kenteq is zowel een kenniscentrum als een centrum voor training en advies voor organisaties en 

onderwijsinstellingen die in verband staan met de technische sector.  

Het onderzoek richt zich op de doelgroep van Kenteq. Deze bestaat uit een beperkt deel van de 

technische sector. Formeel richt Kenteq zich op vaktechnici uit de metaalindustrie, elektrotechniek en 

installatietechniek. Dit zijn voornamelijk uitvoerende werknemers die de goederen produceren en de 

diensten verlenen die het kernproduct van de organisatie vormen (Mintzberg, 2006: 10). De 

kernactiviteiten van Kenteq zijn het bevorderen van de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs, 

het begeleiden van de opleiding van werknemers in de sector en zorgdragen voor een gezonde in- en 

uitstroom op de arbeidsmarkt. De activiteiten van de organisatie zijn daarbij veelal gericht op 

werknemers op MBO-niveau, of op werknemers met een vergelijkbaar opleidingsniveau. 

 

1.4 Definitie van kernconcepten 

Employability 

In dit onderzoek wordt employability niet alleen gezien als een product van het individu, maar wordt 

rekening gehouden met mogelijke beperkingen en kansen van het individu in de sociale omgeving. 

Het individu is afhankelijk van de arbeidsmarkt en het scholingsniveau van andere werknemers voor 

het verkrijgen van werk (Brown & Hesketh, 2004). Employability wordt daarom gezien als een relatief 

begrip en is gedefinieerd als de “relatieve kansen van het individu op het verkrijgen en behouden van 

verschillende soorten werk” (Brown & Hesketh, 2004: 25).  

Het begrip employability is vergelijkbaar met het Nederlandse begrip brede inzetbaarheid. 

Brede inzetbaarheid verwijst echter naar het inzetten van een werknemer door een werkgever. Hierin 

is de rol van de werknemer veelal passief terwijl de inzetbaarheid van het individu in het streven naar 

employability, het niveau van de organisatie juist ontstijgt (Gaspersz & Ott, 1999). Het is voor de 

employability van de werknemer van belang dat hij of zij niet alleen beschikking heeft over 

ontwikkelingsmogelijkheden die ten goede komen aan de huidige functie, tevens dienen alleen de 

ontwikkelingsmogelijkheden ondersteund te worden die ten goede komen aan mogelijke toekomstige 

functies of functietaken binnen de huidige organisatie. De employability van een werknemer is 

namelijk ook afhankelijk van zijn of haar vermogen om op de algehele arbeidsmarkt een functie te 

bemachtigen. Daarom wordt in dit onderzoek de voorkeur gegeven aan employability boven het 

gebruik van de term brede inzetbaarheid. 
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Employabilitystrategieën   

Employabilitystrategieën van werkgevers worden bepaald door de wijze waarop werkgevers hun 

gezag over materialen en mensen inzetten om de employability van werknemers te ondersteunen (vrij 

naar Giddens, 1984: 288). De employabilitystrategie van de werkgever hoeft niet noodzakelijk bewust 

gericht te zijn op de employability van werknemers. De werkgever hoeft ook niet bekend te zijn met 

het begrip. De strategie wordt bepaald door de manier waarop werkgevers invloed uitoefenen op de 

relatieve kansen van werknemers om verschillende soorten werk te verkrijgen of behouden. 

 

Leerstrategieën 

Leerstrategieën wordt in dit onderzoek gebruikt ter verwijzing naar een verzameling concepten uit de 

volwasseneneducatie (zie o.a. Knowles, Holton III, & Swanson, 2005). Leerstrategieën van 

werknemers worden bepaald door de wijze waarop werknemers hun gezag over materialen en mensen 

inzetten ten goede van hun persoonlijke ontwikkeling (vrij naar Giddens, 1984: 288).  

 

1.5 Algemeen Sociaal Wetenschappelijke (ASW) verantwoording 

Tussen studies naar personeel en organisatie bestaan grote contrasten. Deze contrasten worden vaak 

toegeschreven aan de verschillen tussen de disciplines van waaruit onderzoek naar deze vraagstukken 

plaatsvindt. Ook de twee centrale begrippen uit dit onderzoek, employability en leerstrategieën, zijn 

beide vanuit verschillende disciplines onderzocht. Onderzoek naar employability is onder andere 

gedaan vanuit de bedrijf- en organisatiewetenschappen, psychologie, onderwijskunde en sociologie 

(Van der Heijde & Van der Heijden, 2006). Leerstrategieën zijn onder andere vanuit een 

psychoanalytisch perspectief en de pedagogiek beschreven (zie o.a. Knowles, Holton III, & Swanson, 

2005). Verschillen in onderzoek zijn echter niet volledig te wijten aan verschillen tussen de 

disciplines. De verschillen lijken vooral voort te komen uit de uiteenlopende visies die worden 

gehanteerd. Ten eerste verschillen de opvattingen over de aard en eigenschappen van de sociale 

werkelijkheid. Ten tweede verschillen de visies op de verhouding tussen individu en omgeving. Als 

laatste bestaan er ook uiteenlopende ideeën over wat de wetenschap over deze werkelijkheid te weten 

kan komen (Giddens, 1984: xvii). De opvattingen op deze drie gebieden zijn meer 

wetenschapsfilosofisch dan disciplinair van aard. Hoewel deze wetenschapsfilosofische opvattingen 

wel in zekere mate samenhang vertonen met de verschillende disciplines, is dit niet noodzakelijk het 

geval.  

In dit onderzoek wordt, in navolging van de grondslagen van de algemene sociale 

wetenschappen (ASW), een interdisciplinaire benadering gehanteerd waarbij ernaar gestreefd wordt 

de grenzen van de disciplines te overstijgen. In theorievorming en in onderzoek komt dit tot uiting 

door de integratie van ideeën, principes of concepten uit verschillende invalshoeken. In de benadering 

wordt probleemgericht gewerkt, wat betekent dat het centrale probleem of het centrale vraagstuk 
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richting geeft aan het integreren en toepassen van inzichten uit verschillende disciplines. In het streven 

de grenzen van de disciplines te overstijgen wordt in dit onderzoek uitgegaan van de gestratificeerde 

handelingsmodel (Giddens, 1984; Giddens, 1993).    

Uitgaand van het centrale vraagstuk; de ondersteuning van employability bij organisaties in de 

technische sector, worden inzichten over leerstrategieën in dit onderzoek geïntegreerd met inzichten 

ten aanzien van het concept employability. Daarmee worden inzichten over volwasseneneducatie 

vanuit de onderwijskunde en inzichten over de ontwikkeling van volwassen vanuit de andragogie (zie 

o.a. Knowles, Holton III & Swanson, 2005) en psychologie geïntegreerd met economische principes 

over menselijk kapitaal en inzichten uit de personeelswetenschappen over het optimaal benutten van 

werknemers (zie o.a. Doorewaard & De Nijs, 2004).  

 

1.6 Wetenschappelijke relevantie 

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek komt voort uit de handelingstheoretische 

benadering in onderzoek naar employability en de relatie die in het onderzoek gelegd wordt tussen 

employability en leerstijlen, leerdoelen en eerdere ervaringen van werknemers. Deze factoren, allen 

van belang geacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het individu, worden in dit onderzoek 

aangeduid met de term leerstrategie.  

 De benadering van dit onderzoek is van belang omdat deze mogelijk een alternatief perspectief 

biedt ten aanzien van eerdere studies naar employability. Studies naar employability hebben zich in de 

laatste tien jaar vooral gericht op individuele kenmerken die bijdragen aan het vermogen van het 

individu om werk te verkrijgen en behouden (McQuaid & Lindsay, 2005). Dit onderzoek richt zich 

niet op de kenmerken van het individu, maar op het handelen van mensen binnen de context van de 

organisatie en de arbeidsmarkt. De handelingstheoretische benadering voorkomt een te sterke focus op 

het individu en kan daarmee bijdragen aan de theoretische inzichten ten aanzien van het begrip 

employability.  

 De relatie tussen de ondersteuning van de employability vanuit de werkgever en de 

leerstrategieën van werknemers biedt mogelijk inzicht in het belang van individuele verschillen in de 

benadering van werknemers. Dit staat in contrast tot het belang van individuele kenmerken omdat 

leerstrategieën niet verwijzen naar de employability van het individu, maar naar de manier waarop 

ingespeeld kan worden op individuele verschillen bij de ondersteuning van employability. 

 

1.7 Maatschappelijke relevantie 

Ten aanzien van de technische arbeidsmarkt, in het huidige economische klimaat, is het van belang dat 

werknemers in hoge mate employable zijn. Door de economische recessie is de kans op bezuinigingen 

en reorganisaties groter. Werknemers die employable zijn, hebben een grotere kans om in de 

veranderde werksituaties te blijven functioneren en bij eventueel ontslag ergens anders opnieuw werk 

te kunnen vinden. Werkgevers hebben op hun beurt een grotere en meer veelzijdige groep werknemers 
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om in te zetten bij veranderende bedrijfsstrategieën (Horn, 2003). Tegelijkertijd wordt de (langdurige) 

werkloosheid op deze manier mogelijk beperkt, waarmee de kans ook groter is dat deze werknemers 

nog steeds inzetbaar zijn bij een aantrekkende economie. Bij werknemers die lange tijd werkloos zijn, 

zo luidt het argument, vindt verval plaats in vaardigheden, werkgewoontes en toewijding ten opzichte 

van het werk (McQuaid & Lindsay, 2005).  

 Ondanks dat employability van maatschappelijk belang lijkt te zijn, bieden niet alle 

organisaties ondersteuning aan de employability van werknemers (Kriechel, De Grip & Coenen, 

2008). Daarnaast worden binnen organisaties vaak instrumenten gehanteerd ter ondersteuning van 

employability, zonder dat deze op elkaar afgestemd zijn en gericht zijn op het personeel (Craig & Hall, 

2007). Dit onderzoek beoogt te beschrijven hoe de ondersteuning van employability in de praktijk 

vorm kan worden gegeven. Door instrumenten onderling op elkaar af te stemmen en rekening te 

houden met leerstrategieën van werknemers is het mogelijk om de ondersteuning van employability 

beter af te stemmen op de specifieke context van een organisatie (zie o.a. Doorewaard & De Nijs, 

2004).  

 

1.8 Leeswijzer 

Dit onderzoeksverslag is ingedeeld in acht hoofdstukken. In hoofdstuk twee wordt de theoretische 

verdieping van dit onderzoek uiteengezet. In de theoretische verdieping wordt ingegaan op de 

belangrijkste literatuur met betrekking tot het onderwerp en wordt de ontwikkeling van het 

onderzoeksmodel besproken. In het onderzoeksmodel worden de belangrijkste factoren ten aanzien 

van het onderzoek opgenomen. In hoofdstuk drie wordt de methodologie beschreven. In hoofdstuk 

vier worden de organisaties getypeerd waar in dit onderzoek de dataverzameling heeft plaatsgevonden, 

welke als achtergrond dienen voor de beantwoording van de deelvragen in hoofdstuk vijf. In 

hoofdstuk zes wordt de centrale vraagstelling beantwoord. Vervolgens staat in hoofdstuk zeven de 

discussie. Tot slot, in het laatste hoofdstuk, worden de aanbevelingen beschreven.   
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2 | Theoretische verdieping 

Dit onderzoek richt zich op de beschrijving van de ondersteuning van de employability van 

werknemers bij organisaties in de technische sector. Om werkgevers en leidinggevende uit de sector 

inzicht te bieden in hoe zij deze ondersteuning vorm kunnen geven wordt een typering gemaakt van 

organisaties die actief bezig zijn met de ondersteuning van de employability van werknemers. Deze 

typering zou, onder andere door de uiteenlopende betekenissen van employability, op diverse wijzen 

kunnen worden opgezet. Om inzicht te geven in de manier waarop de beschrijving van organisaties tot 

stand is gekomen wordt in deze literatuurverkenning de benadering in dit onderzoek uiteengezet. 

Hierbij hebben de volgende drie vragen centraal gestaan:   

 

Welke benadering van employability wordt in dit onderzoek gehanteerd? 

 

Hoe kunnen de employabilitystrategieën van werkgevers en de leerstrategieën van 

werknemers worden getypeerd binnen de context van de arbeidsorganisatie?  

 

De benadering van employability die in het onderzoek wordt gehanteerd, is in paragraaf 2.1 

beschreven. De manier waarop de employabilitstrategieeën van werkgevers en de leerstrategieën van 

werknemers kunnen worden getypeerd staat beschreven in paragraaf 2.2 en 2.3. In de laatste paragraaf 

van de theoretische verdieping, paragraaf 2.4, volgt de conclusie en de beschrijving van het 

onderzoeksmodel.  
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2.1 Benaderingen van employability 

In deze eerste paragraaf wordt ingegaan op de vraag welke benadering van employability in dit 

onderzoek wordt gehanteerd. Het uiteenzetten van de benadering is van belang omdat deze bepalend is 

voor de gehanteerde definitie van employability en omdat de benadering bepalend is bij het vaststellen 

van factoren die in verband staan met employability.  

Employability kent geen eenduidige betekenis. Enerzijds is de betekenis door de jaren heen 

vaak veranderd. Aan het begin van de vorige eeuw werd employability gezien als het wel of niet 

kunnen krijgen van werk. In de jaren „50 en „60 werd de term voornamelijk in de Verenigde Staten 

gebruikt ter verwijzing naar het verschil tussen de vaardigheden van mensen met een sociale, fysieke 

en psychische beperking en de vaardigheden die nodig geacht werden om te werken. Anderzijds loopt 

de definitie uiteen met het gehanteerde perspectief. Zo wordt de term vanuit de overheid in sommige 

gevallen gebruikt bij het aanduiden van de effectiviteit van overheidsinterventies ter verbetering van 

de arbeidsmarktkansen van (groepen) mensen (McQuaid & Lindsay, 2005), maar is de term in veel 

bedrijfskundige literatuur gericht op de kenmerken van het individu die bepalend zijn voor zijn of haar 

flexibiliteit en brede inzetbaarheid (zie o.a. Gaspersz & Ott, 1996). De verschillende betekenissen van 

het begrip employability lopen erg uiteen, maar lijken wel een gemeenschappelijke grondslag te 

hebben. Alle betekenissen verwijzen naar het vermogen van mensen om werk te verkrijgen en 

behouden (vrij naar Gaspersz & Ott, 1996; Hillage & Pollard, 1998). Daarbij is de definitie van de 

term echter veranderd met de aangehouden veronderstellingen over de factoren die bepalen of een 

individu werk kan krijgen en behouden.  

De meest gehanteerde betekenis in de huidige literatuur lijkt ook voort te komen uit aannames 

over wat op dit moment bepaalt of een individu werk kan krijgen en/of behouden. Deze aannames 

worden in paragraaf 2.1.1 besproken. Studies met betrekking tot employability worden vaak vanuit 

een Human Resource Mangement (HRM)-perspectief benaderd. HRM is een specifieke benadering 

van personeel en organisatie. Doordat veel studies een HRM-perspectief hanteren is de huidige 

betekenis van employability voor een groot deel verbonden aan de HRM grondslagen. Daarom wordt 

in paragraaf 2.1.2 uiteengezet wat de grondslagen van HRM zijn en op welke manier HRM in verband 

kunnen worden gebracht met employability. De benadering van employability vanuit een HRM-

perspectief is niet geschikt voor dit onderzoek, omdat HRM zich veelal richt op individu of 

organisatie, terwijl in dit onderzoek ook rekening wordt gehouden met structurele verbanden in de 

arbeidsmarkt en in de samenleving. Daarom wordt in paragraaf 2.1.3 een alternatieve benadering 

aangedragen. Deze alternatieve benadering is gebaseerd op de uitgangspunten van het gestratificeerde 

handelingsmodel van Giddens (1984). 

 

2.1.1 Bepalende factoren voor het verkrijgen en behouden van werk 

De bepalende factoren voor het verkrijgen en behouden van werk in de huidige arbeidsmarkt kunnen 

worden afgeleid van de kenmerken van de markt en samenleving. In de afgelopen tien jaar, typeren 
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studies naar employability (zie o.a. Kluytmans & Ott, 1999; Thijssen, Van der Heijden & Rocco, 

2008) de arbeidsmarkt veelal als veranderlijk en complex. Daarbij worden de factoren die bepalen of 

een individu werk kan krijgen en/of behouden in verband gebracht met verschillende maatschappelijke 

ontwikkelingen (door Hiteq megatrends genoemd). De veranderlijkheid en complexiteit heeft mogelijk 

geleid tot een verschuiving in de werkrelatie tussen werknemer en werkgever (zie o.a. Hall & Mirvis, 

1995). 

 De aanname dat de samenleving snel verandert kan in verband gebracht worden met het 

proces van globalisering. Globalisering verwijst naar “de sociale processen welke wederzijdse sociale 

afhankelijkheid en contact op mondiaal niveau hebben gecreëerd, vermenigvuldigd, uitgebreid en 

geïntensifieerd en gelijktijdig hebben gezorgd voor een groeiend bewustzijn van het verband tussen 

het lokale en het globale” (Steger, 2003: 13). Hoewel globaal contact en afhankelijkheid tussen 

mensen al een geruime tijd toeneemt en verhevigt, zijn vooral de ontwikkelingen sinds de jaren ‟70 

van belang voor HRM. In de jaren „70 is veel van de regelgeving ter bescherming van nationale 

markten ingeperkt (Gilbert, 2002). Sindsdien vormen nationale grenzen in mindere mate een obstakel 

voor internationale handel. Onderling contact tussen markten is hierdoor toegenomen en verhevigd. 

Door de internationale invloed op nationale markten in combinatie met innovaties in communicatie en 

transport, volgen veranderingen in de markt en veranderende markten elkaar mogelijk in hoger tempo 

op (Hoof & Ruysseveldt, 2004). Aangezien het contact tussen de nationale- en internationale markt is 

verhevigd, en de wederzijdse afhankelijkheid lijkt te zijn toegenomen spreken sommige van een 

nieuwe internationale economie, de zogeheten global economy (Steger, 2003).  

De snelheid waarmee de samenleving verandert staat in verband met de ontwikkeling van een 

complexere samenleving. De complexiteit van de organisatie is echter ook toegenomen door een 

verschuiving in de aard van het productieproces, vooral in westerse landen (Doorewaard & de Nijs, 

2004). In de vorige eeuw is het belang van manuele arbeid afgenomen. Technologische ontwikkeling 

heeft geleid tot een hoge mate van automatisering. Veel van de manuele arbeid is hierdoor minder 

arbeidsintensief geworden. Daarnaast is sinds de jaren ‟70, veel van de productie-industrie naar lage 

lonen landen verplaatst waar de productiekosten lager liggen (Beukema, Coenen, & Valkenburg, 

1996). Door het relatief dure sociale zorgstelsel in westerse landen en het hogere scholingsniveau in 

vergelijking tot niet-westerse landen is de productie-industrie en de service-industrie op de 

achtergrond komen te staan en hebben veel westerse landen zich gericht op de ontwikkeling van een 

kenniseconomie (Beukema, Coenen, & Valkenburg, 1996). Kenniswerk, vooral in vergelijking tot 

manuele arbeid, is veelal complexer en minder inzichtelijk. Hierdoor wordt de daadkracht van bestuur 

en management beperkt. Daarom wordt verondersteld dat directe sturing (bijvoorbeeld door de directe 

leidinggevende) in de kennisindustrie minder effectief is bij het inspelen op veranderingen (vrij naar 

Mintzberg, 1992). De veronderstelling is dat kenniswerkers, doordat kennis en expertise hun 

onderscheidende eigenschap is, zelf beter op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de markt die voor 

hen van belang zijn en ook in staat zijn hier zelf op in te spelen. Hierdoor is het in het belang van de 
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organisatie om werknemers meer vrijheid, ofwel autonomie te geven.  

De veranderlijkheid en complexiteit van de markt en samenleving lijken voor een 

verschuiving gezorgd te hebben in de relatie tussen werknemer en werkgever (zie o.a. Hall & Mirvis, 

1995). Daarbij heeft in de jaren ‟90 een toename plaatsgevonden in het gebruik van de term 

employability ter verwijzing naar een nieuwe benadering van de carrière (Gaspersz & Ott, 1999). 

Hoewel dit proces zich al veel eerder had ingezet en zich met name sinds de jaren ‟70 lijkt te hebben 

ontwikkeld, is in deze periode, zowel in de literatuur als bij veel organisaties een veranderende 

strategie zichtbaar. Vanuit het perspectief van de werknemers kan deze verschuiving worden 

beschreven als een verandering van de carrière, van lifetime employment naar lifetime employability 

(Gaspersz & Ott, 1999: 6).  

Lifetime employment verwijst naar de traditionele benadering van de carrière die tot het einde 

van de jaren ‟80 de bovenhand voerde (Gaspersz & Ott, 1999). In het streven naar lifetime 

employment maken werknemers veelal carrière binnen één organisatie. In ruil voor loyaliteit richting 

hun werkgever krijgen werknemers een hoge mate van werkzekerheid. Werknemers krijgen daarbij 

functiekansen aangeboden om hogerop te komen. Deze routes zijn verticaal en worden veelal op 

voorhand vastgesteld. Van werkgevers wordt verwacht dat zij deze functiekansen kunnen benutten 

door de ervaringen die zij binnen de organisatie opdoen. Het streven naar lifetime employment werd 

eind jaren ‟80 en gedurende jaren ‟90 echter minder houdbaar. Vooral grote organisaties stuitten in 

deze periode op de beperkingen van een werkrelatie gebaseerd op loyaliteit (zie o.a. Gaspersz & Ott, 

1999; Thijssen, Van der Heijden, & Rocco, 2008). Uitgaand van de veronderstelling dat de 

samenleving, de markt en de organisatie aan het eind van de vorige eeuw steeds veranderlijker en 

complexer zijn geworden, is het belang van flexibiliteit sterk toegenomen. Hierbij wordt gesteld dat 

een werkrelatie gebaseerd op lifetime employment de flexibiliteit van de organisatie te veel beperkt 

(Gaspersz & Ott, 1999; Van der Heijde & Van der Heijden, 2006). Werknemers zijn van belang voor 

de flexibiliteit van de organisatie omdat, wanneer de eisen vanuit de markt veranderen of de 

organisatietop een nieuwe richting kiest, het van belang is dat werknemers kunnen beantwoorden aan 

nieuwe functietaken of de eisen van een nieuwe functie (Valverde, Tregaskis, & Brewster, 2000). In 

de huidige westerse markt hebben werknemers door hun werkervaring binnen één organisaties echter 

niet langer als vanzelfsprekend de capaciteiten om in deze veranderingen mee te gaan. Daardoor is de 

werkrelatie tussen werknemer en werkgever sindsdien vaak primair gebaseerd op de prestaties van het 

individu en krijgt hij of zij in ruil daarvoor salaris en ontwikkelingsmogelijkheden (Gaspersz & Ott, 

1999).  

