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Samenvatting 
 
In dit kwalitatieve onderzoek met interpretatieve insteek belicht ik de spanningsvelden 

rondom leren en reflecteren in organisaties aan de hand van de ervaringen van (oud-)trainees 

van een ontwikkelprogramma met veel reflectie elementen.  Aanleiding hiervoor is ten eerste 

de toenemende maatschappelijke aandacht voor druk die werknemers ervaren en het 

oplopende aantal medewerkers met burn-out gerelateerde klachten. De tweede aanleiding is 

persoonlijke praktijkkennis over de cultuur van continue actie die veelal in organisaties heerst.  

  

Doel van dit onderzoek is om aan de hand van semigestructureerde interviews met 20 (oud-

)trainees inzicht te krijgen in hoe de ervaringen van (oud-)trainees doorwerken op de 

uitvoering van hun huidige functie in een andere organisatie. Tijdens de interviews hebben de 

respondenten hun ervaringen zowel in woord omschreven, als visueel weergegeven, in vorm 

van een tekening.  

 

Uit de bevindingen blijkt dat: 

(1) De ervaringen, kennis en kunde invloed hebben op de manier waarop (oud-)trainees 

hun huidige functie uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn het werken met eigen emoties 

en emoties van een ander, het observeren van meer dan het voor de hand liggende, 

kritisch zijn en lastige gesprekken aangaan.  

(2) De ervaringen van (oud-)trainees ook doorwerken op hoe ze naar de leer- en 

ontwikkelcultuur in organisaties kijken, en het belang dat ze hechten aan ruimte voor 

reflectie. Hierbij lopen ze soms tegen een cultuur aan waarin actiegerichtheid en 

productiviteit de norm zijn en momenten van stilstaan en reflectie als verspilling van 

tijd wordt gezien, of reflectie geen collectief proces meer is. Hierdoor neemt de 

kwaliteit van hun eigen reflectie af, met minder gewenste gedragsveranderingen of 

piekeren als resultaat.  

(3) (Oud-)trainees te maken hebben met een aantal spanningsvelden rondom reflectie in 

een organisatie. Wanneer een organisatie ruimte maakt om te reflecteren, kan dit zelfs 

leiden tot een toename van werkdruk, omdat ze zowel afstand moeten nemen van het 

werk, maar ook waarde moeten blijven toevoegen aan de organisatie. Daarnaast 

wordt collectief reflecteren belemmert doordat collega’s bezig zijn met hun 

werkzaamheden. In sommige gevallen lijkt het erop dat mindfulness en reflectie door 

organisaties als supplement worden gebruikt om met de (werk)druk om te gaan, in 

plaats van deze weg te nemen. 
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Een aantal woorden vooraf 
 
“Alleen sukkels hebben het druk” aldus Leclaire (2015). Toch zou de oplossing niet zijn om 

meer tijd te hebben om te ontspannen. “Gerichte aandacht op wat je doet, daar helemaal bij 

betrokken zijn” is volgens haar de sleutel tot succes. Ik zou iemand die het druk heeft niet 

gelijk het label sukkel geven, maar ik vind wel dat we (als maatschappij) iets moeten met het 

‘druk zijn’. Waar ik me in haar uitspraken wel in kan vinden is het hebben van meer aandacht 

voor wat je doet en het stilstaan in het moment. Wellicht heeft mijn uit de hand gelopen 

hobby als yogadocente hier wel invloed op. Wat ook zeker invloed heeft gehad is mijn 

tweejarige ervaring als trainee tot projectmanager. Mensen zijn namelijk geregeld best wel 

druk op hun werk. Ik heb ontdekt dat het druk zijn en hoe hiermee wordt omgegaan vaak 

samenhangt met de cultuur van organisaties. Ik heb aan eigen lijve ondervonden hoe de 

ruimte om te leren, reflecteren en ontwikkelen per bedrijf en zelfs per afdeling kan verschillen. 

Ik heb ervaren hoe mensgericht de cultuur binnen Strict Young Professionals was en hoe die 

cultuur op een opdracht bij de klant kon verschillen. Wellicht vond ik het na afronding van het 

traject een beetje spannend wat ik hierna tegen zou komen, aangezien ik binnen andere 

organisaties en uit ervaringen van medetrainees ook een ander soort, meer business 

georiënteerde, cultuur heb leren kennen. Een goed moment om dat van tevoren te 

onderzoeken. Want een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. Bovendien was ik heel 

benieuwd naar hoe het traineeship doorwerkt in het vervolg van iemands carrière. De 

komende zes hoofdstukken zullen je meenemen langs de ervaringen die (oud-)trainees 

opdoen tijdens en na hun transitie naar een andere werkgever en de basis die het traineeship 

voor ze heeft gecreëerd.  

 

Ik wil een aantal mensen bedanken. Veel dank gaat uit naar mijn scriptiebegeleidster Noortje 

van Amsterdam. Ze heeft me geïnspireerd om anders naar onderzoek te doen kijken en ruimte 

gegeven om op een meer ‘arts based’ manier met mijn data te werken. Haar scherpe vragen 

zorgden ervoor dat ik steeds meer richting kon geven aan dit onderzoek en op zoek ging naar 

wat ertoe doet. Dank aan iedereen in mijn omgeving die interesse heeft getoond in het 

onderwerp, heeft meegelezen (en geleefd), heeft meegedacht en ondersteund. Bovendien 

grote dank aan alle 20 respondenten die de tijd hebben genomen voor een interview, moeite 

hebben gestopt in hun tekeningen en in alle eerlijkheid veel persoonlijke ervaringen hebben 

gedeeld. Zonder jullie had dit onderzoek geen inhoud gekend. 

 
Veel leesplezier gewenst! 
 
PS: Mocht je op zoek zijn naar een korte versie van dit verhaal in vorm van een filmpje van 
vijf minuten? Check dan: https://www.youtube.com/watch?v=OgAPcqsVdtc 

https://www.youtube.com/watch?v=OgAPcqsVdtc
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Inleiding 
 
Invullen van stemwijzers vind ik altijd lastig. Je moet keuzes maken over belangrijke thema’s 

in de vorm van een ja of nee terwijl er naar mijn idee een hele wereld tussen die twee uitersten 

in zit. Ik hou niet van ruzie en ben best goed in twee tegenpartijen elkaar tegemoet laten 

komen. Iets dat mijn talent als mediator bevordert: het besef dat er veel tussenstappen zijn 

en dat ik altijd op zoek ben naar balans. Ondanks dat in hokjes denken en versimpelde 

modellen het leven soms makkelijker kunnen maken, ben ik namelijk echt voorstander van de 

nodige nuances. 

Geen zwart of wit, maar grijs. 

Dit onderzoek gaat over de balans en nuances van de menselijke- en businesskant binnen 

organisaties, aan het licht gebracht door ervaringen van (oud-)trainees. In dit inleidende 

hoofdstuk ga ik in op de probleembeschrijving en licht ik de doel- en vraagstelling van dit 

onderzoek toe, gevolgd door de relevantie van dit onderzoek. Het hoofdstuk sluit af met een 

leeswijzer voor de volgende hoofdstukken.  
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Probleembeschrijving 
In 1979 zong Herman van Veen in het lied opzij over het hebben van “ongelofelijke haast”, 

“moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan”.  Anno nu is er 

weinig veranderd aan de haast die Herman van Veen omschrijft. Tijdens mijn vroegere 

werkzaamheden als projectmanager heb ik me altijd verbaasd over en misschien zelfs 

gestoord aan hoe ontiegelijk druk iedereen was. Het inschieten van een outlookmeeting met 

meer dan vier betrokkenen leek soms complexer dan de planning van het volgende kerstfeest. 

Persoonlijk geloofde ik niet dat dit een optimale manier van werken of functioneren was en 

wat bleek, de meeste collega’s die midden in hun outlook-stramien zaten, evenmin.  

Desondanks blijven agenda’s bomvol en lopen to-do lijsten over. Ruimte om het werkproces 

te bespreken of gezamenlijk te reflecteren moet lange tijd van tevoren worden ingepland en 

wordt in een crisissituatie als eerste uit de agenda geweerd, zodat er meer ruimte is voor 

inhoudelijke zaken ‘die ertoe doen’ (Dix et al., 2021). Dit blijft niet zonder gevolgen. In 

Nederland krijgen jaarlijks 1,3 miljoen mensen te maken met burn-outverschijnselen en dit 

hoge aantal lijkt inmiddels “normaal” gevonden te worden (Launspach, 2021, 

introductiesectie). Launspach (2021) stelt dat burn-outs nog steeds veel worden 

gepresenteerd als probleem van de getroffene. Diegene heeft zelf immers te laat ingegrepen, 

“had beter moeten communiceren of moeten leren mindfulnessen” (Launspach, 2021, par. 3). 

Volgens hem is er nog steeds onvoldoende aandacht voor een andere oorzaak: de steeds meer 

toenemende prestatiedruk. 