Bij het wegvallen van lifetime employment vervalt voor veel werknemers hun werkzekerheid 

(Gaspersz & Ott, 1999). Voor een organisatie in een snel veranderende markt, is de toekomst minder 

voorspelbaar waardoor carrièrepaden niet met zekerheid zijn vast te stellen. Werknemers kunnen 

hierdoor niet langer rekenen op een carrière binnen één organisatie. Voor het behoud van 

werkzekerheid is het voor de werknemer van belang om te kunnen beantwoorden aan de eisen van zijn 



  Employability     12 

 

of haar huidige functie of werkgever maar ook aan de eisen van mogelijke toekomstige functies en/of 

werkgevers (zie o.a. Kluytmans & Ott, 1999). Door te streven naar brede persoonlijke ontwikkeling en 

flexibiliteit kunnen werknemers de kans vergroten dat zij aan veranderende eisen kunnen voldoen. 

Hiermee behouden werknemers werkzekerheid onafhankelijk van de arbeidsorganisatie. Het is deze 

vorm van werkzekerheid, verkregen door het streven naar continue en brede persoonlijke 

ontwikkeling, die in veel van de huidige literatuur wordt aangeduid met lifetime employability, of 

kortweg employability (Gaspersz & Ott, 1999).  

 

2.1.3 Employability vanuit een HRM-perspectief 

De toename in het gebruik van de term employability in de jaren ‟90 kan in verband gebracht worden 

met de toename in complexiteit en veranderlijkheid van de samenleving, maar ook met de opkomst 

van HRM in Noord Amerika en Europa (Thijssen, Van der Heijden, & Rocco, 2008; McQuaid & 

Lindsay, 2005). In de HRM-literatuur kwam eind jaren ‟80 voor het eerst de erkenning dat een 

succesvolle carrièreontwikkeling afhankelijk is van de mate waarin een individu beschikt over breed 

toepasbare competenties en van zijn of haar flexibiliteit om van functierollen te wisselen (McQuaid & 

Lindsay, 2005). Hoewel studies naar employability vanuit verschillende disciplines plaatsvinden, is 

een aantal uitgangspunten van de meest voorkomende opvattingen over de manier waarop het individu 

werk kan krijgen en behouden in de huidige literatuur verbonden aan de grondslagen van HRM.  

Om te begrijpen hoe de term employability zich verhoudt tot HRM dient eerst uiteengezet te 

worden wat HRM is. HRM is een specifieke benadering van personeel en organisatie. HRM kent geen 

eenduidige definitie, maar kan het best worden begrepen door de benadering in contrast te zetten tot 

het traditionele personeelsmanagement (Guest, 1987; Doorewaard & de Nijs, 2004). De naam HRM 

komt deels voort uit het centrale uitgangspunt van de benadering. Waar werknemers in het traditionele 

personeelsmanagement als kostenpost worden beschouwd, worden weknemers vanuit HRM als 

resource gezien. Het optimaal benutten van deze bron wordt binnen HRM bepalend geacht voor het 

prestatievermogen van de organisatie (Doorewaard & de Nijs, 2004).  

 In de HRM-literatuur wordt veelal een ontwikkelingsperspectief aangehouden. Omdat de 

samenleving, de markt en de organisatie continu in ontwikkeling zijn, is het succes van de organisatie 

afhankelijk van de snelheid waarmee de organisatie op deze ontwikkelingen weet in te spelen. 

Organisaties dienen daarom flexibel te zijn. De flexibiliteit van de organisatie, is de veronderstelling, 

is afhankelijk van de flexibiliteit van werknemers. Wanneer deze in staat zijn om in te spelen op 

veranderingen in de markt, of kunnen beantwoorden aan veranderende bedrijfsstrategieën, dan geeft 

dit de grootste kans op succes voor de organisatie, vooral op de lange termijn. Hierin speelt ook 

employability een rol. Werknemers dienen namelijk niet alleen flexibel te zijn, maar ook breed 

ontwikkeld om te kunnen beantwoorden aan veranderende bedrijfsstrategieën. Daarnaast is het voor 

organisaties ook van belang dat werknemers die niet langer van waarde zijn voor de organisatie, zelf 

makkelijk ander werk kunnen vinden buiten de organisatie. Dit voorkomt dat organisaties veel geld en 
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tijd in ontslagregelingen moeten steken. Werknemers die employable zijn, zijn beter in staat om zelf 

ander werk te vinden. 

Academische literatuur over employability, geschreven vanuit een HRM-perspectief, is er in 

overvloed (Nauta, et al., 2009). Bij de uitgangspunten van HRM dient echter een kanttekening 

geplaatst te worden. De uitgangspunten van HRM vormen normatieve beginselen over wat een 

effectieve en goede benadering van personeel inhoudt (TNO, 2001). De uitgangspunten worden in 

contrast gezet met descriptieve aspecten van het traditionele personeelsmanagement. De normatieve 

aspecten van HRM geven een ideaalbeeld en kunnen dus afwijken van de praktijk, terwijl de 

descriptieve aspecten van het traditionele personeelsmanagement een omschrijving geven van de 

praktijk (Doorewaard & de Nijs, 2004). In werkelijkheid is het contrast tussen HRM en het 

traditionele personeelsmanagement mogelijk minder groot en minder eenduidig (Guest, 1987).  

HRM als academische disciplines en Human Resources als afdeling binnen organisaties 

kunnen van elkaar verschillen. In HRM-afdelingen worden vaker de uitgangspunten van HRM 

nageleefd, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Door de gelijkenissen tussen de HRM-instrumenten 

in de instrumenten uit het vroegere personeelsmanagement, menen sommigen dat er geen wezenlijk 

verschil is tussen het traditionele personeelsmanagement en HRM. Dit speelt met name onder 

werknemers (Doorewaard & de Nijs, 2004). Dit kan echter ook andere oorzaken hebben, waaronder  

vergelijking te ontsnappen is het ook mogelijk om HRM te zien als een nieuw gedefinieerde fase in de 

ontwikkeling van een beleidsgebied.  Personeelsmanagement en HRM kunnen mogelijk niet volledig 

met elkaar in contrast worden gezet omdat HRM de kenmerken van de vorige fase in het beleidsgebied 

niet volledig verwerpt. Beleid in zijn algemeenheid stoelt veelal op bevindingen van eerder beleid 

zowel door te leren van de fouten als door te leren van de successen (Rossi, Lipsey & Freeman, 2003). 

Dit geldt mogelijk in het bijzonder voor personeelsmanagement:  

 

“Personeelsmanagement is altijd een ratjetoe geweest van elkaar opeenvolgende stromingen 

in het denken over hoe een werknemer het best te motiveren is; daarbij is het opvallend dat 

deze opvattingen naast elkaar zijn blijven bestaan en in praktijk worden gebracht. Dit geldt 

ook voor HRM” (Doorewaard & De Nijs, 2004: 27).  

 

In de academische literatuur wordt steeds vaker kritiek geuit op de benadering van employability 

binnen HRM (zie o.a. Brown & Hesketh, 2004; McQuaid & Lindsay, 2005). Binnen HRM worden 

instrumenten ontwikkeld om het menselijk kapitaal optimaal te benutten. Hieronder valt ook het 

ondersteunen van de employability van werknemers. Hierbij richt HRM zich veelal op de indicatoren 

van de employability van het individu. Gekeken wordt, onder andere, naar de flexibiliteit van het 

individu en de mate waarin hij of zij competenties bezit waarmee verschillende functies of 

functietaken uitgeoefend kunnen worden (zie o.a. Van der Heijde & Van der Heijden, 2006; Fugate, 

Kinicki, & Ashforth, 2004). De employability van het individu is echter niet alleen afhankelijk van de 



  Employability     14 

 

kenmerken en eigenschappen van het individu, maar ook van de vraag en aanbod op arbeidsmarkt 

(Brown, Hesketh, & Williams, 2003; Brown & Hesketh, 2004). Wanneer een individu voor de 

economische crisis de arbeidsmarkt had betreden, was de kans dat hij of zij een goede baan zou 

krijgen veel groter dan wanneer diezelfde persoon, met dezelfde kenmerken en eigenschappen, tijdens 

de crisis op zoek zou gaan naar werk. De hoeveelheid vraag naar werknemers is immer afgenomen. 

Daarnaast verandert ook het type vraag en aanbod. Dit is goed zichtbaar in de metaelektro, waar het 

opleidingsniveau van werknemers op de arbeidsmarkt de laatste jaren gelijktijdig is gestegen met de 

competentie-eisen van functies binnen de sector (Kriechel, Grip, & Coenen, 2008). De employability 

van werknemers is hierdoor relatief gelijk gebleven.  

Binnen HRM wordt employability in hoge mate van belang geacht. De uitgangspunten maken 

dat het van belang is voor het individu om zich breed te ontwikkelen flexibel te blijven. Een HRM 

benadering van employability heeft echter beperkingen. Studies in HRM richten zich veelal op het 

individu in een organisatie en hebben veelal weinig oog voor structurele maatschappelijke verbanden. 

De employability van het individu is geen substantief kenmerk, maar krijgt alleen betekenis wanneer 

het individu een beroep doet op zijn of haar employability binnen de context arbeidmarkt (Brown & 

Hesketh, 2004). Daarbij bestaat employability niet alleen in een absolute dimensie, maar kent het ook 

een relatieve dimensie. De employability staat in verhouding tot de hoeveelheid en het type vraag en 

aanbod. In een complexe en veranderlijke samenleving is er immers geen vaststaand referentiekader 

van kenmerken en eigenschappen die een individu employable maken. Om het vermogen van het 

individu om werk te krijgen en te behouden te bepalen, dient ook rekening gehouden te worden met 

het veranderlijke karakter van de structurele verbanden in de samenleving. Omdat het voor de 

employability van het individu juist van belang is dat over de grenzen van de organisatie heen gekeken 

wordt en omdat dit onderzoek niet specifiek gericht is op organisatie- of individu, worden de 

uitgangspunten van HRM daarom geïntegreerd in een handelingstheoretisch perspectief. 

 

2.1.3 Employability vanuit een handelingstheoretisch perspectief 

Employability wordt in dit onderzoek niet benaderd vanuit een HRM-perspectief, maar vanuit een 

handelingstheoretisch perspectief. Handelingsmodellen richten zich op de manier waarop mensen 

sturing geven aan het eigen handelen en hoe hiermee sociale verbanden tot stand komen (Beukema, 

Coenen, & Valkenburg, 1996). Het gebruik van handelingstheorieën maakt inzichtelijk wat de relatie 

is tussen het handelen van individuen in een organisatie en de identiteit van een organisatie als sociaal 

systeem. In een handelingstheoretische benadering van de organisatie wordt de ontwikkeling van een 

organisatie niet mogelijk geacht zonder de ontwikkeling van individuen in deze organisatie. Hierbij 

worden de handelingen van individuen gezien als continue processen, zonder begin of eind. 

Individuen binnen en buiten de organisatie zijn daardoor altijd in ontwikkeling. Hierdoor is ook de 

organisatie continu in ontwikkeling (Bergenhenegouwen, Mooijman, & Tillema, 2002).  
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In dit onderzoek dient het gestratificeerde handelingsmodel van Giddens als uitgangspunt 

(1984). De uitgangspunten van dit theoretische model hebben ook invloed op de definitie van 

employability in dit onderzoek. Doordat mensen continu handelen is de identiteit van het individu 

geen statisch kenmerk, maar wordt mede bepaald door de betekenis van zijn of haar handelingen in 

relatie tot zijn fysieke omgeving en in relatie tot het handelen van mensen in zijn of haar omgeving. 

De constructie van identiteit wordt hierbij gezien als een continu proces. De identiteit van het individu 

kan niet geheel worden toegeschreven aan kenmerken van het individu, maar bestaat ook niet 

uitsluitend in de ogen van anderen (Fay, 1996). De handelingstheorie biedt hiermee een perspectief dat 

afwijkt van de uitgangspunten in veel van de bestaande studies naar employabiliy. Verondersteld 

wordt dat de employability van het individu, net als de identiteit, vorm krijgt in zijn of haar handelen. 

Het krijgt betekenis in relatie tot de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en kan niet uitsluitend 

worden toegeschreven aan kenmerken van het individu. Door deze veronderstelling is de HRM-

definitie van employability, waarin de employability van het individu wordt toegeschreven aan zijn of 

haar brede ontwikkeling en flexibiliteit, niet verenigbaar met de uitgangspunten van dit onderzoek. 

Deze opvatting richt zich teveel op kenmerken van het individu. Het vermogen van het individu om 

werk te verkrijgen of behouden wordt voor een deel bepaald door zijn of haar brede ontwikkeling en 

flexibiliteit maar staat ook in verband tot de hoeveelheid en het type vraag naar arbeid en de 

hoeveelheid en de competenties van anderen die zich op de arbeidsmarkt bevinden. Daarom wordt in 

dit onderzoek employability gedefinieerd als een relationeel begrip. Het verwijst naar de “relatieve 

kansen van het individu op het verkrijgen en behouden van verschillende soorten werk” (Brown & 

Hesketh, 2004: 25).  

Aangezien de employability van het individu niet alleen bepaald wordt door individuele 

kenmerken, maar ook door structurele verbanden in de samenleving dienen deze structurele verbanden 

ook meegenomen te worden in het onderzoek. Wat met name van belang is voor de employability van 

het individu is de context van arbeidsmarkt en organisatie. Ondanks dat handelingstheoretisch 

onderzoek verondersteld dat de samenleving continu verandert, wordt de organisatie niet uitsluitend 

beschreven door middel van handelingen van individuen. Giddens stelt dat er onderscheid gemaakt 

dient te worden tussen institutioneel onderzoek, wat zich veelal richt op groepen mensen, en 

onderzoek naar strategisch handelen van individuen (1984). Hoewel Giddens erkent dat instituties 

bestaan bij de gratie van het individu, is het volgens hem niet mogelijk om beide gelijktijdig te 

onderzoeken. Dit onderzoek richt zich op het handelen van individuen binnen organisaties en kan 

derhalve gezien worden als een onderzoek naar strategisch handelen. 

Om een contextbeschrijving te kunnen maken, dient er in het onderzoek een 

organisatietypering gemaakt te worden. Deze wordt paragraaf 2.2 uiteengezet. Vervolgens dient een 

typering gemaakt te worden van employabilitystrategieën. Dit wordt in paragraaf 2.3 besproken. 

Employabilitystrategieën van werknemers worden bepaald door de wijze waarop zij het gezag over 

materialen en mensen inzetten om de employability van werknemers te ondersteunen (vrij naar 
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Giddens, 1984). Leerstrategieën van werknemers worden, op hun beurt, bepaald door de wijze waarop 

zij het gezag over materialen en mensen inzetten ten goede van hun persoonlijke ontwikkeling.  
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2.2 Het typeren van de arbeidsorganisatie 

In deze paragraaf wordt besproken hoe de context van een arbeidsorganisatie kan worden getypeerd. 

Hierbij worden inzichten van Scott en Davis gebruikt (2007). Scott en Davis maken onderscheid 

tussen de rationele, natuurlijk en open visie op de organisatie. Deze indeling komt voort uit een 

historische evolutie van benaderingen, maar dient ook als analytisch model voor de typering van 

hedendaagse organisaties.  

 

2.2.1 De rationele visie op de organisatie 

Aan het einde van de 19
de

 eeuw en het begin van de 20
ste

 eeuw zijn verschillende pogingen gedaan om 

het productieproces in organisaties te verbeteren door processen binnen de organisatie op een rationele 

manier in te delen (Scott & Davis, 2007). De meest invloedrijke benadering, die zich in deze periode 

heeft ontwikkeld, is het Scientific Management van Taylor (1947). Deze benadering wordt ook wel het 

Taylorisme genoemd. In het Scientific Management wordt ernaar gestreefd om het productieproces op 

een rationele manier in te delen. Dit houdt in dat de organisatie is ingedeeld aan de hand van logische 

overwegingen. Technische en economische efficiency worden hierbij bepalend geacht voor het nemen 

van beslissingen. Dit kan volgens Taylor bereikt worden door een duidelijke hiërarchische 

organisatiestructuur. Het werk wordt daarbij opgedeeld in afzonderlijke taken zodat werknemers 

onderling weinig contact hoeven te onderhouden. Werknemers worden aangestuurd door 

leidinggevenden. De verhouding tussen leidinggevenden en werknemers is hierbij voornamelijk 

autoritair.  

Wat een rationele visie op de organisatie kenmerkt is een nadruk op formele processen (Scott 

& Davis, 2007). Leren en het strategisch beleid ten aanzien van het personeel is in het Scientific 

Management voornamelijk gericht op het behalen van efficiëntie. Personeelsbeleid is daarmee vooral 

van belang voor het concurrentievoordeel van de organisatie. Vanuit deze opvatting wordt de 

ontwikkeling van werknemers wel degelijk van belang geacht voor de organisatie. Sommigen menen 

zelfs dat de kosten van personeelsopleidingen in het Scientific Management organisaties hoger liggen 

dan in andere organisatievormen. Doordat werknemers vaak specifieke taken uitvoeren en onderling 

contact beperkt is, leren werknemers relatief weinig op de werkvloer (Doorewaard & de Nijs, 2004).  

 

2.2.2 De natuurlijke visie op de organisatie 

Het Scientific Management wordt veelal gezien als de klassieke managementtheorie (Scott & Davis, 

2007). Het heeft een sterke bijdrage geleverd aan de industrialisatie in het westen en de productiviteit 

van de industrie. Taakdifferentiatie, de nadruk op doelmatig werken en de sterk geformaliseerde 

werkverbanden in het Scientific Management heeft echter ook nadelen. Voor mensen in deze 

organisaties is het werk vaak erg eentonig en saai (Scott & Davis, 2007). Daarnaast kunnen de regels 

en geformaliseerde werkverbanden ervoor zorgen dat het naleven van de regels een doel wordt, in 
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plaats van een middel wat helpt om het doel te bereiken. Dit gaat ten kosten van de flexibiliteit van de 

organisatie.  

In de jaren ‟30 is een alternatieve stroming ontstaan waarin veel meer nadruk werd gelegd op 

het menselijke aspect van de organisatie. Doordat de mens centraal staat worden deze stromingen door 

Scott en Davis (2007) de natuurlijke visie op de organisatie genoemd. In deze stromingen wordt 

erkend dat de werkelijke doelen van mensen binnen de organisatie niet altijd gelijk zijn aan de doelen 

die de organisatie formeel naleeft. Terwijl doelen van organisaties in een Scientific Management-

benadering vaak gericht zijn op het behalen van een hoge omzet, een hoge productie of winst, is het 

marktaandeel van de organisatie en de continuïteit van de organisatie ook van belang. Doelen zijn niet 

absoluut. Daarnaast zijn de doelen van individuen binnen de organisatie ook niet altijd gelijk aan de 

doelen die de organisatie nastreeft. De belangen van werknemers liggen niet per definitie gelijk aan de 

belangen van de organisatie. Dit is ook niet mogelijk. Organisaties kunnen niet al hun middelen 

wijden aan de doelen die zij nastreven. Een deel van de middelen van de organisatie worden ingezet 

om de organisatie in stand te kunnen houden. Daarom ontwikkelde zich in deze periode een aantal 

stromingen die gericht zijn op de gedragsstructuur van de organisatie in plaats van de regels en 

werkverbanden.  

Kenmerkend voor de natuurlijke visie op de organisatie is de nadruk op het menselijke aspect 

(Scott & Davis, 2007). Hierdoor staat de natuurlijke visie in veel opzichten haaks op het rationele 

perspectief. Dit geldt in het bijzonder voor de ontwikkeling van werknemers. Organiseren, veranderen 

en leren wordt gezien als een interactief proces. Werknemers creëren in onderling contact processen 

waarin wordt georganiseerd en zingegeven. Het geheel aan interacties maakt de organisatie tot sociale 

realiteit en deze sociale realiteit weerspiegelt en beïnvloedt tegelijkertijd deze interacties. Verandering 

binnen de organisatie is vanuit dit perspectief niet zozeer iets wat een werknemers wordt opgelegd, 

maar het komt tot stand door het contact tussen deze werknemers.  

 

2.2.3 De open visie op de organisatie 

Aan het einde van de vorige eeuw lijkt er een omslag te hebben plaatsgevonden in de verhouding 

tussen organisatie en de omgeving (Scott & Davis, 2007). De veranderlijkheid en complexiteit van de 

samenleving, veroorzaakt door maatschappelijke trends zoals individualisering en globalisering, lijken 

organisaties in toenemende mate tot open sociale systemen te hebben gemaakt. Tot aan de jaren „70 

konden organisaties continuïteit behouden zonder te veel aandacht te hebben voor de vraag uit de 

samenleving. Tekenend hiervoor is een citaat van Henri Ford, die als één van de eerste een rationele 

benadering hanteerde in de massa industrie: “Any customer can have a car painted any colour that he 

wants so long as it is black” (Ford, 1922).  