 
Toch is niet onlogisch dat de businesskant, met focus op prestatie en het behalen van doelen, 

binnen organisaties dominant aanwezig is, aangezien veel van organisaties wordt gevraagd. 

Organisaties opereren in een snel veranderende omgeving. Zowel externe factoren (bijv. 

disruptieve innovaties, verandering van publieke opinie, wet-en regelgeving en schaarste) als 

interne factoren (bijv. kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en strategische doelen) zijn 

drijfveren voor verandering (Hodges, 2016). Om bestaansrecht te behouden, moeten 

organisaties flexibel en dynamisch zijn; met andere woorden aanpassingsvermogen tonen. 

Vanwege deze aanhoudende noodzaak om constant te veranderen, zijn organisaties 

ononderbroken in beweging (Buchanan & Huczynski, 2016; Cameron & Green, 2009). COVID-

19 doet hier nog een schepje bovenop en vraagt om extreem snel aanpassingsvermogen 

(McKinsey & Company, 2020) en daar zijn organisaties inhoudelijk gezien heel druk mee. Toch 

is dit een bijzonder interessant fenomeen. Na meer dan 352 pagina’s over theorieën, 

concepten en modellen over (verander)management, sluiten Cameron en Green (2009) af met 

naar hun idee de meest waardevolle inzichten over (verander)management. Het 

wetenswaardige is dat deze alinea’s juist niet gaan over inhoudelijke theorieën, maar over het 

grote belang van bewustzijn, aandacht, reflectie en ruimte om te leren.  Volgens hen houdt 

dit het vermogen in om meer op te merken dan het voor de hand liggende of het direct 

zichtbare. Zelfstandig de tijd nemen om te reflecteren, coaching, trainingen of actieleren 

kunnen volgens Cameron en Green (2009) en ook volgens vele anderen door een vertragende 
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werking de ervaren druk ontnemen en ervoor zorgen dat (project)managers beter 

functioneren. Met andere woorden omschrijven ze de nodige balans tussen de menselijke- en 

businesskant in organisaties. 

 

Kortom; het lijkt problematisch dat (project)managers continu onder (werk)druk staan om te 

presteren, omdat ze hierdoor minder ruimte hebben om te leren en reflecteren of dit zo 

ervaren. Terwijl deze activiteiten juist belangrijk zijn voor de ontwikkeling van succesvolle 

(project)managers en de algehele prestatie van organisaties. Zowel om beter te kunnen 

presteren als om constante werkdruk te verminderen (Dix et al., 2021). Als leren en reflecteren 

een substantieel onderdeel van organisatieleren is en daarmee ook het succes van een 

organisatie kan uitmaken, is het interessant om te onderzoeken hoe organisaties hiermee 

omgaan en hoe medewerkers dit ervaren. 

 
In dit onderzoek kijk ik naar de ervaringen van (oud-)trainees van het traineeship bij Strict 

Young Professionals. Strict Young Professionals is een organisatie die hoogopgeleide starters 

tijdens een tweejarig Projectmanagement & (ICT) Consultancy traineeship koppelt aan diverse 

publieke en private organisaties in de markt. Hierbij voeren de trainees van begin af aan 

zelfstandig uitdagende functies uit. Wat Strict Young professionals bijzonder maakt, is het 

grote aandeel tijd dat het ontwikkelprogramma inneemt tijdens dit traject. Naast 

vakinhoudelijke trainingen is er veel ruimte voor persoonlijke -en professionele ontwikkeling 

en supervisie. Met andere woorden, tijd voor reflectie en leren. Deze trajecten worden zowel 

individueel gevolgd als in een kleine groep. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat ze de 

inzichten van Cameron en Green (2009) hebben omarmd en toegepast. Na afronding van het 

traineeship vliegen trainees uit naar een andere organisatie in de markt of gaan ze in dienst 

bij het moederbedrijf, Strict. Een van de doelen van Strict Young Professionals is om de 

trainees te ‘leren om te leren’ zodat ze zich beter kunnen positioneren in hun werk en beter 

kunnen functioneren. Tijdens het tweejarige programma krijgen ze niet alleen veel 

ondersteuning bij het leren en reflecteren, maar wordt ook expliciet van ze verwacht dat ze 

deze vaardigheid ontwikkelen en actief inzetten. Deze aanpak probeert optimaal te faciliteren 

anders te handelen en denken. 