Vanaf de jaren ‟70 schepte het aanbod niet langer de vraag en werd het succes van de 

organisatie in hoge mate bepaald door de manier waarop deze kon inspelen op de vraag uit de 
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samenleving. Hoewel dit proces al langer tijd heeft gespeeld, wordt veelal gesproken van een omslag 

van een aanbod gestuurde naar een vraag gestuurde markt (Scott & Davis, 2007).  

Kenmerkend voor de open visie op de organisatie is de aandacht voor de verhouding tussen de 

organisatie en de omgeving. De omgeving wordt niet alleen van belang geacht omdat de organisatie in 

staat dient te zijn om in te spelen op de vraag in de markt. Ook zijn, bijvoorbeeld de strategische 

partners of de lokale gemeenschap van belang voor het succes van een organisatie. Hierdoor wordt 

verondersteld dat naast formele processen, zoals beleidsvoering en organisatiestructuur, ook informele 

processen bepalend zijn voor de organisatie als sociaal systeem. Daarnaast wordt verondersteld dat 

organisatie en omgeving continu in ontwikkeling zijn.  

 

2.2.4 Kenmerken van de verschillende organisatietypes  

In de indeling van Scott en Davis (2007), wordt de manier waarop de organisatie is ingericht 

beschreven alsof deze bepalend is voor de manier waarop individuen handelen binnen de organisatie. 

In werkelijkheid vertegenwoordigt de organisatie de relaties tussen individuen binnen de organisaties 

en hebben deze op hun beurt relaties met externe sociale systemen. Hoewel de werkgever wel een 

grote invloed heeft op de aard van de organisatie, doordat deze het meeste macht heeft over de 

productiemiddelen in de organisatie, is deze invloed niet absoluut. De typering is ideaaltypisch, in 

werkelijkheid zijn organisaties complexe sociale systemen en zal een organisatie nooit volledig binnen 

één van de benaderingen passen. De typering dient daarom vooral gezien te worden als een 

nuanceverschil. Voor een meer specifieke beschrijving van organisaties geven Scott en Davis (2007) 

daarom ook meer handvatten waarmee de organisatie kan worden getypeerd, dan alleen het 

onderscheid tussen de rationele, natuurlijke en open benadering. Aan de hand van de kenmerken die in 

de verschillende visie de belangrijkste rol spelen kunnen de organisaties als sociale systemen worden 

beschreven.  

Het belangrijkste kenmerk van de rationele benadering is de nadruk op de formele organisatie. 

In de natuurlijke organisatie staat het menselijke aspect voorop. In de open organisatie is de relatie tot 

de omgeving van belang evenals de informele banden tussen mensen in de organisatie. Daarnaast 

noemen Scott en Davis nog een laatste kenmerk, die in alle benaderingen van de organisatie een rol 

spelen. Technologie vormt een belangrijk onderdeel in alle benadering. Hoewel Scott en Davis (2007) 

onderscheid maken tussen verschillende type technologie, wordt in dit onderzoek een meer algemene 

definitie gehanteerd: “De fysieke processen gecombineerd met de intellectuele of kennisprocessen door 

welke een type materiaal wordt getransformeerd tot een product” (Hullin and Roznowski, 1985: 47, in 

Scott & Davis, 2007). De kenmerken worden samengevat in tabel 1. De kenmerken dienen als richtlijn 

bij het beschrijven van arbeidsorganisaties. 
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Tabel 1. Kenmerken van de organisatie en de benadering waarin deze aspecten een bepalende rol spelen 

Kenmerk Benadering 

Formele organisatie Rationeel 

Informele organisatie Open 

Relatie met omgeving Open 

Menselijke aspect Natuurlijk 

Technologie Allen 
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2.3 Het beschrijven van het strategisch handelen 

Onderzoek naar de employability van werknemers richt zich vaak op het individu, of in sommige 

gevallen op de instrumenten, zoals functioneringsgesprekken, die organisaties hanteren om de 

employability van werknemers te ondersteunen. De invloed van deze instrumenten is echter 

afhankelijk van zowel de context van de arbeidsorganisatie als de handelingen van individuen in deze 

organisaties. Met behulp van de typering van Scott en Davis (2007) zullen verschillende organisaties 

uit de technische sector worden beschreven. Vervolgens wordt gekeken hoe werkgevers binnen deze 

context hun gezag over materialen en mensen inzetten om de employability van werknemers te 

ondersteunen en werknemers hun mogelijkheden benutten. De strategieën worden beschreven met 

behulp van het gestratificeerde handelingsmodel van Giddens (1984) en verschillende inzichten uit de 

volwasseneneducatie. 

   

2.3.1 Het gestratificeerde handelingsmodel 

In onderzoek naar menselijk gedrag bestaan veel verschillende theorieën over de manier waarop het 

menselijk handelen vormgegeven wordt. In motivatietheorieën wordt verondersteld dat het menselijk 

handelen voortkomt uit behoeftes en wensen van het individu (zie o.a. Ajzen, 1991). In rationele 

keuzetheorieën wordt verondersteld dat handelingen van individuen voortkomen uit afwegingen tussen 

de voor en nadelen van deze handeling. In het gestratificeerde handelingsmodel worden elementen van 

rationele kleurentheorieën als van motivatietheorieën geïntegreerd (Giddens, 1984). Mensen zijn in 

staat om vanuit hun behoeftes te handelen en mensen zijn in staat om meer rationele afwegingen te 

maken over de voor en nadelen van een handeling. In het gestratificeerde handelingsmodel wordt hier 

nog een element aan toegevoegd. Omdat mensen continu handelen is het niet mogelijk dat elke 

handelingen een product is van een afweging, bewust of onbewust. Dit zou erg veel vragen van het 

menselijk brein. Veel van het handelen is daarom reflexief. Het menselijk handelen komt niet alleen 

voort uit rationele keuzes of motieven, maar kan ook routineus van aard zijn. De beperkte aandacht die 

men heeft wordt daarbij gebruikt om het handelen te overzien en eventueel aanpassingen te maken in 

het eigen gedrag of te reageren op elementen uit de omgeving. In figuur 1 staat het  handelingsmodel 

weergegeven.  

 

 

Figuur 1. Het gestratificeerde handelingsmodel (Giddens, 1984: 5). 
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Het gestratificeerde handelingsmodel (Giddens, 1984) kan om verschillende redenen helpen om het 

gedrag van mensen te beschrijven. Een keuze voor een bepaalde route naar het werk, bijvoorbeeld, kan 

voortkomen uit de behoefte van het individu om zo snel mogelijk op het werk te kunnen komen. Deze 

behoefte zou vanuit de motivatie voortkomen. Het individu kan verschillende routes nemen en de 

route die het snelste lijkt wordt dan gekozen. Veel mensen plannen hun route echter vooraf. Dit is de 

rationalisering van het handelen. Daarbij wordt een rationele afweging gemaakt van de verschillende 

routemogelijkheden en de snelste wordt gekozen. Nadat deze keuze is gemaakt, wordt deze niet elke 

dag opnieuw tegen het licht gehouden. Dit is het reflexief toezicht op het gedrag. Het kan bijvoorbeeld 

even duren voordat men de route wijzigt wanneer blijkt dat dit de snelste niet meer is. Niet alleen 

omdat men niet op de hoogte is van de nieuwe situatie, ook omdat de routekeuze niet elke dag wordt 

heroverwogen. Hierdoor is het tevens mogelijk dat het individu de snelheid van de route na verloop 

van tijd niet meer het belangrijkste vindt, maar toch de snelste route blijft nemen.  

Het gestratificeerde handelingsmodel helpt bij het onderscheiden van verschillende redenen 

die ten grondslag liggen aan het handelen van het individu. Het gestratificeerde handelingsmodel 

wordt door Giddens uitgewerkt in de Constitution of Society (Giddens, 1984). Hierin beschrijft 

Giddens, met behulp van diverse sociaalfilosofische en sociaal wetenschappelijke inzichten, wat de 

kern is van de sociale wetenschappen en hoe sociale wetenschappers iets te weten kunnen komen over 

de werkelijkheid. De kritiek die Giddens op zijn werk heeft gekregen is dat zijn theorieën moeilijk 

toepasbaar zijn (Dom, 2005). Zijn werk kent een hoog abstractieniveau. Daarnaast maakt Giddens het 

verband tussen verschillende onderdelen van zijn werk niet expliciet. Daarom verwijten sommige 

Giddens dat hij een opsomming heeft gemaakt van reeds bestaande theorieën. Hoewel zijn theorieën 

een goede poging lijken te zijn geweest om de scheiding tussen het handelen van het individu en 

bestaande samenlevingsverbanden overstijgen, is de kritiek niet volledig ongegrond. Volgens Giddens 

was het echter niet zijn intentie om allesomvattende theorieën op te stellen die praktische richtlijnen 

zou bieden voor sociaal wetenschappelijk onderzoek (Gidden, 1984). Zijn verzameling aan inzichten 

bevat volgens Giddens vooral sensitizing concepts; concepten die sociale wetenschappers bewust 

maken van de voortschrijdende inzichten in de sociale werkelijkheid (Dom, 2005). Giddens meent dat 

zijn theorieën niet als theoretisch kader toegepast dienen te worden in sociaal wetenschappelijk 

onderzoek. Evenmin kunnen zijn theorieën als geheel een brug bieden voor onderzoek in de praktijk.  

 In onderzoek kan het gestratificeerde handelingsmodel om verschillende redenen moeilijk te 

hanteren zijn (Dom, 2005). In de praktijk zullen individuen nagenoeg altijd redenen aandragen voor 

een bepaalde handeling die zij hebben uitgevoerd, zelfs wanneer het handelen reflexief is geweest en 

de redenen niet meer helder zijn voor het individu. Daarnaast is het verschil tussen rationeel handelen 

en handelen vanuit motieven niet altijd duidelijk. In rationeel handelen is het achterliggende doel vaak 

een product van de motieven van het individu, waardoor rationeel handelen en handelen vanuit 

motieven in de praktijk moeilijk van elkaar onderscheiden kunnen worden. Ondanks dat de 

handelingstheorie moeilijk toepasbaar is, is het wel mogelijk om een aantal elementen toe te passen in 
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dit onderzoek. De drie basiselementen uit de theorie worden gebruikt als kader om de factoren in te 

plaatsen die mogelijk bepalend zijn voor de manier waarop de werkgever de employability van de 

werknemers ondersteund.  

 In figuur 2 staat het eerste deel van het onderzoeksmodel weergegeven. Het model is geen 

causaal model maar een processueel model. Dit houdt in dat de verschillende factoren een proces 

vormen zonder duidelijk begin of eind. Het model dient als hulpmiddel ter beschrijving van de 

employabilitystrategie van organisaties. Om de bruikbaarheid van het model binnen dit onderzoek te 

verhogen zijn is een klein aantal aanpassingen gemaakt. De term rationalisering is vervangen door het 

begrip afweging om het model minder abstract te maken. Daarnaast is het gezag over mensen en 

materialen weergegeven als de medierende variabelen hulpbronnen en regels. Het begrip hulpbronnen 

verwijst hierbij naar het gezag over mensen en materialen (Giddens, 1984: 33). Het begrip regels 

verwijst naar de invloed over generaliseerbare handelingsprocedures die worden gehanteerd in de 

sociale praktijk (Giddens, 1984: 21). Hiermee wordt niet verwezen naar de regels zoals vermeld op 

papier, maar de regels zoals toegepast in de praktijk. Het model beschrijft hoe de motieven van de 

werkgever en de afwegingen die door de werkgever worden gemaakt in verband staan tot het gezag 

van de werkgever over mensen en materialen.  

 

 

2.3.2 Persoonlijke ontwikkeling en leren  

Om de leerstrategieën van werknemers te kunnen beschrijven wordt gebruik gemaakt van inzichten uit 

de volwasseneneducatie. Educatie richt zich hierbij niet specifiek op formele scholing, maar wordt 

gezien als een activiteit die “ondernomen of geïnitieerd wordt door één of meer actoren gericht op het 

Afweging  

Motieven 

 

 

Handelingspraktijk 

Hulpbronnen  

& 
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Toezicht op handelen 

Figuur 2. Strategie werkgever 
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in gang zetten van verandering in de kennis, de vaardigheden en de attitude van individuen, groepen 

of samenlevingsverbanden” (Knowles, Holton III, & Swanson, 2005: 10). Leren wordt hierbij gezien 

als de handeling waarbij gedragsverandering, kennis, vaardigheden en attitudes wordt verkregen. 

Omdat vanuit een ontwikkelingsperspectief op de organisaties wordt verondersteld dat de organisatie 

en de markt continu in ontwikkeling zijn en daarmee continu leren, sluit het ontwikkelingsperspectief 

aan bij de volwasseneneducatie. De manier waarop werknemers leren verschilt onder andere met de 

leerstijl van de werknemer. Daarbij spelen ook de leerdoelen, en de eerdere ervaringen van het 

individu een rol in de manier waarop hij of zij leert (Knowles, Holton III, & Swanson, 2005). Deze 

factoren zijn van belang in de ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling van mensen. 

In onderzoek naar leerstijlen bestaan verschillende stromingen (zie Sadler-Smith, 1997: 1 voor 

een beschrijving van de verschillende stromingen). In dit onderzoek wordt uitgegaan van een stroming 

die vaak wordt toegepast in de context van personeel en organisatie. Deze stroming richt zich met 

name op de informatieverwerkingstijl (Sadler-Smith, 1997) en de psychologische karakteristieken van 

de lerende (García, Amandi, Schiaffino & Campo, 2007) waar andere stromingen zijn gericht op 

cognitieve persoonlijkheidskenmerken, benaderingen van leersituaties en voorkeur in instructie 

(Sadler-Smith, 1997). De grondslagen van de benadering van leerstijlen die in dit onderzoek word 

gehanteerd, zijn afgeleid uit de experiential learning theorie (1984).  

In de experiential learning theorie wordt leren gezien als een cyclus van leerfasen (Kolb, 

1984). Het startpunt van een leerervaring volgt volgens de theorie, altijd uit een concrete ervaring. De 

tweede leerfase bestaat uit observatie en reflectie. Na de concrete ervaring ontstaat de noodzaak om 

nieuwe of aanvullende kennis te verzamelen. Deze kennis is nodig om ideeën of oplossingen te 

vormen in relatie tot de concrete ervaring uit de eerste leerfase. In de derde fase wordt de opgedane 

kennis ingezet voor het formuleren van abstracte concepten en generalisaties. Hierdoor leert men het 

leerconflict beter te begrijpen, kan een verklaring gevonden worden voor het leerconflict of kan 

nieuwe kennis ermee verbonden worden. Hiermee worden nieuwe begrippen geleerd en wordt de 

eigen kennis- en ervaringsbasis uitgebreid. De laatste leerfase van Kolb is gericht op het aanpassen 

van het eigen gedrag aan de hand van de nieuwe opgedane ervaringen en het toepassen van de kennis 

in nieuwe situaties. Wanneer alle vier de fases zijn doorlopen kan dit een aanknopingspunt vormen 

voor een nieuwe leerervaring. Een leerervaring volgend op een cyclus van leerfase vindt veelal op een 

hoger abstractieniveau plaats (Kolb, 1984).  Deze cyclus staat weergegeven in figuur 3.  
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Figuur 3. De leerfasen van Kolb (1984)  
 

Individuen hebben volgens Kolb de neiging om meer aandacht te besteden aan een bepaalde leerfase 

(Kolb & Kolb, 2004; Kolb, 1984). Wanneer het individu leert, komt deze nijging tot uitdrukking 

doordat verschillende leerfases meer of minder worden benadrukt. De nijging tot een leerfase is 

volgens Kolb bepalend voor de manier waarop een individu leert. Met behulp van de leerfases heeft 

Kolb daarom een model opgesteld waarmee individuen kunnen worden ingedeeld in verschillende 

leerstijlen. De leerstijlen bestaan uit twee dimensies. De eerste dimensie loopt van abstract naar 

concreet, de tweede dimensie loopt van reflectief naar actief. Door de verschillende dimensies 

tegenover elkaar af te zetten kunnen vier leerstijlen onderscheiden worden. Wanneer iemand, 

bijvoorbeeld, abstract en reflectief leert kan hij of zij getypeerd worden als de theoretici of denker. 

Iemand die reflectief en concreet is in zijn of haar informatieverwerking is een activist.  

Naast de leerstijl van het individu, wordt in dit onderzoek ook gekeken naar eerdere ervaring 

en zijn of haar leerdoelen. De eerdere ervaringen zijn van groot belang voor volwasseneneducatie. Om 

nieuwe inzichten op te doen, dienen deze gekoppeld aan een reeds bestaande ervaring gekoppeld te 

kunnen worden, met deze ervaring in conflict te staan of tegen deze ervaring afgezet te kunnen 

worden. In de hedendaagse academische literatuur wordt dit benadrukt als eigenschap van leren bij 

volwassenen. Wanneer het leren niet in verband gezet kan worden met de werksituatie is het leren bij 

volwassenen zelden effectief, ook niet op de lange termijn. Er is in dat geval sprake van een 

transferprobleem (Kessels, 1995 in Bergenhenegouwen, Mooijna & Tillema, 2003: 220). 

Het leerdoel van een individu verwijst naar het gebied waarin hij of zij zich wil ontwikkelen 

(Knowles, Holton III, & Swanson, 2005). Het leerdoel van het individu kan mogelijk gekoppeld 

worden zijn of haar motivatie, zoals beschreven in het gestratificeerde handelingsmodel van Giddens 

(1984; 1993). Deze vergelijking is echter omstreden omdat het gelijkstellen van leerdoelen aan 
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motivatie mogelijk niet strookt met de afbakening van het begrip leerdoel binnen de andragogie
2
 (zie 

Knowles, Holton III, & Swanson, 2005: 150). 

Het bepalen van de leerstijlen is niet het primaire doel van dit onderzoek. De leerstrategieën 

zijn van belang om de samenhang tussen individuele verschillen en de ondersteuning van de 

employability van werknemers te kunnen beschrijven. In figuur 4 staat het model weergegeven. Het 

model beschrijft hoe de leerdoelen, leerstijl en de eerdere ervaringen van de werknemer in verband 

staan met de handelingspraktijk. De handelingspraktijk is daarbij ingedeeld in vier domeinen die 

overeenkomen met de verschillende leerfasen. In het onderzoek zal worden gekeken welke leerfase de 

voorkeur van werknemers heeft.  

                                                 
2
 Voor een uiteenzetting over de verschillen zie hoofdstuk zeven 

Handelingspraktijk 

Werkvloer 

Toepassen van kennis uit 

opleidingen 

Formele opleiding 

Carrièreontwikkeling 

 

Leerstijl 

Leerdoel 

Eerdere ervaringen 

Figuur 4. Leerstrategie werknemer 
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2.4 Conclusie theoretische verdieping 

In deze conclusie worden de bevindingen uit de theoretische verdieping samengevat en wordt het 

onderzoeksmodel beschreven.  

 

2.4.1 Samenvatting 

In de theoretische verdieping is gekeken naar de definitie van employability. Hierbij is naar voren 

gekomen dat de beschrijving van de term verandert met de factoren waarvan wordt verondersteld dat 

deze bepalend zijn voor individuen om werk te verkrijgen en behouden. Het gebruik van de term 

employability is toegenomen met het geloof dat de samenleving complex is en in hoog tempo 

verandert. In een snel veranderende en complexe samenleving is het van belang voor individuen om 

mee te kunnen blijven gaan met deze veranderingen. Hiervoor dienen zij breed ontwikkeld te zijn en 

zich de flexibiliteit te hebben om met nieuwe ontwikkelingen mee te gaan. Deze definitie van 

employability lijkt voort te komen uit HRM (McQuaid & Lindsay, 2005). Nadeel is echter dat de 

definitie zich in hoge mate richt op het individu. Zijn of haar brede ontwikkeling en flexibiliteit zijn 

bepalend voor succes op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met 

structurele verbanden die individuen kunnen belemmeren in het verkrijgen en behouden van het werk. 

Daarom is een alternatieve benadering gekozen, die aansluit bij het ontwikkelingsperspectief op de 

organisatie, de handelingstheorie van Giddens (1984).  

 De handelingstheorie van Giddens (1984) is hoog abstract en daardoor niet eenvoudig toe te 

passen in onderzoek (Dom, 2005). Het gestratificeerde handelingsmodel van Giddens leent zich echter 

wel als conceptueel kader waarbinnen de determinanten voor de employability van het individu zijn 

geplaatst. Deze determinanten zijn afgeleid uit de experiential learning theorie van Kolb (1984). Hierin 

wordt leren gelijkgesteld aan ontwikkeling, waardoor leren past binnen een ontwikkelingsperspectief 

op employability.  

  

2.4.2 Onderzoeksmodel 

In het onderzoeksmodel zijn de belangrijkste begrippen uit het gestratificeerde handelingsmodel van 

Giddens (1984) opgenomen en samengevoegd met de begrippen uit de volwasseneneducatie. De 

motieven van een individu liggen ten grondslag aan zijn of haar afweging over te vertonen gedrag. Het 

gezag dat hij of zij heeft over mensen en materialen, door zijn of haar invloed op de regels in de 

organisatie en de hulpbronnen die hij of zij ter beschikking heeft, zijn bepalend voor de manier waarop 

zijn of haar afweging in de praktijk wordt gebracht. Het reflexief toezien op het handelen wordt in het 

model het toezicht op het handelen genoemd.   
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Afweging  

Motieven 

Handelingspraktijk 

Werkvloer 

Toepassen van kennis uit 

opleidingen 

Formele opleiding 

Carrièreontwikkeling 

 

Hulpbronnen 

& 

Regels 

Leerstijl 

Leerdoel 

Toezicht op handelen Eerdere ervaringen 

Employabilitystrategie werkgever Leerstrategie werknemer 

Figuur 5. Onderzoeksmodel employabilitystrategieën en leerstrategieën 
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4 | Methodologische verantwoording 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode van onderzoek uiteengezet. De onderzoeksmethode is 

afgestemd op de overige onderdelen van het onderzoek; de probleemformulering en de theoretische 

verdieping. Om inzicht te geven in de samenhang tussen de verschillende onderdelen is in paragraaf 

4.1 aangegeven tot welk type onderzoek deze studie kan worden gerekend en wordt in de 

daaropvolgende paragrafen uiteengezet hoe dit type onderzoek verband houdt met de 

onderzoeksmethode, dataverzameling, operationalisering en data-analyse.   