 

Zelf ben ik van 2018 tot 2020 trainee geweest bij Strict Young Professionals. Het doorlopen en 

afronden van het traineeship heeft me de relevantie van leren en reflectie doen inzien en met 

name het belang van de ruimte die organisaties voor de menselijke, persoonlijke 

ontwikkelkant kant moeten creëren. Ik kan stellen dat het in het moment uitzoomen (ook 

inhoudelijk) veel kan opleveren en dat het actief zelfstandig reflecteren en leren wellicht zelfs 

een vereiste wordt voor bepaalde functies. Al lange tijd beaamt de literatuur (zie bijvoorbeeld: 

Albert & Grzeda, 2014, Gutzan & Tuckermann, 2019) het belang van reflecteren en leren en ik 

neem waar dat steeds meer organisaties aandacht schenken aan trainingen op dit gebied. 

Daarbij ben ik bijzonder nieuwsgierig naar hoe de ervaringen van dit soort trainingen 
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doorwerken in het latere werk van deelnemers, wanneer ze binnen een andere cultuur 

opereren. De vraag die opkomt is: hoe ervaren deelnemers het ontwikkelprogramma en hoe 

begeleiden deze ervaringen hen in het vervolg van hun carrière? 

 

Doelstelling & vraagstelling 
Het hoofddoel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de verschillende ervaringen van 

(oud-)trainees en te ontdekken hoe deze ervaringen, volgens hen, doorwerken op hun huidig 

werk. Daarnaast is een doel om aan hand van deze ervaringen inzicht te krijgen in het 

spanningsveld en de wederzijdse effecten tussen de menselijke en bedrijfsmatige kant binnen 

organisaties.  

 

Onderzoeksvraag 
Naar aanleiding van de probleem- en doelstelling is de volgende onderzoeksvraag 

geformuleerd: ‘Hoe werken volgens (oud-)trainees de ervaringen van het 

ontwikkelprogramma van het traineeship door op de uitvoering van hun huidige werk?’ De 

vraag wordt onderzocht door een kwalitatief onderzoek met een interpretatieve benadering. 

 

Bij dit onderzoek zijn niet alleen oud-trainees, maar ook huidig trainees betrokken. Weliswaar 

kunnen huidige trainees nog weinig vertellen over de doorwerking in volgend werk, maar wel 

over de doorwerking tijdens de externe opdrachten die ze tijdens het traineeship vervullen. 

Daarnaast kunnen ze vertellen over hun huidige leerervaringen, de leercultuur binnen het 

traineeship en het gevolg daarvan op hun perceptie van de werkdruk. 

 

Wetenschappelijke relevantie 
Niet alleen in het nieuws is er aandacht voor de prestatiedruk en het spanningsveld tussen de 

mens (die geen prestatiemachine is) en organisaties die willen excelleren, publieke waarde 

willen toevoegen of marktwaarde willen behouden. Ook wetenschappelijk gezien is hier veel 

aandacht voor. Daarmee is dit onderzoek ook wetenschappelijk relevant. Het onderzoek 

draagt bij aan het wetenschappelijk debat over organisatieleren, de ruimte die reflectie en 

training hierin inneemt en het belang ervan. Daarnaast is de laatste jaren binnen de 

wetenschap geestelijke gezondheid en mentaal welzijn binnen organisaties een steeds 

belangrijker onderwerp geworden (Elraz & Knights, 2021). Zo vermelden Albert en Grzeda al 

in 2014 dat kritisch denken en reflectie onderdeel zou moeten uitmaken van bedrijfseducatie. 

Ondanks dat er al veel theoretische kennis is over organisatieleren, stellen Gutzan en 

Tuckermann (2019) dat onderzoekers worstelen met het empirisch illustreren van collectieve 

reflectie in organisaties. Ze omschrijven het als “neat in theory, messy in praxis” (Gutzan en 

Tuckermann, 2019, p.323). Dit onderzoek poogt meer kennis te genereren over collectieve 

reflectie in de praktijk. 
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Hoewel veel onderzoek is gedaan naar het belang van reflectie, de beste manier van scholing 

hierin en de mogelijke effecten ervan (Cameron & Green, 2009; Porter 2017; Seibert, 1999; 

Wood Daudelin, 1996), ontbreekt er nog informatie over de directe ervaringen van 

deelnemers en de invloed hiervan op hun vervolgcarrière. Zo is er bijvoorbeeld weinig kennis 

over directe ervaringen van leidinggevenden die een “mindfulness-based” 

leiderschapstraining hebben bijgewoond, terwijl de literatuur wel meent dat dergelijke 

programma’s zouden bijdragen aan leiderschapskwaliteiten (Dix et al., 2021, p. 1). Om deze 

reden hebben Dix et al. (2021) een studie naar de ervaring, impact en effect op 

leiderschapsstijl opgezet. Hieruit blijkt dat de helft van de deelnemers veranderingen in hun 

werkwijze heeft doorgevoerd. Een minderheid denkt de kennis, wanneer noodzakelijk, in de 

toekomst nog toe te kunnen passen. Nog een andere groep geeft aan sceptisch te zijn over 

het geleerde als aanpak voor leiderschapsontwikkeling. Het is interessant om te onderzoeken 

wat de invloed van de organisatiecultuur en de balans tussen mens en business hierbij heeft.  