 

4.1 Onderzoekstype 

Bestaande inzichten lijken geen volledig beeld te geven over de ondersteuning van employability bij 

werknemers in de technische sector. De doelstelling van het onderzoek is daarom om de ondersteuning 

van employability werknemers te beschrijven bij deze populatie. Aangezien het onderzoek zich 

hiermee richt op het verwerven van algemene inzichten is het onderzoek explorerend van aard (Hart, 

Van Dijk, Goede, Jansen & Teunissen, 1996). Daarnaast is dit onderzoek ook praktijkgericht. Dit 

onderzoek wordt verricht in opdracht van Hiteq en richt zich op employability in de technische sector. 

Daarbij wordt beoogd beleidsaanbevelingen op te stellen voor de sector.  

 

4.2 Keuze en verantwoording onderzoeksmethode  

Onderzoek naar employability is veelal gericht op het meetbaar maken van de employability van het 

individu (zie o.a. Fugate, Kinicki, & Ashforth, 2004) of het meten van het type instrumenten dat 

binnen organisaties wordt gehanteerd (Brown & Hesketh, 2004). Over de factoren die van belang zijn 

voor de relatie tussen individu en context is weinig bekend. Om de relatie tussen de employability van 

het individu en de context waarin het individu zich bevindt te kunnen beschrijven, is in dit onderzoek 

gekozen voor kwalitatieve methode van dataverzameling door middel van semi-gestructureerde 

interviews (Boeije, 2005). In vergelijking tot kwantitatief onderzoek zijn de antwoordmogelijkheden 

van participanten bij semi-gestructureerde interviews in hogere mate open. Vooraf is aan de hand van 

de theorie bepaald welke onderwerpen besproken zouden worden. De gekozen onderwerpen zijn 

opgenomen in een zogeheten topiclijst die de interviewer tijdens het interview bij de hand heeft 

gehouden als hulpmiddel om richting te kunnen geven aan het gesprek. Het nadeel van deze aanpak is 

dat het aantal onderzoekseenheden dat benaderd kan worden beperkt is. Doordat interviews door een 

interviewer afgenomen dienen te worden en het uitwerken van de interviews meer tijd kost dan 

wanneer de antwoordmogelijkheden beperkt zijn is het aantal onderzoekseenheden dat in een gestelde 

tijd benaderd kan worden, relatief beperkt. Om toch een representatief beeld te kunnen geven van de 

betreffende organisaties zijn daarom relatief korte interviews gehouden, waardoor het aantal 

participanten kon worden verhoogd. De interviews met werknemers duurden gemiddeld 25 minuten. 

De interviews met werkgevers duurden gemiddeld 50 minuten en de interviews met werknemers van 

koepelorganisaties duurden gemiddeld twee uur.  
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4.3 Dataverzameling 

4.3.1 Eenheden 

Het onderzoek is uitgevoerd bij zeven organisaties in de technische sector. Voor het onderzoek is 

toegang verkregen tot het organisatiebestand van Kenteq, het moederbedrijf van opdrachtgever Hiteq. 

Binnen de doelgroep richt het onderzoek zich met name op het MKB. De selectie bestaat uit drie 

kleine organisaties (> 10; < 50) drie middelgrote organisaties (> 50; < 250).  Als controle groep zijn 

echter ook twee grote organisaties (> 250) meegenomen in het onderzoek.  

Met behulp van opleidingsadviseurs van Kenteq zijn organisaties geselecteerd waarvan 

bekend was dat zij in enige mate de employability van hun werknemers, bewust of onbewust, 

ondersteunen. Het selecteren van een veld waar het onderwerp zich het sterkst openbaart wordt ook 

wel maximalisatie genoemd (Boeije, 2006: 49). In de resultaten bestaat hierdoor een bias; organisaties 

die employability van werknemers ondersteunen worden oververtegenwoordigd (Hart et al., 1996). 

Voor de relevantie van het onderzoek is het echter van belang dat organisaties ondersteuning bieden 

aan de employability van werknemers (Rossi, Lipsey & Freeman, 2004). Doordat de toepassing van 

een strategie ter ondersteuning van employability binnen het MKB in de technische sector wordt 

omschreven, zijn de bevindingen in hogere mate relevant. Wanneer naar organisaties wordt gekeken 

die geen ondersteuning bieden aan de employability van werknemers, geeft dit minder inzicht van de 

manier waarop andere organisaties vorm kunnen geven aan de ondersteuning van employability.  

 Per organisatie zijn één à twee uitvoerende werknemers geïnterviewd  en één of twee 

werknemers die invloed hebben op het personeelsbeleid of HR-beleid. Daarnaast zijn interviews 

gehouden met vier zogeheten sleutelcontacten, ook wel gatekeepers genoemd. Dit zijn mensen die de 

onderzoeker toegang verlenen tot het veld (Boeije, 2006). Voor dit onderzoek zijn sleutelcontacten 

benaderd van het Centrum voor Innovatie van Opleidingen (CINOP), een kenniscentrum voor het 

middelbaar beroepsonderwijs, en drie sleutelcontacten bij het kenniscentrum Kenteq.  

 

4.3.2 Plaats 

Het grootste deel van de interviews is gehouden in een afgesloten ruimte. Dit is gedaan om te 

voorkomen dat derden meeluisteren. Dit verkleint de kans op sociaal wenselijke antwoorden van 

participanten (Hart et al., 1996). Bij vijf interviews is dit echter niet gelukt. Bij twee interviews had de 

organisatie geen afgesloten ruimte ter beschikking en drie andere interviews zijn telefonisch 

afgenomen. Telefonische interviews hadden niet de voorkeur omdat lichaamstaal een belangrijk 

onderdeel kan vormen in de communicatie in een interview. De betreffende organisatie was echter 

alleen bereid om telefonische interviews toe te laten.  

  

4.3.3 Communicatie met de opdrachtgever en het veld 

Tijdens het onderzoek ben ik werkzaam geweest als stagiair bij de opdrachtgever Hiteq. Naast het 
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onderzoek heb ik weinig tot geen andere taken vervuld bij de opdrachtgever. Met de opdrachtgever 

heb ik minimaal een keer per week formeel overleg gehad. De aansluiting tussen dit onderzoek en 

aangrenzende projecten binnen Hiteq is minimaal een keer maand besproken met de betrokkenen 

binnen de organisatie.  

 

4.4 Operationalisering van begrippen 

In deze operationalisering wordt beschreven hoe de begrippen uit het theoretisch model zijn vertaald 

naar indicatoren die zijn opgenomen in de vragenlijst van het onderzoek. In tabel 2 staat de 

operationalisering weergegeven. In bijlage B tot en met D staan de topiclijsten van, respectievelijk de 

interviews met werkgevers, de interviews met werknemers en de interviews met werknemers va 

koepelorganisaties.   

 
Tabel 2. Operationalisering van begrippen employability, leerstijl en strategie 

Begrip Theoretische dimensie(s) Indicatoren 

  Visie op 

Employabilitystrategie Motieven Organisatie 

  Werknemers 

  Ontwikkelen/employability 

  Rol van 

 Afwegingen Wensen van de werknemer 

  De top- en lijnmanagers 

  Doelstellingen organisatie 

  Arbeidsmarktsituatie 

  Visie op 

Leerstrategie Leerdoelen Persoonlijke ontwikkeling 

  Carrière 

  Ervaringen ten aanzien van 

 Leerstijl Leren in de praktijk 

  Toepassen van nieuwe kennis en 

vaardigheden in de praktijk 

  Formele opleiding 

  Carrièreontwikkeling 

  Ondersteuning bij 

Handelingspraktijk Leerdomeinen Leren op de werkvloer 

  Toepassen van nieuwe kennis en 

vaardigheden 

  Formele opleiding 

  Carrièreontwikkeling 

(Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina)  
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Tabel 2. (vervolg) 

  Middelen 

Gezag Hulpbronnen Binnen organisatie 

  Bij koepelorganisaties 

Vanuit overheid 

  

Regels 

Rol van 

Verplichtingen 

Gewoontes 

 

4.5 Data-analyse 

4.5.1 Betrouwbaarheid en validiteit  

De interviews zijn opgenomen en volledig uitgetypt. Hierbij is een zogeheten preservationist-

benadering gehanteerd, waarbij de oorspronkelijke citaten uit interviews zo letterlijk mogelijk worden 

weergegeven (Boeije, 2005: 134). Om structuur aan te brengen in de verkregen informatie, zijn de 

interviews gecodeerd (Boeije, 2005). Dit houdt in dat overeenkomstige onderwerpen en opmerkingen 

tussen en binnen verschillende interviews zijn gelabeld. De labels, of codes zijn vervolgens 

gegroepeerd met behulp van de concepten uit het theoretisch model. Bij het coderen is gebruik 

gemaakt van kwalitatieve analysesoftware genaamd MAXqda 2007. Dit maakt het coderen minder 

arbeidsintensief en verhoogt tevens de betrouwbaarheid van het onderzoek (voor een uitgebreide 

uiteenzetting van de voor en nadelen zie Boeije, 2005: 117-118). De analysesoftware maakt het 

mogelijk om codes tussen teksten te vergelijken en overeenkomstige codes met elkaar te verbinden. 

Daarmee is het terughalen van codes, tellen van codes en vergelijken van citaten sneller en handzamer 

binnen de digitale analysesoftware. De codeboom staat weergegeven in bijlage F. 

 

4.5.2 Response en representativiteit 

De organisaties uit de technische sector zijn telefonisch benadert. Na het telefonisch contact kreeg het 

contactpersoon een e-mail toegezonden met de details over het onderzoek. De e-mail staat in bijlage B. 

In totaal zijn 18 organisaties benadert. Zeven organisaties hebben meegewerkt. Zes van deze achttien 

organisaties bleken niet geschikt voor het onderzoek. Vijf van de zes organisaties die niet geschikt 

waren, hadden een te hoog aantal werknemers. De zesde organisatie bleek geen uitvoerend technisch 

personeel in dienst te hebben. Zes organisaties waren wel geschikt, maar hebben hun medewerking 

aan het onderzoek geweigerd. Drie van deze organisaties weigerden omdat het druk was doordat het 

bedrijf bezig was met reorganiseren, de overige organisaties gaven aan geen tijd te hebben voor het 

onderzoek, zonder dit verder te specificeren. In het onderzoek zijn 21 interviews gehouden.  

De verschillende organisaties die zijn betrokken bij het onderzoek zijn erg divers. Het type 

organisaties loopt sterk uiteen en de geografische ligging van de organisatie is enigszins verspreid over 

Nederland. De diversiteit in werkzaamheden geeft het beeld dat de organisaties representatief zijn voor 
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de technische sector. In dit geval verwijst representatief niet naar de gelijke verdeling tussen de 

onderzoeksgroep en de onderzoekspopulatie, maar naar de mate waarin de belangrijkste kenmerken 

van technische organisaties zijn vertegenwoordigd in de verschillende organisaties.  

De representativiteit van het onderzoek schiet op één punt tekort. Bij dit onderzoek zijn geen 

organisaties betrokken die representatief kunnen worden geacht voor organisaties in de service sector. 

Hoewel een aantal organisaties een bovengemiddelde hoeveelheid contact heeft met klanten, zijn deze 

organisaties vooral gericht op business-to-business diensten. Mogelijk is het contact met particulieren 

anders dan het contact tussen bedrijven en heeft dit een andersoortige invloed op de benodigde 

competenties binnen een organisatie.  
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5 | Beschrijving van arbeidsorganisaties 

In de beschrijving van organisaties is de organisatietypering van Scott en Davis gebruikt (2007). De 

organisatietypering van Scott en Davis gaat niet in op de relatie tussen de handelingspraktijken van 

individuen en de typering van organisaties. Hierdoor lijkt de organisatie „los‟ te staan van de 

handelingen van individuen binnen de organisatie. Dit strookt niet met de visie van Giddens in het 

gestratificeerde handelingsmodel (1984). De typering maakt het echter mogelijk om organisaties te 

beschrijven zonder de anonimiteit van participanten in gevaar te brengen.  

 

Organisatie A 

Organisatie A is een metaalverwerkingsbedrijf met circa 20 werknemers. De organisatie richt zich op 

de bouwsector, automotive, electronica en interieurbouw. Daarmee richt het zich met name op 

bedrijven en niet op particulieren. De missie van het bedrijf is het waarborgen van de continuïteit en 

zorgen voor klantenbinding. Daarbij beoogt het bedrijf zich te onderscheiden van de concurrentie door 

te streven naar vakmanschap en productkwaliteit.  

De organisatie is in hoge mate rationeel. De formele organisatie is erg hiërarchisch. Ondanks 

de beperkte grote van de organisatie bestaat de organisatie uit meerdere hiërarchische lagen. In de 

aansturing lijkt hierbij een chain of command te bestaan: “Ik geef leiding aan een stuk of drie man op het 

bedrijfsbureau. Daarnaast heb ik twee voormannen lopen in de werkplaats en die hebben weer een x aantal 

mensen onder zich” (participant A 02). De informele organisatie kan niet volledig worden beschreven 

aangezien de directie geen toestemming heeft gegeven voor interviews met werknemers.  

 In de organisatie wordt gebruik gemaakt van CNC-machines. Dit zijn computergestuurde 

machines. Een werkvoorbereider stelt de opdracht op en de uitvoerende werknemer leest deze in bij de 

machine. Vervolgens geeft de machine aan welke handelingen de uitvoerende werknemer dient te 

verrichten. Uit de interviews kwam naar voren dat de machines de flexibiliteit van de organisatie 

mogelijk beperken: “Het risico dat er fouten worden gemaakt wordt steeds groter. De tijd dat je iemand moet 

scholen om die machine goed te bedienen is ook veel langer” (participant 01 A).     

 

Organisatie B  

Organisatie B bestaat uit 25 werknemers en maakt daarbij gebruik van 15 arbeidskrachten die worden 

geleend van zusterbedrijven. De organisatie richt zich op metaalverwerking en installatie. De 

organisatie lijkt erg open. Bij installatiewerkzaamheden wordt veelal in onderaanneming gewerkt 

waardoor er veel contact is met strategisch partners. Daarnaast zijn er veel familiaire banden binnen de 

organisatie waardoor de organisatie ook een band lijkt te hebben met de gemeenschap in de relatief 

kleine plaats waar de organisatie gevestigd is.  

De organisatie kent naast een open ook een natuurlijk karakter. Er zijn wel twee zogeheten 

meewerkende voormannen die formeel op de werkvloer als leidinggevenden dienen, maar deze opzet 

lijkt te zijn voortgekomen uit bestaande informele verhoudingen tussen werknemers. De directeur lijkt 



  Employability     35 

 

in hoge mate betrokken bij de uitvoerende werkzaamheden. Dit is echter steeds minder houdbaar. De 

organisatie bevindt zich in een succesvolle branche en recentelijk heeft de organisatie een partner 

overgenomen waar ongeveer 35 mensen werkzaam zijn. Doordat de directeur niet langer zicht kan 

houden op de werkzaamheden, geeft de overname aanleiding om meer hiërarchie in de organisatie te 

brengen.  

 De organisatie lijkt veel aandacht te hebben voor nieuwe technieken. De directeur is bewust 

bezig met nieuwe ontwikkelingen en de betekenis van deze ontwikkelingen voor de organisatie. In 

samenwerking met strategische partners is de directeur bewust bezig om vernieuwingen door te 

voeren. Wat de rol van werknemers is in de omgang met deze ontwikkelingen is echter niet uit de 

interviews naar voren gekomen. Opvallend is dat deze organisatie ervoor heeft gekozen om geen 

CNC-machines aan te schaffen, doordat het een beperking kan vormen voor de flexibiliteit van de 

werknemers. Door de hoge aanschafprijs dienen de CNC-machines zo veel mogelijk operationeel te 

zijn. Daarnaast vereisen deze machines een hoge mate van specifieke kennis van werknemers, 

waardoor werknemers minder makkelijk van taken kunnen wisselen.  

  

Organisatie C 

Op het moment van interviewen bestaat organisatie C net één jaar. De organisatie bestaat uit circa 18 

werknemers, waaronder verschillende werknemers zonder vast contract. De organisatie richt zich op 

installatiewerkzaamheden. Hierbij werkt de organisatie veelal als onderaannemer voor grote 

elektrotechnische organisaties. De organisatie heeft echter als doel om zo veel mogelijk eigen 

contracten te verwerven. Deze contracten zijn eveneens met (veelal grote) organisaties en niet met 

particulieren. De hoeveelheid werk wisselde sterk aan het begin van 2009. De directeur vermoedt dat 

dit veroorzaakt is door een groei in het marktaandeel van de organisatie en een gelijktijdige afname in 

de algehele vraag in de markt door de economische crisis.  

 Doordat de organisatie nog maar één jaar bestaat, lijkt deze nog geen duidelijke vorm aan te 

hebben genomen. De visie van de directie lijkt het meest bepalend en deze streeft naar het 

formaliseren van werkprocessen en stuurt aan op een hiërarchische organisatiestructuur. Als deze trend 

zich voortzet dan krijgt de organisatie een rationeel karakter.  

 Doordat de organisatie vrij specifieke werkzaamheden verricht, is er goed zicht te houden op 

de ontwikkelingen binnen de markt. De organisatie put daarbij vooral uit het contact met leveranciers. 

Zijn er nieuwe ontwikkelingen, dan bieden leveranciers vaak cursussen om met deze ontwikkelingen 

om te gaan.  

 

Organisatie D 

Organisatie D heeft ongeveer 220 werknemers, verdeeld over 3 Business Units. Formeel zijn deze 

Business Units verdeeld over negen BV‟s. De organisatie kan worden ingedeeld in de metaalindustrie. 

Een groot deel van de organisatie heeft recentelijk een locatie wisseling gehad. Hieraan is ook een 
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reorganisatie gekoppeld en deze lijkt nog niet volledig te zijn afgerond op het moment van 

interviewen. Tegelijkertijd is de organisatie bezig met het formaliseren van, onder andere, het 

personeelsbeleid. Ten opzichte van de concurrentie, met name internationaal, lijkt de organisatie iets 

achter te blijven. Uit de interviews kwam naar voren dat het marktaandeel beperkt is. Meer werd 

hierover echter niet gezegd.  

 De organisatie lijkt erg plat. Dit komt onder andere naar voren uit het hoge aantal Business 

Units en het nog hogere aantal BV‟s. Tussen Business Units is de formele hiërarchie beperkt. In 

verschillende interviews wordt door werknemers aangegeven dat beslissingen vanuit de top en het 

middelmanagement in hun ogen vaak worden opgelegd en dat zij hier meer dialoog over zouden 

willen. In één van de drie interviews wordt door de managementstijl van werknemers uit het 

middelmanagement en de top van de organisatie omschreven als een  “conservatieve houding” 

(participant D 10). Ondanks dat de organisatie enkele natuurlijke kenmerken heeft, door de manier 

waarop werknemers onderling samenwerken, maakt deze managementstijl de organisatie rationeel.  

 

Organisatie E 

Organisatie E heeft 108 werknemers. De organisatie richt zich op metaalverwerking. Hierbij maakt het 

producten voor andere organisaties. De doelgroep ligt in principe wereldwijd, maar de afzetmarkt ligt 

met name in Europa het Midden-Oosten en Rusland. Elk product wordt op maat gemaakt voor de klant 

en hierbij wordt vaak samengewerkt met strategisch partners. Hierdoor is de organisatie in hoge mate 

open. De missie van de organisatie is om excellent te worden in het vervormen van bijzondere 

metalen, zoals “titaan en zirkonium” (participant E 12).  

 Naast een open organisatie is organisatie E ook een natuurlijke organisatie. De uitvoerende 

werknemers, met name in de productie, lijken veel invloed te hebben op het beleid: “De vloer bepaalt 

zou je bijna kunnen zeggen. Het gaat net iets te ver om die uitspraak doen, maar het komt er wel op neer dat heel 

veel in overleg met de mensen in de fabriek gebeurt. Omdat ze elkaars vakmanschap goed kennen” (participant 

E 12).  

De macht van de uitvoerende werknemers kan met verschillende factoren in verband gebracht 

worden. Ten eerste lijkt het werk wat de productiewerkers doen complex. Het is niet moeilijk om te 

begrijpen, maar vooral moeilijk om uit te voeren. Hierin heeft sturing van leidinggevende maar een 

beperkte waarde. Ten tweede hebben de uitvoerende werknemers mogelijk veel invloed door de 

manier waarop de formele structuur is van de organisatie is opgezet. In de organisatiestructuur zijn 

veel communicatielijnen opgenomen van onder naar boven. Werknemers kunnen het 

middelmanagement aanspreken en het middelmanagement staat in contact met de top van de 

organisatie. Naast deze formele structuur, lijkt als laatste ook de informele structuur veel ruimte voor 

inspraak van werknemers te laten. In de interviews werd echter aangegeven dat de directeur in de 

praktijk ook regelmatig contact heeft met uitvoerende werknemers. Aangegeven werd daarbij dat de 
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formele organisatie soms te weinig wordt aangehouden en uitvoerende werknemers regels niet altijd 

goed naleven.  

 

Organisatie F  

Organisatie F is de grootste organisatie die bij het onderzoek is betrokken. Formeel bestaat de BV 

waarvan werknemers zijn geïnterviewd uit 150 werknemers. De organisatie als geheel heeft echter 

meer dan 10,000 werknemers. De organisatie valt onder de automotive en richt zich hierbij zowel op 

bedrijven als particulieren.  