Daarnaast lijken ervaringen en effecten van een trainingsprogramma te verschillen. Het is 

interessant om te onderzoeken waar deze verschillen door ontstaan en hoe de verschillen 

doorwerken op iemands carrière. Over het effect van experimenteel leren en reflecteren 

tijdens hoger onderwijs zijn een aantal resultaten bekend (Davis, 2003; Kolb en Kolb, 2017). 

Zo lijkt het erop dat een groot deel van de groep die na het afstuderen als succesvol wordt 

gezien, lerende ervaringen hebben opgedaan tijdens hun studie.  

 

Concluderend is er wel bepaalde kennis over effecten van trainingsprogramma’s tijdens het 

hoger onderwijs beschikbaar en in beperkte mate is er informatie beschikbaar over het effect 

van reflectie in leiderschapstrainingen. Hierbij wordt echter weinig aandacht geschonken aan 

de persoonlijke ervaringen en zijn met name senior managers het onderzoeksobject. Er is nog 

te weinig bekend over effecten en ervaringen van een dergelijk trainingsprogramma tijdens 

de start van iemands carrière, bijvoorbeeld in vorm van een traineeship. Het is belangrijk om 

hier meer over te weten te komen, zodat ontwikkelprogramma’s kunnen aansluiten bij de 

behoeften van jongvolwassenen en hun zo goed mogelijk kunnen ondersteunen tijdens hun 

loopbaan. Het intellectuele doel van dit onderzoek is dan ook om inzicht te krijgen in de 

manier waarop volgens (oud-)trainees de ervaringen van het ontwikkelprogramma 

doorwerken op de uitvoering van hun huidige werk. Door een gerichte casus, het 

ontwikkelprogramma van Strict Young Professionals, voegt dit onderzoek op specifiek vlak 

kennis toe aan de body of knowledge door een empirische bijdrage te leveren aan de reeds 

bestaande kennis over reflectie en leren op werkgebied. 

 

Organisatorische relevantie 
Dit onderzoek brengt begrijpelijke en plausibele resultaten tot stand. Zowel voor de mensen 

en organisatie die worden bestudeerd, als voor vergelijkbare instanties. Dat betekent dat dit 

onderzoek ook gericht is op het verbeteren van de bestaande praktijk in tegenstelling tot het 
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simpelweg beantwoorden van de onderzoeksvraag. Daarnaast worden de uitkomsten van het 

onderzoek gepresenteerd aan Strict Young Professionals met als doel om het programma, 

waar nodig te verbeteren en ook stil te staan bij de overgang van oud-trainees naar 

moederbedrijf Strict. Bovendien is het onderzoek relevant om de leercultuur bij Strict Young 

Professionals en Strict onder de loep te nemen en te bediscussiëren. Tot slot hoop ik het 

belang van een balans tussen de mens- en businesskant in organisaties onder de aandacht te 

brengen.  

 

Maatschappelijke relevantie 
Dit onderzoek is maatschappelijk relevant, omdat het ingaat op de trend van toenemende 

prestatiedruk waar werknemers mee te maken hebben. Door de COVID-19 uitbraak en de 

bijbehorende maatregelen is de geestelijke gezondheid een van de grootste uitdagingen 

geworden voor werknemers en werkgevers. Onderzoek van ORACLE (2020) toont aan dat 

werkgevers zich ervan bewust zijn dat ze moeten inspelen op de situatie om stress, angst, een 

daling van productiviteit of zelfs een burn-out bij medewerkers te voorkomen. Zo worden er 

bijvoorbeeld mindfulness en meditatietrainingen gegeven. Een positief aspect van de 

pandemie is dan ook dat het gesprek over mentaal welzijn op de kaart is gezet. Opmerkelijk 

hierbij is dat deze aandacht voor de menselijke kant vooral gericht is op de sfeer en cultuur 

rondom het werk. Aan de cultuur van het inhoudelijke werk en de functie van bijvoorbeeld 

(project)managers, veranderaars en consultants is niet per se iets veranderd. Het draait nog 

steeds veelal om het ‘doen’. Iets opleveren, realiseren en organiseren. Met andere woorden 

actie ondernemen. Dit is al tijden diep verankerd in de werkcultuur, waarbij in tijden van crisis 

gewoonlijk de noodzaak wordt gevoeld om dubbel zo hard te werken. Hierbij vooral niet te 

stoppen om na te denken, maar continu voorwaarts te bewegen (Dix et al., 2021; Gavett, 

2015; Harvard Business Review, 2014). Porter (2017) is zich bewust van de uitdagingen om te 

reflecteren in een dergelijke cultuur, maar stelt dat wanneer personen de cirkel van continue 

actie doorbreken, zij veel impact maken. Om deze impact te verduidelijken haalt ze een quote 

van Peter Drucker aan: ‘Follow effective action with quiet reflection. From the quiet reflection, 

will come even more effective action’. 

 

Noemenswaardig is dat het onderwijs de afgelopen jaren wel inhoudelijke veranderingen 

heeft doorgemaakt. Scholieren en studenten leren steeds meer om actief stil te staan, te leren 

van het doen en (in actie) te reflecteren. De University of Waterloo, University of Derby en 

Utrecht University zijn enkele voorbeelden waar cursussen draaien om het creëren van 

ervaringen en het reflecteren hierop (Critical Reflection, 2019; Cursussen, 2021; Reflection, 

2021). Ook vinden er steeds meer onderzoeken plaats naar hoe reflectievaardigheden het 

beste kunnen worden aangeleerd of geïntegreerd in het curriculum van zowel studies als 

‘executive opleidingen’ (Albert & Grezda, 2014; Hibbert, 2012; Scott, 2010). Het is relevant 

om te onderzoeken hoe deze vaardigheden op de werkvloer tot zijn recht komen. 
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Bovendien zijn traineeships hip. De overheid heeft een Rijkstraineeship om hun volgende 

generatie topambtenaars op te leiden en er zijn (management)traineeships te vinden van 

gemeenten tot organisaties als ProRail of Liander. Grote kans dat een eerste baan van starters 

in de vorm van een traineeship is bekleed. Ondanks dat elk traineeship verschilt, is de 

strekking dat jonge mensen terechtkomen in een organisatiedynamiek waarbij ruimte is om 

te leren doordat daar, in grotere of kleinere mate, tijd voor wordt gereserveerd. Dit onderzoek 

kan een bijdrage leveren aan de kennis over hoe deelnemers ontwikkelprogramma’s ervaren 

en hoe hun werk erdoor wordt beïnvloed. In het kader van een steeds sneller draaiende 

wereld, torenhoge verwachtingen van millennials van zichzelf en hun omgeving en de 

daarmee toegenomen kans om op te branden, is kennis over ervaring en betekenisgeving aan 

reflectie van toegevoegde waarde (Launspach, 2019). 

 

Leeswijzer 
Het komende hoofdstuk omvat het theoretische kader waarin dit onderzoek zich beweegt. In 

het methodehoofdstuk schets ik mijn gemaakte ontwerpkeuzes en leg ik hier verantwoording 

aan af. Vervolgens presenteer ik de resultaten van dit onderzoek, analyseer ik deze en leg ik 

een koppeling met de theorie. Het concluderende hoofdstuk geeft antwoord op de 

hoofdvraag en in de discussie geef ik aanbevelingen voor vervolgonderzoek en kijk ik kritisch 

terug op het onderzoeksproces. De referenties en bijlages vormen het laatste deel van deze 

scriptie.       
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Theoretisch kader 
Dit hoofdstuk zorgt voor een kennisbasis om het vervolg van dit onderzoek beter te kunnen 

begrijpen. In dit theoretisch kader licht ik namelijk de belangrijkste thema’s uit de literatuur 

toe, die dit onderzoek omkaderen en die van belang zijn voor de analyse van dit onderzoek. 

Bovendien heeft dit theoretisch kader de basis van de topiclijst voor de interviews gevormd. 