 De organisatieafdeling waar interviews zijn gehouden lijkt vooral informeel. Het beleid wat 

vanuit de corporate afdeling van de organisatie wordt bepaald heeft echter een sterk normatief 

karakter. Dit geldt in het bijzonder voor het beleid ten aanzien van de werknemers in de technische 

functiedisciplines, die weinig vrijheid hebben om hun werk zelf in te delen. Daarbij worden de 

prestaties van alle uitvoerende werknemers bijgehouden middels vaste enquêtes onder klanten. Dit 

maakt de organisatie in hoge mate rationeel, ondanks de informele omgangsvormen.  

   

Organisatie G 

Organisatie G bestaat uit 350 werknemers. De organisatie richt zich op de productie van goederen 

voor particulieren. De organisatie heeft geen toestemming verleend voor interviews met werknemers. 

Bij de organisatie is alleen één interview gehouden met een personeelsfunctionaris. Deze gaf aan dat 

de organisatie gekenmerkt wordt door informele omgangsvormen en dat de sturing binnen de 

organisatie niet-hiërarchisch is. Deze beschrijving lijkt een open en natuurlijke organisatie weer te 

geven. De personeelsfunctionaris is op het moment van interviewen echter druk bezig met het 

implementeren van een Lean Manufacturing, naar het model van de Japanse autofabrikant Toyota. 

Lean Manufacturing is gebaseerd op de principes van het Scientific Management (Taylor, 

Fundamentals of scientific management, 1947). In Lean Manufacturing wordt ernaar gestreefd om alle 

productieprocessen te verwijderen die geen toegevoegde waarde hebben voor het product 

(Bergenhenegouwen, Mooijman, & Tillema, 2002). De personeelsfunctionaris geeft hierbij aan dat iets 

toegevoegde waarde heeft wanneer de klant ervoor zou willen betalen.   
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6 | Resultaten 

In deze resultatensectie worden de antwoorden op de deelvragen afzonderlijk van elkaar uiteengezet. 

 

6.1 Deelvraag 1 

In deze eerste paragraaf van de resultatensectie wordt ingegaan op deelvraag 1: Hoe komen de 

employabilitystrategieën van werkgevers tot stand? De manier waarop de strategie van de werkgever 

tot stand komt in de ondersteuning van de employability van werknemers verschilt sterk met de 

grootte van de organisatie.  

In kleine organisaties (10 tot 50 werknemers) is de term employability vaak niet bekend. In 

geen van de organisaties uit deze categorie die bij dit onderzoek betrokken zijn, is een 

personeelsfunctionaris in dienst. De organisaties hebben weinig formeel of vastgelegd 

personeelsbeleid. Bij deze organisaties lijkt met name de visie van één individu, veelal de directeur, 

van belang voor de richting van de organisatie. Dit heeft echter niet noodzakelijk slechte gevolgen 

voor de ondersteuning van de employability van werknemers. Met name bij organisaties waar de visie 

van deze persoon bekend was bij werknemers waren veel processen zichtbaar die de employability van 

werknemers positief beïnvloedde. Bij deze organisaties handelden werknemers ook in afwezigheid van 

deze persoon naar zijn of haar visie. In het onderstaande citaat wordt besproken hoe een werknemer in 

de organisatie een jongere collega helpt zich te ontwikkelen, waarbij het handelen lijkt voort te komen 

uit de visie van de directeur. De directeur had deze werknemer hierop niet direct aangestuurd.  

 

“Er zit ook een jongen die heeft niks en die wordt door een ijzerwerker bijgespijkerd en die begint nu 

aardig het vak te leren. Dat vind ik pluspunten, die bij [noemt naam directeur] naar voren komen. Die 

wil wel dat de jongeren ook omhoog komen. Puur voor z‟n zaak en om bij te blijven” (participant 

B03). 

 

Binnen de twee middelgrote organisaties, met respectievelijk 108 en 220 werknemers, is het beeld 

minder consistent dan bij de kleine organisaties. Hoewel in beide organisaties wel voorbeelden te zien 

zijn van de ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling van werknemers lijkt de ondersteuning 

weinig strategische samenhang te hebben. De organisaties uit deze categorie hebben wel een 

personeelsfunctionaris en/of Human Resource Manager, maar beide organisaties zijn op het moment 

van interviewen nog druk bezig personeelsinstrumenten te ontwikkelen, te implementeren en op elkaar 

af te stemmen. Uit interviews met werknemers bij deze organisaties lijkt naar voren te komen dat de 

ondersteuning vooral op projectmatige basis plaatsvindt. Doordat er geen duidelijke strategie wordt 

gehanteerd lijkt de ondersteuning voor een groot deel afhankelijk van het eigen initiatief van 

leidinggevenden en werknemers.  

De twee grote organisaties die bij het onderzoek zijn betrokken hebben beide een uitgewerkt 

en vastgelegd, formeel personeelsbeleid. De verdere strategie van de werkgevers bij beide organisaties 
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verschilt echter sterk. In organisatie G is alleen één personeelsfunctionaris geïnterviewd en zijn geen 

interviews afgenomen bij uitvoerende werknemers. De personeelsfunctionaris geeft aan dat brede 

persoonlijke ontwikkeling van groot belang wordt geacht door bestuurders in de organisatie. Zelf 

onderstreept deze participant ook het belang van persoonlijke ontwikkeling, al lijkt de participant maar 

in beperkte mate belang te hechten aan de mate waarin deze ontwikkeling bijdraagt aan het vermogen 

van werknemers om meer verschillende functies en of functietaken uit te oefenen. Zoals blijkt uit het 

onderstaande citaat, wordt in het interview vooral het belang van brede ontwikkeling voor de 

uitstroom van werknemers benadrukt en wordt niet gesproken over het belang van brede ontwikkeling 

voor de organisatie zelf.  

 

“Ik ben niet een persoon die heel erg sterk de bedrijfsgerichte opleidingen en trainingen heeft 

gepromoot, omdat ik denk dat iemand die het af kan ronden met een erkend diploma, dat het ook veel 

meer waarde heeft voor de man/vrouw zelf en dat het op termijn ook weer z‟n waarde kan hebben op 

het moment dat het onverhoopt hier verkeerd zal gaan” (participant 18 G)     

 

De waarden van de personeelsfunctionaris lijken enigszins af te wijken van de waarden van andere 

beleidsbepalende werknemers binnen de organisatie. In het streven naar Lean productie, is efficiëntie 

één van de voornaamste uitgangspunten voor de participant. De participant pleit hierbij tevens voor 

bewustzijn over wat een werknemer het bedrijf kost. Dit gaat in tegen het centrale uitgangspunt van 

HRM, dat werknemers gezien dienen te worden als belangrijkste bron voor de organisatie en niet als 

kostenpost. Deze visie lijkt echter niet door iedereen binnen de organisatie gedeeld te worden. Hoewel 

de participant al enige tijd bij de organisatie werkzaam is, lijkt deze persoon voor een nieuwe richting 

te pleiten in de ontwikkeling van organisatie G. 

Organisatie F is een vestiging van een multinational met meer dan 10.000 werknemers. De 

organisatie valt binnen de automotive, ofwel de auto-industrie. Bij de vestiging zijn er ondersteunende 

functies, zoals accountancy en uitvoerende functies in verkoop en autoreparatie. De vestiging heeft 

geen personeelfunctionaris. De ondersteuning voor persoonlijke ontwikkeling wordt vanuit het 

corporate deel van de organisatie aangestuurd. Bij deze organisatie lijkt veruit het meeste aandacht te 

gaan naar het Management Development Programma. In het Management Development programma  

wordt veel ondersteuning voor de brede persoonlijke ontwikkeling en flexibiliteit van werknemers 

geboden. In de overige functies zijn de opleidingsmogelijkheden meer functiespecifiek. Dit geldt in 

het bijzonder voor uitvoerende werknemers in de autoreparatie. Deze werknemers worden wel continu 

opgeleid, maar deze opleiding is in hoge mate bedrijfsgericht aangezien de opleiding zich vooral richt 

op de automerken van deze vestiging.    

  

6.1.1 Antwoord op deelvraag 1 

De manier waarop de employabilitystrategie van organisaties tot stand komt verschilt tussen 
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organisaties van verschillende groottes. In kleine organisaties is de strategie afhankelijk van de visie 

van één persoon, veelal de directeur, en de mate waarin hij of zij deze visie weet over te brengen naar 

werknemers. In middelgrote organisaties is de strategie voor een groot deel afhankelijk van 

leidinggevenden. In grote organisaties wordt de strategie veelal bepaald door de corporate afdeling van 

de organisatie. De invloed van werknemers op het beleid lijkt bij de meerderheid van de organisaties 

beperkt.  

 

6.2 Deelvraag 2 

In dit tweede deel van de resultatensectie wordt ingegaan op de deelvraag: Welke employability 

strategieën worden gehanteerd bij organisaties in de technische sector? Hierbij worden 

achtereenvolgens de motieven van werkgevers, de denkbeelden van werkgevers en de 

handelingspraktijk besproken. De beleidsbepalende individuen worden vanaf dit punt aangeduid met 

werkgever, tenzij de functiediscipline een belangrijke rol speelt in de uitkomsten.  

De motieven van werkgevers in de ondersteuning van werknemers kunnen geplaatst worden in 

twee categorieën. Veruit de meeste werkgevers richten zich op de productie-efficiëntie van de 

organisatie. Dit geldt met name voor de geïnterviewde directeuren, maar ook voor een aantal 

personeelsfunctionarissen/HR-managers lijkt productie-efficiëntie het belangrijkste motief. De 

persoonlijke ontwikkeling van werknemers wordt hierbij vaak gezien als een middel om de productie-

efficiëntie te verhogen of om te voorkomen dat het gebrek aan competenties van werknemers de 

organisatie ervan weerhoudt om met nieuwe ontwikkelingen mee te gaan of in te spelen op een 

veranderende vraag uit de markt. De organisaties waar deze werkgevers zich bevinden zijn allen 

rationele organisaties.  

Werkgevers die zich niet primair richten op de productie-efficiëntie bevinden zich zowel in 

open, natuurlijke als rationele organisaties. Deze werkgevers lijken zich, in sommige gevallen in 

tegenstelling tot andere invloedrijke individuen in de organisatie, vooral te richten op de ontwikkeling 

van de organisatie. De ontwikkeling van werknemers wordt hierbij soms ook gezien als de oorsprong 

van de ontwikkeling van de organisatie. Zo wordt, bijvoorbeeld, in organisatie B voor de ontwikkeling 

van de organisatie ook gekeken naar de ontwikkeling van de competenties van werknemers: “(…) Als 

bedrijf ben je gewoon bezig om een structuur te vinden. Daarin speelt ook die opleiding een rol.” (participant 

03 B).  

Bij de ontwikkelingsgerichte organisaties wordt het veelal van belang geacht dat werknemers 

zelf beslissen in welke mate en op welke gebied zij zich willen ontwikkelen. Verondersteld wordt dat 

de motivatie van werknemers een centraal uitgangspunt dient te vormen voor hun leerpraktijken. Wel 

vinden werkgevers dat dit bij de meeste werknemers niet werkt zonder dat deze werknemers 

gestimuleerd of begeleid worden om zich te ontwikkelen.   

De motieven van werkgevers staan in verband met hun denkbeelden over de ondersteuning 

van werknemers. Daardoor houdt het onderscheid tussen werkgevers die zich richten op de productie-
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efficiëntie en werkgevers die zich primair richten op de ontwikkeling van de organisatie ook stand 

wanneer naar de denkbeelden van werkgevers wordt gekeken. Richt de werkgever zich met name op 

de productie-efficiëntie dan is de aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en flexibiliteit van 

werknemers vaak beperkt. Alleen wanneer de ontwikkeling van de werknemers noodzakelijk is, wordt 

hier bewust aandacht aan geschonken. Vaak wenden zij zich tot formele opleidingen om werknemers 

geschikt te maken voor organisatieveranderingen, zoals de komst van nieuwe machines of een 

verandering in de vraag uit de markt. Hierbij beklagen veel van de werkgevers zich over het gebrek 

aan motivatie bij productiewerkers om te leren. In een aantal organisaties wordt als reden aangedragen 

dat werknemers die manuele arbeid verrichten over het algemeen “een hekel aan de schoolbanken” 

hebben (participant 18 G). Het vermeende gebrek aan motivatie bij werknemers wordt door deze 

werkgevers vaak als reden gegeven aangedragen om de sturing van werknemers, ten aanzien van het 

werk en ten aanzien van opleiding, verder in eigen hand te nemen of leidinggevenden 

verantwoordelijk te maken. Dit lijkt vaak gepaard te gaan met een afname in de faciliteiten die 

werknemers kunnen gebruiken om hun employability uit eigen initiatief te verbreden en hierbij wordt 

minder moeite gedaan om werknemers inzicht te geven in hun mogelijkheden.  

Een tweetal werkgevers uit kleine organisaties lijkt een meer bewuste keuze gemaakt te 

hebben om controle te houden over de ontwikkeling van werknemers. Wanneer één van de werkgevers 

gevraagd wordt in hoeverre rekening gehouden wordt met de wensen en behoeften van werknemers  

antwoord deze: “Op dit moment hebben we daar niet zo veel last van, dat ze het gevoel hebben dat ze er te 

weinig van hebben. Wij zullen zelf wel stimuleren dat ze bepaalde cursussen moeten gaan volgen” (participant 

06 C). Uit de interviews komt naar voren dat de twee werkgevers terughoudend zijn in het stimuleren 

van formele opleiding omdat zij willen voorkomen dat het voor werknemers makkelijker wordt om 

een nieuwe werkgever te vinden. Deze houding van werkgevers bij kleine organisaties in de 

technische sector is in een aantal eerdere onderzoeken beschreven (zie o.a. Kriechel, Grip, & Coenen, 

2008) en komt volgens sleutelcontacten vaak voor bij kleine organisaties.   

Onder de ontwikkelingsgerichte organisaties lijkt de aandacht voor de brede ontwikkeling van 

werknemers en de flexibiliteit van werknemers het grootst bij organisaties waarbij de vraag uit de 

markt in het verleden drastisch is verschoven of op dit moment aan het veranderen is. De brede 

persoonlijke ontwikkeling en flexibiliteit van werknemers is tijdens organisatieveranderingen in hoge 

mate van belang omdat werknemers alleen mee kunnen gaan in de veranderingen als zij over de juiste 

competenties beschikken. Daarbij is de kans groter dat zij aan de veranderingen kunnen beantwoorden 

wanneer werknemers een brede set aan competenties bezitten. Dit wordt geïllustreerd in het 

onderstaande citaat, waar een personeelsfunctionaris ervaringen ten aanzien van brede ontwikkeling 

bespreekt. 

 

“Je hebt het koud persen, warm persen en het samenstellen. Drie verschillende manieren waarop wij 

produceren. Niet ieder product kan je op dezelfde manier maken. Het gevolg is ook dat je orders krijgt 
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die of koud geperst, of warm geperst worden of uit segmenten worden gebouwd. Daar zitten ook de 

marktgebieden in. Alleen die markt is natuurlijk niet constant. Je hebt pieken en om de dalen zo goed 

mogelijk te kunnen opvangen moeten we mensen zo breed mogelijk kunnen inzetten, om zo sterk 

mogelijk als bedrijf te presteren.” (participant 12 E) 

 

Sinds het begin van de economische crisis hebben de orders bij de bovengenoemde organisatie zich 

voornamelijk beperkt tot één van de drie markten waarin zij actief zijn. Werknemers zijn echter maar 

in beperkte mate uitwisselbaar gebleken tussen de drie divisies die aan de markten gekoppeld zijn. 

Employability, al gebruikt de organisatie hiervoor een andere term, lijkt hierdoor op de agenda van de 

organisatie te zijn gekomen.   

Naast de motieven van werkgevers en de denkbeelden die zij hanteren, is in het onderzoek ook 

de handelingspraktijk besproken met de werknemers. Hierbinnen vallen concrete handelingen die van 

invloed (kunnen) zijn op de employability van werknemers. In de handelingspraktijk zijn de 

verschillen tussen organisaties minder groot dan de motieven en denkbeelden van werkgevers doen 

vermoeden. Het faciliteren van formele opleidingsmogelijkheden lijkt bij ontwikkelingsgerichte 

werkgevers niet veel af te wijken van de mogelijkheden die bij organisaties worden geboden waar de 

werkgever zich vooral richt op de productie-efficiëntie. Hoewel werkgevers aangeven dat de 

mogelijkheden van werknemers onbegrensd zijn, liggen de opleidingsmogelijkheden bij alle 

organisaties in de praktijk in het verlengde van de huidige functie. Deze beperking wordt door 

werkgevers veelal vanzelfsprekend geacht, zelfs in grote organisaties waar werknemers in 

ondersteunende functies wel de mogelijkheid hebben om opleidingen te volgen die niet in het 

verlengde liggen van de huidige functie. Een aantal werkgevers geeft aan dat deze beperking geldt 

omdat kennis uit formele opleidingen snel verwatert wanneer werknemers niet de gelegenheid hebben 

om deze toe te passen binnen het werk. Hiermee lijken deze werkgevers te erkennen dat het van 

belang is dat werknemers hun opgedane kennis en vaardigheden ook in praktijk kunnen brengen. Erop 

toezien dat werknemers de kennis en vaardigheden die ze hebben opgedaan in formele opleidingen 

ook toepassen op de werkvloer wordt door de meeste werkgevers echter niet bewust gedaan. 

Werkgevers lijken daarmee alleen opleidingen toe te staan waarvan ze bij voorbaat weten dat 

werknemers de kennis en vaardigheden uit deze opleidingen bij hun huidige functie kunnen gebruiken. 

Ontwikkelingsgerichte werkgevers lijken zich in de praktijk vooral te onderscheiden van 

werkgevers die zich richten op de productie-efficiëntie doordat rekening gehouden wordt met de 

ontwikkeling van werknemers op de werkvloer. Deze werkgevers sturen leidinggevenden of, indien zij 

veel contact hebben met de werkvloer, werknemers zelf aan op het uitvoeren van diverse 

werkzaamheden om daarmee een brede persoonlijke ontwikkeling te realiseren. Een aantal 

organisaties werkt hierbij met een flexmatrix. In een flexmatrix wordt bijgehouden welke 

competenties werknemers hebben en welke werkzaamheden zij uit kunnen voeren. Een flexmatrix 

dient daarbij ook als stimulans voor werknemers om zich breder inzetbaar te maken omdat het 
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werknemers inzicht biedt in de mate waarin zij zich breed ontwikkeld hebben in vergelijking tot 

collega‟s. Één van de organisaties heeft daarbij een financiële beloning gekoppeld aan de status van 

het individu binnen de flexmatrix. Deze beloning heeft volgens de werkgever echter weinig effect  

(participant 01 A).    

De werkgevers die ontwikkelingsgericht zijn, bevinden zich in verschillende organisatietypen. 

Het effect van hun handelen loopt echter uiteen tussen de verschillende organisatietypen. In rationele 

organisaties lijkt dit voor verschillende problemen te zorgen. Enerzijds geven werkgevers aan dat 

werknemers, in de overgang van een rationele naar een meer natuurlijke organisatie zoals bij 

organisatie E vaak misbruik maken van de relatieve mate van vrijheid die hen geboden wordt. 

Anderzijds wordt door werkgevers in hiërarchische organisaties waar veel regels gesteld worden, zoals 

in organisatie A, aangeven dat werknemers de ondersteuning vanuit de organisatie niet uit eigen 

initiatief benutten:  

 

“Het is helemaal in ons belang dat die ontwikkeling goed gaat. We kunnen wel zeggen we doen dat, 

maar als iemand het nog nooit gedaan heeft, je moet het toch uitvoeren. We zijn er heel erg keen op dat 

we er mensen voor opleiden. Het blijkt dan wel vaak dat je de motivatie niet trekt bij de mensen. Die 

zijn gewend te doen het gene dat ze gedaan hebben. En ze zien dan om de een of andere reden niet in 

waarom ze moeten veranderen en hoe. Wellicht doet het bedrijf het dan ook niet helemaal goed, door ze 

niet goed te motiveren of op een verkeerde manier” (participant 1 A). 

 

Doordat werknemers in organisaties waar veel regels gelden, of in het verleden veel regels hebben 

bestaan, niet direct in staat zijn om het initiatief of de verantwoordelijkheid te nemen over hun 

persoonlijke ontwikkeling, kan worden gesteld dat een natuurlijke organisatie van belang is voor de 

leerstrategie van de werknemer. Werkgevers in de open en natuurlijke organisaties besteden veel 

aandacht aan het stimuleren van de employability van werknemers, maar werknemers krijgen hierbij 

weinig formele verplichtingen om te werken aan hun employability.  

 

6.2.1 Antwoord op deelvraag 2 

De employabilitystrategieën van werkgevers verschillen tussen organisaties waarbij de werkgever zich 

voornamelijk richt op de productie-efficiëntie van de organisatie en organisaties waarbij de werkgever 

zich voornamelijk richt op de ontwikkeling van de organisatie. De verschillen liggen echter vooral in 

de motieven en de geplande strategie, de uitvoering van de strategie verschilt maar in beperkte mate 

tussen de twee typen organisaties. De geplande strategie voor werknemers die zicht richten op de 

organisatieontwikkeling, lijkt zich alleen te vertalen tot een uitgevoerde strategie wanneer deze 

werkgever genoeg invloed heeft op de organisatie en de geplande strategie in lijn ligt met de 

organisatietypering. In organisaties die rationeel zijn, lijkt een organisatieontwikkelingbenadering niet 

aan te slaan omdat werknemers vaak inactief blijven. In organisaties die natuurlijk van aard zijn, lijkt 
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de organisatieontwikkelingsanering belemmerd te worden doordat de ontwikkeling van werknemers 

niet in lijn ligt met de ontwikkeling van de organisatie. Dit geeft het beeld dat alleen in open 

organisaties de employability van werknemers op een effectieve manier ondersteund kan worden.  

 

6.3 Deelvraag 3 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de derde deelvraag: Welke leerstrategieën hanteren werknemers 

bij organisaties in de technische sector? In de theoretische verdieping is vastgesteld dat leerstrategieën 

afhankelijk zijn van het leerdoel, de leerstijl en de eerdere ervaringen van het individu. Bij de 

beschrijving van de verschillen en overeenkomsten tussen leerstrategieën van werknemers is 

onderscheid gemaakt tussen drie groepen, de ambachtslieden, de tevreden werknemers en de ervaren 

oude werknemers. 

 De ambachtslieden worden als zodanig beschreven omdat de houding van deze werknemers 

ten opzichte van hun werk, het meeste weg heeft van de houding van een ambachtsman ten opzichte 

van zijn of haar ambacht. Werknemers uit deze groep vertelden met veel trots over hun werk. Deze 

werknemers hebben veelal als leerdoel om zo goed mogelijk te presteren in hun werk. Hierbij staat 

niet de ontwikkeling van competenties, maar de verbetering van het product waaraan zij werken 

centraal. Doordat deze werknemers voldoening halen uit het vermogen om specifieke werkzaamheden 

goed uit te voeren, hebben deze werknemers de neiging tot specialisatie. Deze werknemers hebben 

hierdoor een verhoogde kans om vast te roesten in hun werk (Thijssen, 1993). Nieuwe functies of 

functietaken geven niet direct de voldoening waar zij naar opzoek zijn. De werknemers hebben de 

voorkeur om beter te worden in het werk wat zij al goed kunnen. Dit proberen zij veelal op de 

werkvloer te bereiken. Formele leeractiviteiten vinden de meeste werknemers van beperkte waarde. 

 

“Een heel simpel voorbeeld. Als ik een hoeklas wil stapelen, dus van onderen naar boven lassen. De 

theorie zegt dat je moet gaan tellen. Bijvoorbeeld. Daar een tel, daar een tel, aan de andere kant weer 

een tel. Maar in de praktijk is het zo, als je gaat lassen, dan moet je opvullen. Als je te snel gaat lopen, 

dan werkt het niet. Dus je kunt beter gewoon kijken wat je doet in plaats van tellen. Dat is dan weer 

zo‟n voorbeeld. Het is leuk in de theorie, maar ik de praktijk werkt het niet zo” (participant 14 E). 

 

De houding van de ambachtslieden lijkt in verband te staan met aan aantal omgevingsfactoren. Ten 

eerste is het werk van al deze werknemers relatief complex. Opvallend detail is dat het werk zelden 

complex is om te begrijpen, maar vooral complex is om te doen. Dit staat in contrast tot kenniswerk, 

waar werknemers zich vaak kunnen onderscheiden door de complexiteit van hun kennis. Daarnaast 

worden deze werknemers vaak door leidinggevenden en collega‟s gestimuleerd worden om zich te 

blijven ontwikkelen en krijgen daarbij waardering voor het werk dat zij leveren.  

  De ambachtslieden lijken voldoening te halen uit hun werk. Dit staat in contrast tot de twee 

overige groepen werknemers, die minder voldoening uit het werk weten te halen. Zowel de ervaren 



  Employability     45 

 

oude werknemers als de tevreden werknemers vertellen wel met trots over hun competenties, maar 

vaak zien zij hun huidige functietaken niet als uitdaging. Deze werknemers lijken geen leerdoel te 

hebben, maar zijn vooral gericht op het halen van hun pensioen. De werknemers zijn veelal 

praktijkgericht en zien geen noodzaak voor persoonlijke ontwikkeling, ondanks dat zij erkennen dat 

dit voor jonge werknemers van groot belang is. 

 

“Ik heb zoveel ervaring enz. dus ja, ze hoeven mij niet zoveel meer te vertellen. Maar net zoals die 

jongens, die kan je toch ook niet... die lopen altijd wel bij iemand die opgeleid is. We sturen niet die 

jongen rechtstreeks naar een klus toe. Dat zou niet goed komen. Nee, daar wordt toch wel echt 

aandacht aan geschonken, dat is toch wel zeer belangrijk” (participant 07 C). 

 

De oudere werknemers willen niet te veel verplichtingen hebben. Wel vinden ze het leuk om hun 

kennis door te geven aan jongere werknemers. Wat mogelijk meespeelt in de beperkte motivatie tot 

persoonlijke ontwikkeling bij deze werknemers is dat alle participanten uit deze groep in het verleden 

een functie hebben gehad met meer verantwoordelijkheid en aanzien.  

De tevreden werknemers worden als zodanig beschreven omdat zij zich niet veel bezig lijken 

te houden met hun carrièreontwikkeling. De werknemers “vinden het zo wel goed”. Hierin zijn echter 

wel verschillen te herkennen. Één groep komt niet toe aan persoonlijke ontwikkelingsactiviteiten. Dit 

is met name het geval bij werknemers in organisaties waar fouten sterk worden afgestraft en/of de 

werkdruk erg hoog is. Werknemers lijken zich bij deze organisaties „in te graven‟ en zich tot taken te 

beperken waarvan ze weten dat ze het goed kunnen.   

De andere groep is wel bereid om zich te ontwikkelen, maar spant zich pas in wanneer dit 

wordt gestimuleerd door de werkgever. Omdat de huidige functie van deze werknemers vaak geen 

uitdaging biedt, lijken zij het leuk te vinden om zich in de breedte te ontwikkelen. Zij zijn echter niet 

bereid om ontwikkelingsactiviteiten buiten werktijd te doen. Hoewel dit bij de overige groepen 

mogelijk ook speelt, komt uit de interviews met deze werknemers duidelijk naar voren dat zij niet 

willen inleveren op hun privéleven.  

Naast het onderscheid tussen de verschillende groepen werknemers, is er ook een aantal 

overeenkomsten. Alle uitvoerende werknemers die zijn geïnterviewd hebben negatieve associaties met 

leren. Hierbij gaat het echter uitsluitend om leren in een formele leeromgeving. Op de vraag hoe 

werknemers het liefste leren, antwoorden alle werknemers dat zij willen leren uit de praktijk.  

  

“Door het te doen. Doe het een keer voor, dan doe ik het na. En als ik het dan nog niet kan, dan vraag 

ik of ze het nog een keer voor kunnen doen. Laat mij maar gewoon lekker m‟n gang gaan. Dan hoor ik 

het wel. Ik ga niet uit boeken leren, dat wordt een drama” (participant 04 B).  
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Werknemers lijken niet altijd bewust een leerdoel na te streven. Het werk staat veelal centraal en leren 

is in alle gevallen een middel wat in dienst staat van het werk. Werknemers hebben wel interesse in 

een bepaald gebied, maar werknemers streven niet als vanzelfsprekend deze interesse na. Alleen in 

organisaties waar leidinggevenden werknemers aansporen om hun interesses na te streven, lijken 

werknemers zich actief bezig te houden met hun persoonlijke ontwikkeling binnen hun 

interessegebied.  

 

6.3.1 Antwoord op deelvraag 3 

Werknemers hebben een aantal overeenkomsten. Alle werknemers hebben een actiegerichte leerstijl 

en leren het liefst “door te doen”. Daarnaast is leren voor geen van de werknemers een doel op zich. 

Op andere gebieden kan er onderscheid gemaakt worden tussen werknemers. Deze verschillen maken 

het mogelijk om drie groepen te onderscheiden: de ambachtslieden, de ervaren oude werknemer en de 

tevreden werknemer.  

De ambachtslieden lijken zich het meest in te zetten voor hun persoonlijke ontwikkeling, al is 

de persoonlijke ontwikkeling van deze werknemers in hoge mate functiespecifiek. Daardoor draagt dit 

maar in beperkte mate bij aan hun employability. De ervaren oude werknemers, een kleine groep in dit 

onderzoek, lijken geen enkele interesse meer te hebben voor persoonlijke ontwikkeling. Werk lijkt 

voor hun enigszins een verplichting, al is het wel opvallend dat deze werknemers voldoening halen uit 

het doorgeven van hun kennis en ervaring. De derde groep werknemers, de tevreden werknemers, 

lijken niet veel voldoening te halen uit hun werk. Een deel van deze werknemers, met name in de 

organisaties die gericht zijn op productie-efficiëntie, is vooral georiënteerd op hun huidige 

functietaken. De overige werknemers, die veelal in de meer natuurlijke organisatietypes werken, 

vinden geen uitdaging in hun werk, maar lijken wel behoefte te hebben aan brede persoonlijke 

ontwikkeling. Dit vormt voor hen mogelijk een nieuwe uitdaging.  

   

6.4 Deelvraag 4 

In deze paragraaf wordt ingegaan op deelvraag 4: Houden werkgevers rekening met de leerstrategieën 

van werknemers bij het ondersteunen van hun employability? In het onderzoek is zowel gekeken naar 

de mate waarin employabilitystrategieën aansluiten bij individuele verschillen tussen werknemers, als 

de mate waarin de employabilitystrategieën van werkgevers aansluiten bij de leerstrategieën van 

uitvoerend technisch personeel in het algemeen.  

De mate waarin de strategie van de werkgever aansluit bij de strategie van de werknemer, 

verschilt sterk tussen werkgevers die zich richten op de productie-efficiëntie en werkgevers die zich 

richten op de ontwikkeling van de organisatie. Werkgevers die zich richten op de productie-efficiëntie 

lijken niet altijd bewust te zijn van het belang van de ondersteuning van werknemers in hun 

persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer. Werkgevers hechten belang aan de prestaties van 

werknemers, maar hierbij wordt niet gelet op de invloed van hun huidige werkzaamheden op hun 
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persoonlijke ontwikkeling op de lange termijn. Werkgevers die gericht zijn op de productie-efficiëntie 

van de organisatie plannen vaak veranderingen terwijl werkgevers die gericht zijn op de 

organisatieontwikkeling, verandering vaker lijkt voort te komen uit de wensen van werknemers. 

Bij geplande veranderingen worden organisatieveranderingen, zoals nieuwe werkprocedures 

of reorganisaties, vanuit de top van de organisatie “opgelegd”. Dit staat in contrast met 

organisatieveranderingen die in samenspraak met werknemers tot stand komen (Bergenhenegouwen, 

Mooijman, & Tillema, 2002). Geplande veranderingen zijn vaker afhankelijk van formele 

leeractiviteiten, omdat ze vaak niet in lijn liggen met de leeroriëntatie van werknemers. Omdat 

werkgevers bij deze benadering veel belang hebben bij formele leeractiviteiten en werknemers deze 

niet waardevol achten, kan gesteld worden dat de strategie van de werkgevers gericht op productie-

efficiëntie vaak niet aansluit bij de leerstrategie van de werknemers binnen deze organisaties. Ook 

houden deze werkgevers nauwelijks rekening met individuele verschillen in de leerstrategie van 

werknemers. Deze werkgevers hechten vaak veel belang aan leeractiviteiten waar diploma‟s kunnen 

worden behaald en deze voorkeur geldt voor alle werknemers.  

Werkgevers die zich richten op de productie-efficiëntie geven aan dat werknemers niet 

ontwikkelingsgericht zijn. Een groot deel van de werkgevers geeft aan dat werknemers een hekel 

hebben aan leren. Een aantal werkgevers voegt hieraan toe dat werknemers niet carrièregericht zijn. 

Volgens hen zijn werknemers niet bereid om in te leveren op hun privéleven om 

ontwikkelingsactiviteiten te kunnen doen. Opvallend is dat dit ook vaker de organisaties zijn waar de 

tevreden werknemers zich bevinden. Het gebrek aan initiatief van deze werknemers wordt veelal 

opgevat als een gebrek aan algehele motivatie: “Je moet ze bijna schoppen om de deur uit te krijgen” (01 

A).  

De ontwikkelingsgerichte werkgevers leggen meer nuance in dit beeld en geven aan dat 

werknemers vooral praktijkgericht zijn:  

 

“En mensen die, ja ik noem maar weer even de productiemedewerker. Die zijn vaak veel meer op de 

praktijk gericht en hebben minder de behoefte aan langdurige training en daar volstaat bijvoorbeeld 

een kortere cursus en die ook praktijkgericht is” (participant 09 D). 

 

De ontwikkelingsgerichte werkgevers lijken over de beperkte interesse van werknemers voor formele 

opleidingen heen te stappen en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren door hen verschillende 

functietaken te laten uitvoeren. Deze werkgevers geven meer ruimte aan werknemers om 

werkprocessen te veranderen en ideeën aan te dragen. De ontwikkeling van werknemers is hierbij 

echter geen doel op zich, maar wordt van belang geacht voor de flexibiliteit van de organisatie. De 

ontwikkeling op de werkvloer beperkt daarnaast de noodzaak van formele leeractiviteiten. Ook lijken 

de formele leeractiviteiten makkelijker voor deze werknemers. Het halen van de diploma‟s is voor hen 

in sommige gevallen zelfs een formaliteit die volgt op de echte leerervaring: 
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“Ja, vanmorgen vroegen ze wel: „wat voor opleiding wil je?‟ Maar daar had ik niet over nagedacht. Hij 

zei eigenlijk ook dat een echte opleiding niet nodig is. Ik moet nu alleen elektroden leren lassen, dat kan 

ik nog niet. Maar daar ben ik nu mee bezig en hij vindt dat het al redelijk gaat. Geen diploma. Dan 

moet ik alleen waarschijnlijk een cursus doen” (04 B).  

 

 In tegenstelling tot werkgevers die zich richten op de productie-efficiëntie, maken de meeste 

werkgevers die zich richten op de ontwikkeling van de organisatie wel onderscheid in de manier 

waarop zij verschillende type werknemers benaderen. In een aantal organisaties is aangegeven dat de 

ambachtslieden moeilijk te sturen zijn. In veel gevallen worden ze echter wel aangemoedigd om zich 

breder te ontwikkelen. Dit gebeurd bij de oude ervaren werknemers nauwelijks. Wel worden zij 

aangemoedigd om jongere werknemers nieuwe dingen te leren. De tevreden werknemers worden ook 

aangemoedigd, maar alleen als deze een duidelijke interesse hebben ontwikkeld. 

 

6.4.1 Antwoord op deelvraag 4 

Ter beantwoording van deelvraag 4 kan gesteld worden dat de employabilitystrategie van werkgevers 

die zich richten op de productie-efficiëntie niet aansluit bij de leerstrategie van werknemers in 

technische functiedisciplines in het algemeen. Daarnaast wordt ook geen rekening gehouden met 

individuele verschillen tussen werknemers. Werknemers hechten vaak veel waarde aan formele 

opleiding, mogelijk doordat verandering in de organisatie door hen vaak worden opgelegd. 

Uitvoerende werknemers in technische functiedisciplines lijken echter weinig te voelen voor formele 

opleidingen, met name wanneer deze een hoog theoretisch gehalte hebben. Organisaties waarbij 

werkgevers zich richten op de ontwikkeling van de organisatie hebben in sommige gevallen wel een 

employabilitystrategie die aansluit bij technische functiedisciplines in het algemeen en maken ook 

onderscheid tussen verschillende type werknemers. Voorwaarde is wel dat de organisatie open van 

aard is, of door de werkgever een open organisatie is geworden. Dit lijkt echter niet vaak voort te 

komen in de technische sector.   
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7 | Conclusie 

De technische arbeidsmarkt kent al lange tijd een tekort aan arbeidskrachten. De employability van 

werknemers wordt daarom in toenemende mate door organisaties en overheidsinstanties van belang 

geacht voor de sector (Kenteq, 2008). Een hoge mate van employability van werknemers kan helpen 

de arbeidskrachten binnen de technische arbeidsmarkt optimaal te benutten. Wanneer werknemers 

breed ontwikkeld zijn en flexibel zijn, is de kans groter dat zij op enig moment over de competenties 

beschikken die nodig zijn om een functie of functietaak uit te voeren waar op dat moment het meeste 

vraag naar is. Daarnaast zijn veel organisaties door de negatieve invloed van de kredietcrisis op de 

huidige economie bewust geworden van het belang van employability. Op de korte termijn kan een 

hoge employability werknemers helpen om bij functieveranderingen te beantwoorden aan de nieuwe 

functietaken of bij baanverlies snel nieuw werk te vinden. Hiermee kunnen werknemers ook 

makkelijker voor de technische sector worden behouden, waardoor een tekort aan personeel op de 

technische arbeidsmarkt op de lange termijn, bij het aantrekken van de economie, in mindere mate een 

knelpunt hoeft te vormen voor de ontwikkeling van de sector.  

Ondanks dat het belang van employability zowel in de praktijk als in de academische literatuur 

wordt onderstreept, beperkt beleid ter ondersteuning van de employability van werknemers zich vooral 

tot grote organisaties. Wanneer koepelorganisaties en overheidinstanties niet worden meegerekend, 

kan gesteld worden dat beleid ter ondersteuning van de employability van werknemers zich vooral 

richt op kenniswerkers en in het bijzonder op werknemers in Management Development programma‟s. 

In dit onderzoek is gekeken naar de manier waarop werknemers van MBO niveau in organisaties in de 

technische sector worden ondersteund in hun employability. Het onderzoek heeft zich daarbij in het 

bijzonder op het Midden en Klein Bedrijf gericht. Het werk van deze onderzoekspopulatie bestaat 

veelal uit manuele arbeid. De onderzoekspopulatie staat daarmee in contrast met de kenniswerkers bij 

grote organisaties, al zijn twee grote organisaties bij het onderzoek betrokken als controlegroep. Dit 

onderzoek is opgezet om organisaties uit de sector inzicht te bieden in de manier waarop zij de 

employability van hun werknemers kunnen ondersteunen.  

 De benadering in dit onderzoek sluit aan op de uitgangspunten van het gestratificeerde 

handelingsmodel van Giddens (1984). Dit model heeft als kader gediend om de wisselwerking tussen 

individu en context te beschrijven. De context van onder andere, organisatie en arbeidsmarkt is van 

belang voor de employability van het individu omdat zijn of haar employability niet uitsluitend 

voortkomt uit individuele kenmerken, maar ook afhankelijk is van de hoeveelheid en het type vraag en 

aanbod op de arbeidsmarkt, op het moment dat hij of zij de arbeidsmarkt betreed. Daarnaast is de 

employability van het individu ook afhankelijk van de ondersteuning die hij of zij krijgt vanuit, onder 

andere, de organisatie waarin hij of zij werkzaam is. Hiermee is in dit onderzoek afgeweken van een 

trend die zich in de afgelopen tien jaar heeft afgetekend. Met name binnen de Human Resource 

Management (HRM)-literatuur wordt employability vaak omschreven als een product van individuele 

kenmerken, waaronder vaak brede persoonlijke ontwikkeling en flexibiliteit. Omdat de employability 
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van het individu in relatie staat tot de context van arbeidsmarkt en organisatie is employability in dit 

onderzoek gedefinieerd als relatief begrip: “relatieve kansen van het individu op het verkrijgen en 

behouden van verschillende soorten werk” (Brown & Hesketh, 2004: 25).  

In dit onderzoek is een ontwikkelingsperspectief op de organisatie aangehouden. Hiermee 

wordt in het onderzoek verondersteld dat individu, organisatie en de omgeving van de organisatie 

continu in ontwikkeling zijn. Ook de employability van het individu is continu in ontwikkeling en 

krijgt alleen betekenis in zijn of haar handelen binnen de context van de arbeidsmarkt en in relatie tot 

het handelen van andere in de arbeidsmarkt. Om de ondersteuning vanuit arbeidsorganisaties te 

kunnen beschrijven is de employability van het individu in dit onderzoek gekeken naar het strategisch 

handelen van werkgever en werknemer. Strategisch handelen word door Giddens (1984) gedefinieerd 

als de manier waarop een individu zijn of haar gezag over mensen en middelen gebruikt om een 

bepaald doel te bereiken. De zeven organisaties die zijn betrokken bij het onderzoek, zijn met behulp 

van de organisatietypering van Scott en Davis (2007) beschreven als instituties met een eigen 

identiteit. Ondanks dat het vanuit theoretisch oogpunt wordt erkend dat organisaties continu in 

ontwikkeling zijn, is het strategisch handelen van individuen in een organisatie beter te beschrijven 

wanneer de organisatie wordt gezien als een relatief vaststaand geheel. De identiteit van de organisatie 

staat echter niet „los‟ van de handelingen van individuen (Giddens A. , 1984).  

Vanuit het ontwikkelingsperspectief kan de employability van het individu gezien worden als 

een continu leerproces. Dit leerproces is afhankelijk van de leerdoelen van het individu, zijn of haar 

leerstijl en de eerdere ervaringen van het individu. Gekeken is op welke manier de werkgever deze 

factoren ondersteunt en in welke mate hierbij rekening is gehouden met verschillen in leerstrategie.  

 

7.1 Antwoord op de centrale vraagstelling 

In dit onderzoek heeft de volgende vraagstelling centraal gestaan: 

 

Welke strategieën ter ondersteuning van de employability van werknemers worden gehanteerd 

bij organisaties in de technische sector en in hoeverre sluiten deze aan op de leerstrategieën 

van werknemers?  

 

Hoewel de positie van de beleidsbepalende individuen binnen de organisatie van invloed kan zijn voor 

de mate waarin zijn of haar visie representatief is voor de manier waarop de employability van 

werknemers binnen de organisatie wordt ondersteund, is in het verdere onderzoek naar deze 

individuen verwezen met de term de werkgever. De werkgever verwijst hiermee naar een directeur, 

een of meerdere personeelsfunctionarissen of de bestuurders van een organisatie. Uit het onderzoek is 

naar voren gekomen dat de strategieën sterk verschillen tussen organisaties waarbij de werkgever zich 

richt op de productie-efficiëntie van de organisatie en organisaties waarbij de werkgever zich richt op 

de organisatieontwikkeling. Hiermee staat de employabilitstrategie in verband met de algehele 
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strategie van de werkgever. Alle organisaties waarbij de werkgever gericht is op productie-efficiëntie 

zijn rationeel van aard. De typering van organisaties waar de werkgever gericht is op de 

organisatieontwikkeling verschilt en lijkt afhankelijk van de macht van de werkgever binnen de 

organisatie. Heeft de werkgever veel macht, dan is de organisatie vaak open of natuurlijk van aard. 