Allereerst ga ik in op organisatieleren als belangrijk onderdeel van bedrijfsvoering. Gevolgd 

van theorie over leren aan hand van reflectie en de factoren die reflectie kunnen stimuleren 

of belemmeren. Het hoofdstuk sluit af met theorie over het spanningsveld tussen de 

menselijke kant en businesskant binnen organisaties. 
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Het belang van organisatieleren 
Verandering is constant aanwezig in en rondom organisaties. Vaak speelt zelfs meer dan één 

verandering tegelijkertijd en soms komt daar veel (tijds)druk van buiten of binnen de 

organisatie bij. Waar Lewin (in Buchanan en Huczynski, 2016) in 1951 het organiseren van 

verandering omschrijft in de drie fases van unfreezing, moving en refreezing, stellen Mohrman 

en Lawler (in Buchanan en Huczynski, 2016) dat refreezing tegenwoordig geen optie meer is 

en dat herhaling van verandering de nieuwe norm is. Ze omschrijven deze staat ook met de 

metafoor permanent thaw, dus permanent ontdooien van de huidige staat. Om succesvol te 

zijn en te kunnen veranderen, moeten organisaties en medewerkers leren van gebeurtenissen 

(Hodges, 2016). Het levenslang leren is namelijk nodig om effectief te kunnen werken in een 

‘turbulente, voortdurend veranderende omgeving’ (Scott, 2009, p.4341). Volgens Hodges 

(2016) zijn bijvoorbeeld fouten mooie ingangspunten om van te leren, mits hiertoe voldoende 

ruimte in de organisatie is. Deze kanttekening van ‘voldoende ruimte’ als voorwaarde en het 

belang hiervan wordt in dit onderzoek nader onderzocht. Dit onderzoek kijkt naar de ruimte 

die (oud-)trainees hebben ervaren tijdens het traineeship en bij hun vervolgwerkgever.  

 

Leren binnen organisaties lijkt dus belangrijk. Maar wat betekent leren precies? Buchanan en 

Huczynski (2016, p. 147) omschrijven leren als volgt: “Learning is the process of acquiring 

knowledge through experience which leads to a lasting change in behaviour.” Leren is dus een 

proces met gedragsverandering als resultaat. Toch lijkt het zo dat niet elke ervaring 

automatisch tot gedragsverandering leidt. Zo schrijven zij dat ervaringen op een specifieke 

manier verwerkt moeten worden, willen ze tot leren en daarmee gedragsverandering leiden. 

Het belang van reflectie binnen een leerproces wordt veel genoemd (Gutzan & Tuckermann, 

2019; Korthagen, 2005; Zundel, 2012). Reflectie dient namelijk als fundament voor leren 

(Wraae et al., 2020).  Ook Hodges (2016) schetst dat organisaties leren kunnen bevorderen 

door een proces van reflectie en terugblik te normaliseren. Bovenstaande noodzaak om te 

leren en het belang van leren en reflecteren voor een succesvolle ontwikkeling als 

(project)manager vormt de basis voor dit onderzoek. Het is interessant om te ontdekken of 

en hoe (oud)trainees de ruimte om te mogen leren (hebben) ervaren en hoe hun ervaringen 

doorwerken op hun huidig werk. Cooper et al. (2012) identificeren een aantal thema’s die 

ervaringen tijdens het leren karakteriseren. Zo wordt een verscheidenheid aan gevoelens 

ervaren, dienen praktijkervaringen als katalysator van het leerproces en wordt leren als een 

actieve beleving ervaren. De concepten ‘gevoelens’, ‘kijk op praktijkervaring’ en ‘de beleving’ 

lijken belangrijk en zijn meegenomen als basis voor de topiclijst. 

 

Wood Daudelin (1996) en Seibert (1999) schreven al meer dan twintig jaar geleden dat het 

niet meer nodig was om te pleiten voor het belang van lerende medewerkers. Volgens hen 

werd de behoefte om continu te leren als een gegeven beschouwd en niet langer in twijfel 

getrokken. Tegenwoordig zijn er veel bedrijven die hun medewerkers tal van cursussen 
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aanbieden om te verdiepen op inhoud of op persoonlijk en professioneel vlak vaardigheden 

uit te breiden. Amerikaanse bedrijven investeerden in 2013 200 miljard US-dollar in 

trainingen. Met als doel: vaardige professionals om zo veel mogelijk concurrentievoordeel te 

behalen (Di Stefano et al., 2016). Dit is interessant, omdat ondanks dat het belang van ruimte 

voor leren en reflectie in de wetenschap en in de praktijk onder de aandacht is, dit in praktijk 

niet lijkt te leiden tot afname van de ervaren prestatiedruk.   