Heeft de werkgever minder macht dan is zijn of haar visie minder bepalend voor de 

organisatietypering.   

 De leerstrategieën van werknemers lopen niet ver uiteen, wel kan er onderscheid gemaakt 

worden tussen drie groepen. In het onderzoek is er onderscheid gemaakt tussen de ambachtslieden, de 

ervaren oude werknemers en de tevreden werknemers. De ambachtslieden richten zich veelal op het 

product waaraan zij werken en vertellen hier vaak met trots over. De werkzaamheden die zij doen zijn 

vaak complex. Zichzelf ontwikkelen willen deze werknemers wel, maar dit staat in dienst van het 

product en is geen doel op zich. De ambachtslieden hebben vaak beperkte interesse voor brede 

ontwikkeling doordat zij hier niet direct de voldoening uit kunnen halen die zij uit hun huidige 

functietaken halen. De ervaren oude werknemers hadden in het verleden functies gehad met meer 

aanzien, meer uitdaging en met meer verantwoordelijkheid. Uit hun huidige functie leken de 

werknemers weinig voldoening te halen. Wel vonden deze werknemers het leuk om jonge collega‟s te 

ondersteunen in hun ontwikkeling. De tevreden werknemers waren veelal niet met hun carrière bezig. 

De tevreden werknemers vonden in hun werk vaak weinig uitdaging, tenzij de werkgever hen 

stimuleerde om breed te ontwikkelen. Alleen een positieve benadering, waarbij de werkgever 

inspeelde op de interesses van de werknemer, leek hierbij effect te hebben. In rationele organisaties 

richten deze werknemers zich vaak op het foutloos uitvoeren van hun huidige functietaken. 

Het is niet duidelijk of de verschillen tussen de ambachtslieden en de tevreden werknemers 

voortkomen uit individuele verschillen, of uit verschillen in leervoorwaarden. Het kan zijn dat 

werknemers die behoren tot de groep ambachtslieden bij voorbaat meer carrièregericht zijn, maar 

mogelijk hebben zij ook meer kansen gekregen om zich binnen hun vakgebied te ontwikkelen. Deze 

vraag is van belang omdat geen van beide groepen een leerstrategie heeft die optimaal is voor de 

verbetering van hun employability. Ambachtslieden zouden er goed aan doen om zich meer in de 

breedte te ontwikkelen en de tevreden werknemers zouden baat hebben bij meer complexe 

functietaken.  

 Naast de verschillen tussen de werknemers, hebben deze participanten ook veel 

overeenkomsten. Alle werknemers hebben een praktijkgerichte leerstijl. Werknemers willen leren door 

te doen. De oorzaak hiervan wordt vaak gelegd bij eerdere ervaringen van de werknemers. Zowel 

werkgevers als werknemers geven aan dat uitvoerend technisch personeel vaak negatieve associaties 

heeft met leren.  Een andere mogelijke oorzaak, aangedragen door één van de werknemers, is de aard 

van het werk van uitvoerend technisch personeel. Bij alle participanten in dit onderzoek bestaat het 

werk vooral uit manuele arbeid. De waarde van formele opleidingen is mogelijke lager bij manuele 

arbeid dan bij manuele arbeid. In formele opleidingen wordt vaker theorie besproken. Terwijl voor 
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kenniswerkers deze theorie vaak een directe waarde heeft, dient de theorie voor manuele arbeid vaak 

eerst omgezet te worden in vaardigheden. Ook het niveau van kenniswerkers kan daardoor afgemeten 

worden aan de formele opleidingen die hij of zij heeft gevolgd, terwijl bij manuele arbeid 

werkervaring mogelijk van groter belang is (zie o.a. Knowles, Holton III, & Swanson, 2005; Brown & 

Hesketh, 2004). Denk, bijvoorbeeld, aan het besturen van een auto. Kennis over hoe de auto in theorie 

bestuurd zou moeten worden is vaak niet genoeg om auto te kunnen rijden. Hiervoor is veel ervaring 

nodig.  

De aansluiting tussen de employabilitstrategie van de werkgever en de leerstrategie van 

werknemers is zowel afhankelijk van de mate waarin de werkgever rekening houdt met de specifieke 

kenmerken van technisch uitvoerend personeel als de mate waarin de werkgever rekening houdt met 

verschillen tussen deze werknemers onderling. Bij organisaties waarin de strategie van de werkgever 

gericht is op de productie-efficiëntie, is de werkgever in hoge mate afhankelijk van geplande 

verandering. Bij geplande verandering zijn organisaties echter sterk afhankelijk van de formele 

opleidingen om werknemers mee te laten gaan in de veranderingen. Hierdoor lijkt de strategie van 

deze werknemers te botsen met de leerstrategie van de werknemers. Werknemers willen zich vaak wel 

ontwikkelen, maar willen vaak geen formele opleidingen volgen.  

 In organisaties waar de werkgever ontwikkelingsgericht is, wordt vaker rekening gehouden 

met individuele verschillen tussen werknemers en de kenmerken van uitvoerend technisch personeel. 

De ontwikkelingsgerichte werkgevers lijken de interesse van de werknemer als beginpunt te zien voor 

zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Het opleggen van een leerdoel wordt hierbij niet effectief 

geacht. Deze aanpak lijkt echter alleen te werken wanneer de organisatie ook de omgeving biedt 

waarin initiatief vanuit het individu wordt aangemoedigd. Een dergelijk ontwikkelingsklimaat lijkt 

echter zelden voor te komen in de technische sector.  

 Wanneer gekeken wordt naar het algehele beeld van de manier waarop uitvoerend technisch 

personeel wordt ondersteund, kan niet anders geconcludeerd worden dan dat de aansluiting tussen de 

employabilitystrategie van de werkgever en de leerstrategie van de werknemer zeer beperkt is. De 

aandacht voor brede persoonlijke ontwikkeling en flexibiliteit is daarbij ook gering. Nagenoeg alle 

werkgevers geven aan dat werknemers vrij zijn in hun opleidingsmogelijkheden. Deze vrijheid beperkt 

zich in werkelijkheid echter tot opleidingsmogelijkheden die in het verlengde liggen van de huidige 

functie. Daarnaast zijn werknemers zich zelden bewust van hun mogelijkheden. Zij oriënteren zich 

veelal op het werk. Daarom neemt de werkgever veelal het initiatief over, of eist het initiatief bij 

voorbaat op. Hiermee ontnemen ze werknemers echter ook de mogelijkheden om zelf te werken aan 

hun persoonlijke ontwikkeling of om flexibel te blijven. Werknemers lijken daarmee geen middelen 

meer te hebben om hun employability te vergroten.  

 

7.2 Vragen voor vervolgonderzoek 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de employability van werknemers gebaat is bij een 
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omgeving waarin zij de mogelijkheid hebben om zich persoonlijk te ontwikkelen en de ruimte hebben 

om zich flexibel op te stellen. Werkgevers die zich richten op de productie-efficiëntie van de 

organisatie lijken vaak niet de juiste omstandigheden te bieden voor de persoonlijke ontwikkeling van 

werknemers. De employabilitystrategie van de wekgevers die gericht zijn op de productie-efficiëntie 

van de organisatie lijkt hiermee inferieur aan de employabilitystrategie van werkgevers die zich 

richten op de ontwikkeling van de organisatie. De werkgevers die zich richten op de productie-

efficiëntie hechten niet veel waarde aan de vrijheid van werknemers en verwachten vaak direct 

voordeel te halen uit investeringen in de ontwikkeling van werknemers. De benadering van deze groep 

is sterk rationeel. De werkgevers die zich richten op organisatieontwikkeling hebben een meer 

natuurlijke benadering van werknemers en creëren vaak onbewust een werkomgeving waar veel 

ondersteuning wordt geboden voor de employability van het individu.  

Is de productiegerichte benadering van de organisatie dan inferieur aan de 

ontwikkelingsgerichte benadering? Mogelijk wel ten aanzien van de ontwikkeling van het personeel, 

maar de uitkomsten van dit onderzoek bieden nog geen reden om de productiegerichte benadering van 

de organisatie in zijn geheel als inferieur te bestempelen ten opzichte van de meer 

ontwikkelingsgerichte benadering. Doordat het begrip employability is voortgekomen uit een 

organisatieontwikkelingperspectief en gestoeld is op alle bijbehorende aannames sluit deze benadering 

van de organisatie beter aan bij het thema employability. Mogelijk zouden werkgevers die zich richten 

op de productie-efficiëntie van de organisatie de grondslagen van employability die in dit onderzoek 

zijn aangenomen, volledig of deels verwerpen. Doordat het belang van employability binnen dit 

onderzoek wordt verondersteld, en het begrip verbonden is aan een bepaald perspectief op de 

organisatie, geeft het onderzoek een vertekend beeld over welke benadering van de organisatie het 

beste is voor het succes van de organisatie als geheel. Voordat het belang van employability voor deze 

groep kan worden aangenomen dienen eerst de onderstaande vragen beantwoord te worden. De eerste 

vraag verwijst naar een vergelijking tussen uitvoerend technisch personeel en kenniswerkers. De 

beschrijving in dit onderzoek is hiervoor ontoereikend omdat er geen representatief beeld is verkregen 

van organisaties in de service-sector.     

 

Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen kenniswerkers en uitvoerend technisch 

personeel? 

 

In hoeverre gelden de principes die ten grondslag liggen aan de huidige betekenis van het 

begrip employability voor uitvoerend technisch personeel?   

 

Voor de Kenteq doelgroep binnen de technische arbeidsmarkt zou het streven naar lifetime 

employability een positief effect kunnen hebben. Hierbij dient echter stilgestaan te worden bij het 

gegeven dat de werknemers in deze doelgroep geen kenniswerkers zijn, maar over het algemeen 
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manuele arbeid uitvoeren. In manuele arbeid staan fysieke handelingen centraal. Formele opleiding is 

voor manuele arbeid daarom van beperkte waarde. In de huidige arbeidsmarkt is de 

arbeidsmarktpositie van het individu echter vaak afhankelijk van zijn of haar diploma‟s (Brown & 

Hesketh, 2004). De waarde van praktijkervaring is namelijk moeilijk in te schatten voor werkgevers. 

De invoering van EVC‟s, ofwel de certificering van werkervaring, is een mogelijke oplossing (Kenteq, 

2008). Nadeel is echter dat dit de focus op diploma‟s kan versterken. Daarom kan het verstandig zijn 

om onderzoek te doen naar de lange termijn effecten van het EVC systeem.  

 

Wat is de invloed van het formaliseren van werkervaring op de marginalisering van 

individuen in de technische arbeidsmarkt op de lange termijn?  
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8 | Discussie 

In dit hoofdstuk wordt een aantal discussiepunten ten aanzien van het onderwerp besproken. De 

theoretische discussie wordt in paragraaf 8.1 uiteengezet. In paragraaf 8.2 wordt ingegaan op de 

methoden van het onderzoek en in paragraaf 8.3 worden persoonlijke ervaringen ten aanzien van het 

onderzoek besproken.  

 

8.1 Theoretische discussie  

In dit onderzoek is veel aandacht besteed aan de opzet van het theoretisch kader. De gekozen 

invalshoek, waarbij de uitgangspunten van Giddens gestratificeerde handelingsmodel (1984) zijn 

verbonden met de theorieën uit de volwasseneneducatie, heeft een diepgang die verder reikt dan de 

schaal van dit onderzoek. Om inzicht te bieden in de bruikbaarheid van het gekozen model dient het 

model eerst verder uiteengezet te worden.  

Het gestratificeerde handelingsmodel (Giddens. 1984) kan gezien worden als een drie 

componenten model van het menselijk gedrag. Drie componenten modellen van het menselijk gedrag, 

waaronder bijvoorbeeld de psychoanalyse van Freud (Glassman & Hadad, 2004), komen vaak voor en 

hebben onderling veel overeenkomsten. Het zijn functionalistische modellen (Honk, 2008) die zijn 

ontwikkeld met behulp van psychologische en biopsychologische inzichten ten aanzien van het 

menselijk brein. De modellen houden veelal de natuurlijke werking van het brein aan als het ideale 

model. Het menselijk brein is echter complex en veel aspecten van de werking van het brein zijn nog 

onderdeel van debat tussen academici. Dit maakt de theoretische achtergrond van de modellen vaak 

moeilijk om te begrijpen. Tegelijkertijd is de verdeling van het subject in drie dimensies makkelijk te 

begrijpen en eenvoudig toe te passen in onderzoek. Hierdoor wordt de theorie vaak beschreven als te 

abstract. Studies waarin het gedrag wordt herleid tot drie componenten, zonder dat hier een 

theoretische uiteenzetting aan vooraf gaat zijn mogelijk juist te gesimplificeerd (zie o.a. Argyris, 

1996).  

 Het gestratificeerde handelingsmodel (1984) is van waarde doordat het de onderzoeker in staat 

stelt om de kernelementen van het handelen van individuen snel en nauwkeurig te typeren. De 

eenvoudige kern is daardoor van groot belang. Tegelijkertijd maken de meer abstracte inzichten van 

Giddens het mogelijk om de relatie van het individu tot het handelen van mensen in de sociale 

werkelijkheid te beschrijven.  

 

8.2  Persoonlijke reflectie 

Hoewel het gebruik van Giddens (1984) inzichten van grote waarde is geweest voor het onderzoek, 

was het toepassen van de theorie een uitdaging. De inzichten van Giddens hangen samen met 

verschillende andere theorieën, waarvan sommige ook deels relevant zijn in dit onderzoek. De 

samenhang van theorieën wordt door Giddens in zijn werk echter nauwelijks geëxpliciteerd. De 

uiteenzetting van de theorieën van Giddens overvleugeld dan al snel de rest van het onderzoek. 
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Hoewel het ter illustratie van de validiteit van het model, bijvoorbeeld, van waarde had kunnen zijn 

om dieper in te gaan op de samenhang van de psychologische constructen die ten grondslag liggen aan 

het gestratificeerde handelingsmodel, heeft deze samenhang weinig meerwaarde voor een beschrijving 

van de manier waarop de employability van werknemers wordt ondersteund. Deze afweging en de 

zoektocht naar de juiste balans tussen theorie en onderzoek heeft echter in hoge mate bijgedragen aan 

mijn persoonlijke ontwikkeling gedurende het onderzoek.  

 

8.3 Methodologisch discussie 

Een aantal keuzes en knelpunten op methodologisch vlak, kunnen in verband worden gebracht met de 

uitkomsten van het onderzoek. De gekozen benadering en de uitvoering daarvan worden hier kort 

toegelicht.  

In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode. Dit heeft verschillende 

voordelen gehad. Tijdens het onderzoek is gebleken dat veel van de eerdere bevindingen ten aanzien 

van het thema employability niet opgaan voor de onderzoekspopulatie in dit onderzoek. Aangezien de 

bijzonderheden van de doelgroep nog niet eerder zijn onderzocht, is het niet duidelijk welke factoren 

in verband staan met het onderwerp en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Bij kwalitatief onderzoek is 

het mogelijk om tijdens het onderzoek nieuwe onderwerpen aan de topiclijst toe te voegen. In 

kwantitatief onderzoek zou dit veel tijd en moeite hebben gekost. Het alternatief zou zijn om een 

bestaand onderzoeksmodel over de ondersteuning van employability toe te passen. In dat geval zou 

echter geen rekening zijn gehouden met de afwijkende context van personeel en organisatie bij 

uitvoerend technisch personeel, wat de validiteit van het onderzoek zou hebben geschaad.  

In contrast tot de voordelen van de gekozen onderzoeksmethode, staan de knelpunten die de 

steekproeftrekking hebben opgeleverd. Tijdens het onderzoek is geprobeerd om organisaties met 

behulp van opleidingsadviseurs van Kenteq, het moederbedrijf van opdrachtgever Hiteq, te benaderen. 

Dit bleek echter niet haalbaar. Ten eerste was het organisatiebestand van Kenteq niet geschikt. In het 

bestand werd onderscheid gemaakt tussen organisaties groter en kleiner dan 50 werknemers, maar het 

aantal werknemers werd niet verder gespecificeerd. Hierdoor was het bestand niet geschikt voor een 

steekproeftrekking. Ten tweede werd de response ook niet hoger door het contact met 

opleidingsadviseurs, waardoor het aantal organisaties dat bereid was om mee te werken aan het 

onderzoek lager was dan verwacht. Daarom zijn een aantal concessies gedaan. Het aantal bedrijven dat 

uit de service sector is beperkt, omdat hier de meeste organisaties hun meewerking weigerden. Bij 

twee organisaties (organisatie A en organisatie G) is ook geen toestemming verkregen voor interviews 

met werknemers, alleen met beleidsbepalende individuen.  

 Het interviewen van beleidsbepalende individuen binnen een organisatie, zonder werknemers 

binnen deze organisatie te interviewen, geeft een erg eenzijdig beeld en beïnvloedt mogelijk de 

betrouwbaarheid van de gegeven. De uitspraken van participanten kunnen namelijk niet vergeleken 

kunnen worden met de uitspraken van anderen binnen de organisatie en de participanten waren zich 
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hiervan mogelijk ook bewust. Deze organisaties zijn echter wel meegenomen in het onderzoek. In ten 

minste één van de organisaties leek de weigering kenmerkend voor de verhouding tussen werknemer 

en werkgever binnen dat bedrijf en dit is wel uit de interviews naar voren gekomen. Door deze 

interviews mee te namen in het onderzoek is er meer diversiteit in het type organisaties dat in het 

onderzoek is beschreven. Dit komt mogelijk ten goede aan de representativiteit van het onderzoek.  

 Door het contact met klanten hebben werknemers in organisaties in de service sector mogelijk 

andere competenties nodig dan werknemers in de productie-industrie (Brown & Hesketh, 2004). 

Doordat deze organisaties niet zijn meegenomen in het onderzoek, is de generaliseerbaarheid over 

uitvoerend technisch personeel beperkt tot personeel waarbij manuele arbeid centraal staat. 

Vermoedelijk zijn de uitkomsten echter ook generaliseerbaar over organisaties buiten de technische 

sector waar manuele arbeid centraal staat.  
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9 | Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de beleidsaanbevelingen besproken. De aanbevelingen richten zich in het 

bijzonder op het MKB. Daarvoor is gekozen omdat beleid ter ondersteuning van de employability van 

werknemers beperkt is in het MKB. Tegelijkertijd bestrijkt het MKB een groot deel van de markt. 

Meer dan 60%
3
 van de organisaties in de technische sector heeft minder dan 250 werknemers 

(Wagenaar, 2009).  

 

9.1 Aanbeveling 1: Geen gebruik meer maken van het begrip employability 

Het begrip employability kent veel verschillende betekenissen. In verschillende studies zijn deze 

uiteenlopende betekenissen van het begrip besproken (zie o.a. McQuaid & Lindsay, 2005; Thijssen, 

Van der Heijden, & Rocco, 2008). De huidige betekenis van het begrip is echter ook niet eenduidig. 

Immers, de meningen verschillen over hoe een individu het beste werk kan krijgen en behouden. 

Daarnaast is uit dit onderzoek gebleken dat de beste manier om employable te blijven mogelijk niet 

voor elk individu, of elke functiegroep hetzelfde is. Ook is het begrip bij de meeste organisaties niet 

bekend. Daarom is het gebruik van het begrip maar in beperkte mate zinvol.  

 Het grootste probleem dat voortkomt uit het gebruik van de term employability, is dat de 

opvatting van het begrip tussen individuen vaak verschilt, terwijl men niet altijd bewust is van het 

verschil in opvatting. Dit speelt niet alleen onduidelijkheid in de hand, maar kan ook discussie 

verhinderen over de factoren die men van belang acht voor het verkrijgen en behouden van werk.  

 Uiteindelijk is het van belang dat de capaciteiten van werknemers optimaal benut worden. Het 

begrip wordt maar in beperkte mate door werkgevers gebruikt, en is daardoor bij werknemers 

nauwelijks bekend. Om werknemers ook bewust te maken van de aspecten die van belang zijn voor 

het verkrijgen en behouden van werk, is het beter om een term te gebruiken die aansluit bij de 

belevingswereld van werknemers.  

Had het begrip employability een eenduidige betekenis gehad, zelfs als het begrip niet bij 

iedereen bekend was geweest, had het een toegevoegde waarde kunnen hebben. Werknemers zouden 

de principes na kunnen leven zonder het begrip te kennen (vrij naar Giddens 1993). Doordat het begrip 

geen eenduidige betekenis heeft, kan het gebruik van de term discussie over hoe men het beste werk 

kan krijgen verhinderen. Daarom is het beter om te zoeken naar een alternatieve term, of mogelijk een 

aantal alternatieve termen.  

 

9.2 Aanbeveling 2: Strategisch opleiden of strategisch leren 

Het ondersteunen van employability kan ook worden aangeduid als strategisch opleiden en strategisch 

leren (vrij naar Bergenhenegouwen, Mooijman, & Tillema, 2002). Bij strategisch leren ligt de 

                                                 
3
 Van de leerbedrijven, aangesloten bij Kenteq, is 61% kleiner dan 250 werknemers. Leerbedrijven zijn 

gemiddeld echter groter dan niet-leerbedrijven. Het percentage bedrijven kleiner dan 250 werknemers in de hele 

technische sector is daarom mogelijk hoger.   
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verantwoordelijkheid en het initiatief bij de werknemer. Bij strategisch opleiden ligt het initiatief bij 

de werkgever. Mogelijk dat deze begrippen een alternatief kunnen vormen voor het begrip 

employability binnen organisaties. Strategisch opleiden zou in dat geval het beste passen binnen de 

benadering bij rationele organisaties waarbij de werkgever zich voornamelijk richt op de productie-

efficiëntie. Strategisch leren zou het beste passen bij organisaties waar de werkgever zich 

voornamelijk richt op de ontwikkeling van de organisatie. Het gebruik van de termen heeft als 

voordeel dat hiermee expliciet wordt gemaakt wat werknemer en werkgever van elkaar kunnen 

verwachten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.  

In strategisch leren bepalen voornamelijk de werknemers de richting van hun ontwikkeling. 

Hierbij wordt verondersteld dat werknemers, doordat zij inzicht hebben in het werk en in hun 

capaciteiten, een goed beeld van de leeroriëntatie die voor hen het beste is. De werkgever is hierbij 

verantwoordelijk voor het faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Dit betekent 

dat de werkgever zowel middelen dient te bieden als de werkgever dient te stimuleren. De sturing van 

de werkgever heeft hierin echter geen verplichtend karakter.  

Door hun ontwikkeling bepalen werknemers voor een deel ook de ontwikkeling van de 

organisatie. In sommige gevallen zal de oriëntatie van het individu niet in lijn liggen met die van de 

organisatie. Dit kan worden gezien als suboptimaal, maar als de werknemer ergens anders werk kan 

vinden en de werkgever een nieuwe werknemer ervoor in de plaats krijgt, is dit mogelijk beter voor de 

algehele arbeidsmarkt.   

 In strategisch opleiden bepaalt de werkgever de richting van de ontwikkeling van werknemers. 

Hierbij wordt afgeweken van geplande verandering doordat de werkgever een lange termijn visie 

hanteert. Daarmee kunnen werknemers bijtijds hun leeroriëntatie bepalen en de benodigde kennis in de 

praktijk opdoen, voordat organisatieverandering zich voordoen. Hierdoor wordt de afhankelijkheid 

van formele opleiding mogelijk beperkt.  

 Het verschil tussen strategisch opleiden en strategisch leren is niet absoluut, maar 

ideaaltypisch. In beide gevallen dragen zowel werknemer als werkgever verantwoordelijkheid voor de 

persoonlijke ontwikkeling van het individu. Het voorkomt echter dat werknemer en werkgever beiden 

geen actie ondernemen ten goede van de lange termijn ontwikkeling van individu en organisatie. 

 

9.3 Aanbeveling 3: Zoeken naar een alternatief voor formaliseren werkervaring 

Werkgevers lijken steeds meer belang te hechten aan diploma‟s bij de selectie van nieuwe werknemers 

(Brown & Hesketh, 2004). Dit is een ontwikkeling die vaak wordt geassocieerd met de opkomst van 

de kenniseconomie in de westerse samenleving. De diploma‟s zijn voor werknemers die manuele 

arbeid uitvoeren echter een minder goede graadmeter voor hun werkniveau. Waarschijnlijk leren deze 

werknemers het meest van hun werkervaring. In reactie op deze ontwikkeling heeft Kenteq een 

systeem ontwikkeld, genaamd Erkenning Verworven Competenties (EVC; Kenteq, 2008). Hierbij 

worden de competenties die werknemers hebben opgedaan buiten eventuele formele opleidingen om 
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vastgelegd en op waarde geschat. De overheid heeft de voordelen van deze ontwikkeling ingezien en 

het Ervaringscertificaat ingevoerd (Kenteq, 2008). Een vergelijkbaar systeem waarbij werknemers een 

certificaat ontvangen voor hun (werk-)ervaring. Hoewel deze formalisering van werkervaring een 

goede ontwikkeling is, zeker op de korte termijn, is het de vraag of de positieve effecten blijvend zijn.  

 Op de korte termijn heeft het certificeren van ervaringen en competenties veel voordelen. 

Werknemers worden bewust van hun kennis en vaardigheden en organisaties kunnen werknemers 

mogelijk beter op waarde schatten. Kenteq biedt daarbij de mogelijk om de huidige kennis en 

vaardigheden en de gewenste kennis en vaardigheden van individuen te vergelijken en advies te geven 

over gepaste opleidingen en. Dit helpt mogelijk om het menselijk kapitaal binnen de technische 

arbeidsmarkt beter te benutten 

 De lange termijn effecten van het formaliseren van werkervaring zijn echter niet duidelijk en 

mogelijk minder positief. Op de lange termijn zou het formaliseren van werkervaring kunnen zorgen 

voor een toename in het belang dat gehecht wordt aan diploma‟s, certificaten en CV‟s. Dit kan 

organisaties er bijvoorbeeld van weerhouden om werknemers aan te nemen op basis van hun potentie. 

Hoewel diploma‟s en certificaten zekerheid bieden over de huidige kennis en vaardigheden van een 

individu, hoeft dit nog geen afspiegeling te zijn van de mate waarin hij of zij zich zou kunnen 

ontwikkelen ten goede van de organisatie. Ook zou het kunnen leiden tot een verdere marginalisering 

van mensen zonder diploma.   

 Ik heb veel geleerd van de manier waarop het thema employability binnen Kenteq wordt 

benadert. Het EVC systeem is een erg goede vinding, zeker wanneer dit wordt uitgevoerd in 

combinatie met advies voor training en opleiding. Toch zou ik willen adviseren om door te blijven 

zoeken naar een alternatief, of een verbetering van de tool. Kenteq zou bijvoorbeeld een prestatiemeter 

van de huidige kennis en vaardigheden van individuen kunnen toevoegen aan de tool om daarmee het 

menselijk kapitaal op technische arbeidsmarkt nog beter te benutten.  
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Bijlage A: SBI codes organisaties in technische sector 

Er bestaat geen eenduidige definitie van de technische sector en evenmin van de doelgroep van 

Kenteq. In Nederlandse studies worden operationele definities veelal opgesteld met behulp van de 

Standaard Bedrijfsindeling (SBI; Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS], 2003, 2008). Hierin staan 

organisaties ingedeeld aan de hand van hun kernactiviteit. Met behulp van de SBI kan een keuze 

gemaakt worden uit organisaties die tot de technische sector worden gerekend. Een van de 

beperkingen van de gehanteerde definitie is dat werknemers binnen organisaties uit de technische 

sector die geen technische functiediscipline bezetten ook worden meegenomen in het onderzoek. 

Omdat dit onderzoek zich onder andere richt op beleid en in het beleid bij veel organisaties geen 

onderscheid gemaakt wordt tussen werknemers in technische en niet technische functies, heeft een 

definitie toegespitst op functiedisciplines geen toegevoegde waarde voor dit onderzoek. 

 

Tabel 3. SBI (CBS, 2008) codes van organisaties die behoren tot de doelgroep van Kenteq 

Code Bijbehorende omschrijving 

27 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 

28 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en transportmiddelen) 

29 Vervaardiging van machines en apparaten 

30 Vervaardiging van kantoormachines en computers 

31 Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en benodigdheden 

32 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparaten en -benodigdheden 

33 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten, orthopedische artikelen e.d., precisie- en 

optische instrumenten en uurwerken  

34 Vervaardiging van auto‟s, aanhangwagens en opleggers 

35 Vervaardiging van transportmiddelen (geen auto‟s, aanhangwagens en opleggers) 

40001 Productie van elektriciteit en warm water door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales 

40002 Productie van elektriciteit door windenergie 

40003 Productie van elektriciteit en warm water door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht 

40004 Exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water 

4531 Elektrotechnische bouwinstallatie 

4533 Loodgieters-, fitterswerk; installatie van sanitair, centrale verwarmings- en luchtbehandelingsapparaten 

642 Telecommunicatie 
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Bijlage B: E-mail naar participanten 

Geachte [naam contactpersoon],  

  

We hebben elkaar net gesproken over een onderzoek waar ik bij betrokken ben. Het onderzoek richt 

zich op de ondersteuning van de employability van werknemers in de technische sector. Voor het 

onderzoek zou ik erg graag bij [naam bedrijf] willen kijken hoe werknemers hier worden ondersteund 

in hun employability.  

  

Het onderzoek richt zich specifiek op werknemers in technische functiedisciplines. Om een goed beeld 

te krijgen van [naam bedrijf] zou ik graag één of twee interviews willen houden met werknemers van 

PZ/HR (gemiddeld 50 minuten) en één of twee interviews met uitvoerende werknemers in technische 

functiedisciplines (gemiddeld 25 minuten).     

  

Het onderzoek is onderdeel van mijn afstudeerscriptie. Daarnaast wordt het onderzoeksverslag 

verwerkt in een publicatie van Hiteq, een zogeheten innovatiecentrum voor de technische sector. Als 

innovatiecentrum heeft Hiteq als doel om duurzame ontwikkelingen in de technische sector te 

monitoren en ondersteunen. Hiervoor wordt onderzoek gedaan, worden publicaties uitgebracht en 

geeft Hiteq prestaties en workshops. De uitkomsten zullen niet te herleiden zijn naar [naam bedrijf], 

nog naar de werknemers van [naam bedrijf]. Daarnaast stuur ik uiteraard een kopie van het 

onderzoeksverslag en de publicatie naar [naam bedrijf] zodra het onderzoek is afgerond.  

  

Ik kijk uit naar uw bericht.  

  

Met vriendelijke groet, 

Hiteq - centrum van innovatie 

  

 
  

Colin Lee 

Projectmedewerker 

Postbus 81, 1200 AB Hilversum 

T (035) 750 43 43 

F (035) 750 42 21 

E colin.lee@hiteq.org 

I www.hiteq.org  

  

  

https://webmail.kenteq.nl/owa/redir.aspx?C=e85cab0a45cb45e0bfa71fc7afd6378a&URL=mailto%3acolin.lee%40hiteq.org
https://webmail.kenteq.nl/owa/redir.aspx?C=e85cab0a45cb45e0bfa71fc7afd6378a&URL=http%3a%2f%2fwww.hiteq.org
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Bijlage C: Topiclijst interviews leidinggevenden 

In deze bijlage staat een overzicht van de topiclijst. De gebruikte topiclijst bevatte naast de 

onderwerpen ook een aantal specifieke vragen per onderwerp die tijdens het onderzoek van belang zijn 

gebleken. Om de topiclijst inzichtelijk te maken zijn deze meer specifieke vragen hier echter 

weggelaten.  

 
 

Onderzoek employability strategieën en leerstijlen 

Topiclijst interview leidinggevende 

 

Allereerst hartelijk bedankt voor uw medewerking!  

(eventueel: “mag ik tutoyeren?”) 

 

Via één van de opleidingsadviseurs bij Kenteq ben ik bij uw bedrijf terechtgekomen. Dit bedrijf kwam 

naar voren doordat hier relatief veel aandacht is besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van 

werknemers. 

 

Ik ben student Algemene Sociale Wetenschappen. Dit interview is onderdeel van mijn 

afstudeeronderzoek. Hiervoor kijk ik naar de manier waarop bedrijven de persoonlijke ontwikkeling 

van werknemers ondersteunen.  

 

Voor mijn afstudeeronderzoek loop ik stage bij Hiteq, een centrum dat ontwikkelingen in de 

technische sector in kaart brengt. Hiteq probeert organisaties en onderwijsinstellingen te helpen 

omgaan met ontwikkelingen in de sector. Hiervoor brengt Hiteq regelmatig publicaties uit en worden 

er verschillende soorten presentaties gegeven. Dit onderzoek zal dan ook niet alleen voor mijn scriptie 

gebruikt worden, maar zal ook onderdeel uitmaken van een publicatie van Hiteq.  

 

Ik heb een lijst met onderwerpen die ik graag wil bespreken, maar als u andere punten wilt bespreken 

of dingen wil aanvullen dan hoor ik dat graag. Soms zal ik u in de rede moeten vallen om te 

voorkomen dat het interview te lang duurt, of dat ik niet al mijn vragen aan bod kan laten komen.   

Zou ik het interview op mogen nemen? Dit gebruik ik voor mijzelf om ervoor te zorgen dat ik 

niets vergeet. Het interview blijft vertrouwelijk. Dit betekent dat de tekst in mijn scriptie en in de 

publicatie van Hiteq niet te herleiden zal zijn naar u of het bedrijf waar u werkt. Daarnaast zou ik 

graag af en toe aantekeningen willen maken, dit is voor mij belangrijk om goed bij te kunnen houden 

welke vragen ik nog wil stellen. 

 

Heeft u nog vragen?  

 

Achtergrond    

 

1. Zou u kort iets over uzelf kunnen vertellen? 

 

2. Kunt u iets vertellen over het bedrijf waar u werkt?  

 

3. Wat voor type bedrijf is het? 
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Handelingspraktijk, hulpbronnen en regels 

 

4. Hoe belangrijk vindt u de persoonlijke ontwikkeling van werknemers?  

 

5. Welke formele opleidingsmogelijkheden hebben werknemers? 

 

6. Worden werknemers gestimuleerd om te leren van werksituaties? 

 

7. Worden werknemers begeleid bij het toepassen van hun kennis en vaardigheden na 

opleidingen/cursussen?  

 

8. Worden werknemers begeleid in hun carrièreontwikkeling? 

  

Leerstrategieën werknemer 

 

9. Op welke manier leren werknemers bij dit bedrijf volgens u het liefst?  

 

10. Op welke manier leren werknemers bij dit bedrijf volgens u het best?  

 

Hulpbronnen en regels, binnen en buiten de organisatie 

 

11. Wat kan er volgens u bij dit bedrijf nog verbeteren om ervoor te zorgen dat werknemers zich 

zo goed mogelijk ontwikkelen? 

 

12. Hoe is de ondersteuning vanuit koepelorganisaties? 

 

13. Hoe is de ondersteuning vanuit de overheid? 

 

Motieven en afweging werkgever 

 

14. In hoeverre spelen de wensen en behoeftes van werknemers een rol bij de begeleiding van hun 

persoonlijke ontwikkeling?  

 

15. Wat is de rol van top- en lijnmanagers in het bepalen of investeringen in de ontwikkeling van 

werknemers de moeite waard zijn?  

 

16. In hoeverre dienen investeringen in de persoonlijke ontwikkeling van werknemers bij te 

dragen aan de doelstellingen van het bedrijf?  

 

17. Hoe wordt gecontroleerd of investeringen in persoonlijke ontwikkeling in lijn zijn met de 

doelstellingen van het bedrijf? 

 

18. Bij het bepalen of/hoe geïnvesteerd zal worden in werknemers, wordt er rekening gehouden 

met de arbeidsmarktsituatie?  

 

19. Bij het bepalen of/hoe geïnvesteerd zal worden in werknemers, wordt er rekening gehouden 

met ontwikkeling in de sector (bijvoorbeeld nieuwe machines)?  
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Invloed werkgever op employability werknemer  

 

20. Zorgen jullie opleidingsmogelijkheden ervoor dat werknemers ergens anders makkelijker 

werk zouden kunnen vinden?  

 

21. Hoe groot is de kans dat werknemers een hogere functie bemachtigen binnen het bedrijf?  

  

22. Hoe groot is de doorstroom (instroom/uitstroom)? 

 

23. Wat is de invloed van het opleiden van werknemers en het leren van werknemers op hun 

motivatie?  

 

24. Wat is de invloed op hun betrokkenheid bij de organisatie?  

 

Alle onderwerpen lijken aan bod te zijn gekomen. Heeft u nog zaken, gerelateerd aan het 

onderwerp persoonlijke ontwikkeling, die u zou willen bespreken? Heeft u nog vragen?  

Graag zou ik u willen bedanken voor het interview. Zou ik uw persoonsgegevens mogen? 

Dan kan ik eventueel contact met u opnemen als ik verderop in het onderzoek nog vragen heb. 

Zou u eventueel ook een kopie van het onderzoeksverslag willen ontvangen, of eventueel van de 

publicatie van Hiteq?   
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Bijlage D: Topiclijst interviews werknemers 

De topiclijst voor werknemers kent een vergelijkbare introductie en afsluiting als de topiclijst voor 

werkgevers. Daarom zijn de introductie en afsluiting hier weggelaten en worden alleen de algemene 

onderwerpen weergegeven. Ook de onderwerpen in de topiclijst van werknemers wijken niet veel af 

van de onderwerpen in de topiclijst voor werkgevers. Bij werknemers is echter ook naar hun 

persoonlijke ervaringen ten aanzien van de verschillende leerdomeinen en leerstrategieën.    

 
 

Achtergrond   

 

1. Zou u kort iets over uzelf kunnen vertellen? 

 

2. Kunt u iets vertellen over het bedrijf waar u werkt?  

 

3. Wat voor type bedrijf is het? 

 

Handelingspraktijk, hulpbronnen en regels  

 

4. Hoe belangrijk vindt u persoonlijke ontwikkeling?  

 

5. Welke formele opleidingsmogelijkheden hebben werknemers? 

 

6. Worden werknemers gestimuleerd om te leren van werksituaties?  

 

7. Worden werknemers begeleid bij het toepassen van hun kennis en vaardigheden na 

opleidingen/cursussen?  

 

8. Worden werknemers begeleid in hun carrièreontwikkeling? 

  

Leerstrategieën werknemer  

 

9. Op welke manier leren werknemers bij dit bedrijf volgens u het liefst?  

 

10. Op welke manier leren werknemers bij dit bedrijf volgens u het best?  

 

11. Wat kan er volgens u bij dit bedrijf nog beter, als het gaat om het leren van werknemers? 

 

Invloed werkgever op employability werknemer  

 

12. Welke invloed heeft het bedrijf op de kennis en vaardigheden van werknemers?  

 

13. Welke invloed heeft het bedrijf op het vermogen van werknemers om een hogere functie te 

bemachtigen binnen het bedrijf zelf?  

 

14. Zorgen de opleidingsmogelijkheden ervoor dat werknemers ergens anders makkelijker werk 

zouden kunnen vinden?   

 

15. In hoeverre krijgen werknemers hulp bij het verkrijgen van inzicht in hun mogelijkheden op 

de arbeidsmarkt?  
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Bijlage E: Topiclijst interviews werknemers koepelorganisaties 

In de interviews met werknemers van koepelorganisaties is minder structuur aangehouden dan in de 

interviews met werknemers en werkgevers bij organisaties in de technische sector. Met name aan het 

begin van het onderzoek waren de gesprekken erg open van aard.  

 

Visie op het begrip employability 

 

1. Omdat employability uiteenlopende betekenissen kent zou ik graag van u willen weten wat u 

onder employability verstaat.  

 

2. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van employability? 

  

Hulbronnen en regels  

 

3. Wat zou er volgens u beter kunnen bij het ondersteunen van employability vanuit de overheid?  

 

4. Wat zou er volgens u beter kunnen bij het ondersteunen van employability vanuit 

koepelorganisaties?  

 

Ondersteuning bedrijven 

 

5. Wat is de rol van bedrijven bij het ondersteunen van de employability van werknemers 

volgens u? 

 

6. Wat zou er volgens u beter kunnen bij het ondersteunen van employability vanuit bedrijven? 

 

Afweging bedrijven 

 

7. Welke afwegingen maken bedrijven bij het vormgeven van het leerklimaat?  

 

8. Is er verschil tussen sectoren?  

 

9. Is er verschil tussen organisaties van verschillende grote? 

 

Achtergrond 

 

10. Zou u kort iets over uzelf kunnen vertellen?    

 

11. Kunt u iets vertellen over het bedrijf waar u werkt?  
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Bijlage F: Codeboom 

Individu 

  Mensbeeld 

  Opleiding 

  Werkervaring 

  Start bij organisatie 

  Functie 

   Functietaken 

   Functieduur 

  Toekomstbeeld 

 Organisatie 

  Strategisch partners 

  Doorstroom 

  Producten/diensten 

  Doelstellingen organisatie 

  Doelgroep organisatie 

  Positie ten opzichte van concurrentie 

  Mensen 

  Informele organisatie 

   Handelingsvrijheid 

   Samenwerking tussen werknemers 

   Sturing 

  Formele organisatie 

  Technologie 

  Wat kan beter 

 Strategie werknemer 

  Leeftijd 

Leerdoel 

   Motivatie 

Visie op employability 

   Visie op leren 

Leeroriëntatie 

 Betrokkenheid bij organisatie 

 Mobiliteitsbereidheid 

Leerstijl 

Voorkeur leren 

   Reden voor voorkeur 

   Ideale situatie 

  Leervoorwaarden 

   Complexiteit werkproces 

   Waardering mogelijkheden 

Arbeidsmarkt 

Regels 

Eerdere ervaringen 

Vastroesten 

 Strategie werkgever 

  Motieven 

   Visie op leren 

   Visie op employability 

   Mensbeeld 

   Loyaliteit 

   Belang van brede ontwikkeling 

   Relatie organisatie en individu 

   Ten goede aan doelstellingen 
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    Rol projectleider 

  Afweging 

   Risico 

   Gevolgen vastroesten 

   Arbeidsmarktsituatie 

Passend binnen functie 

   Werving en selectie 

   Voorbereiding op nieuwe ontwikkelingen 

   Behoeftes werknemer 

   Rol leidinggevenden 

   Kosten 

    Duur opleiding 

    Termijn rendement 

Belang diploma's 

 Handelingspraktijk 

  Reflectie 

   Functioneringsgesprekken 

  Faciliteren 

  Stimuleren 

  Formele opleiding 

  Verantwoordelijkheid 

  Leidinggevenden 

  Carrièreontwikkeling 

  Stimuleren leren op de werkvloer 

   Overleg met leidinggevenden 

   Overleg met collega's 

   Jobrotatie 

  Begeleiding bij toepassen 

Invloed op employability 

  Inzicht in arbeidsmarkt 

  Hoger functie 

  Arbeidsmarktwaarde 

   Overdraagbaarheid competenties 

  Carrièreontwikkeling 

  Kennis en vaardigheden 

Externe factoren 

  Regelingen overheid 

  Verschil in aantal werknemers 

  Koepelorganisaties 

  Crisis 

 