 

Reflecteren en leren 
Nu duidelijk is dat reflecteren een belangrijk onderdeel van een leerproces is, is het 

interessant om te verdiepen in de literatuur over reflectie. Reflecteren op zich is voor de mens 

geen nieuw of spannend fenomeen (Wood Daudelin, 1996). Op school leren kinderen 

analyseren om tot nieuwe inzichten te komen, in het privéleven bespreekt men lastige 

situaties met vrienden, partners of een therapeut en de zakenwereld gebruikt analyses van 

data om nieuwe probleemoplossende processen in te richten. Bovendien hoeft reflectie niet 

eens altijd als een actief proces worden ervaren. Zo schrijft Wood Daudelin (1996) dat menig 

reflectie-doorbraak wordt ervaren tijdens het primair uitvoeren van een andere taak, zoals 

hardlopen, douchen of grasmaaien. Ondanks de toegankelijkheid die ze omschrijft, doet haar 

definitie van reflectie vermoeden dat reflectie veel impact heeft op het handelen van mensen. 

 
“Reflection is a highly personal cognitive process. When a person engages in reflection, he or 

she takes an experience from the outside world, brings it inside the mind, turns it over, makes 

connections to other experiences, and filters it through personal biases. If this process results 

in learning, the individual then develops inferences to approach the external world in a way 

that is different from the approach that would have been used, had reflection not occurred.” 

(Wood Daudelin, 1996, p. 39) 

 
Reflectie is een actief proces (Korthagen, 2005) waarbij afstand wordt genomen van een 

ervaring om zorgvuldig na te denken over de betekenis ervan (Gutzan & Tuckermann, 2019; 

Jordan et al., 2009). Leren van deze ervaringen is het creëren van betekenis uit 

gebeurtenissen, die als leidraad dienen voor toekomstig gedrag (Buchanan & Huczynski, 

2016). 

 

De gezamenlijke noemer van de omschrijvingen van reflectie in de literatuur is reflectie op het 

heden/verleden en daarmee gedragsverandering voor de (nabije) toekomst realiseren. 

Inmiddels is reflectie niet alleen bekend als ‘psychologisch hulmiddel’, maar juist als ‘sociaal 

fenomeen’ in organisaties (Gutzan & Tuckermann, 2019, p. 320). In dit onderzoek moet blijken 

of trainees eenzelfde soort definitie en vooral betekenis geven aan leren en reflecteren. 

Tijdens individuele- en teamsessies blikken trainees terug op ervaringen en oefenen zij met 

mogelijk ander/efficiënter gedrag voor de toekomst. Uit hun ervaringen moet blijken of ze 
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zich bewust zijn van het geleerde reflectievermogen, hoe ze hier tegenaan kijken en of ze 

reflectie als ‘sociaal fenomeen’ binnen organisaties herkennen. 

 

Verschillende soorten reflectie 
De definities van reflectie doen wellicht vermoeden dat er één manier van reflecteren is, maar 

dat is niet het geval. Volgens Wood Daudelin (1996) vindt reflectie zoals vele andere cognitieve 

acties vooral in het onderbewuste plaats. Zij stelt dat de sorterende aard van het 

reflectieproces het meest efficiënt is terwijl we slapen. Uit slaaponderzoek blijkt dat slaap het 

niveau van inkomende sensorische gegevens vermindert en de reorganisatie en efficiënte 

opslag van informatie in de hersenen mogelijk maakt. Hierdoor kunnen de hersenen zich beter 

voorbereiden op de vele prikkelingen tijdens de wakkere uren. Dezelfde soort spontane 

sortering van bestaande informatie vindt plaats tijdens hersenloze, ritmische fysieke 

activiteiten zoals joggen, baantjes zwemmen of het gras maaien. Ook gebruikelijke routines 

die niet langer de volledige aandacht van het bewuste brein nodig hebben, zoals douchen of 

dezelfde route afleggen, zorgen ervoor dat de intense stroom van nieuwe informatie naar de 

hersenen tijdelijk wordt opgeschort. 

 
Cameron en Green (2009) stellen daarentegen dat reflectie slechts tot op zekere hoogte in de 

auto of in bad kan plaatsvinden. Volgens hen is het namelijk in situaties waarin men alleen is 

gemakkelijk om persoonlijke angsten te omzeilen en te snel beslissingen te nemen. Mensen 

blijven bij het eigen bekende, vertrouwde en doorbreken deze cirkel minder snel in hun 

eentje. Ze stellen dat mensen pas echt gaan reflecteren wanneer ze omgeven zijn door 

mensen die ze respecteren en vertrouwen. Alleen dan overweegt men opties en durft men 

moeilijkheden in de ogen te kijken. Om deze reden raden ze ontwikkelprogramma’s aan om 

reflectie aan te wakkeren en ontwikkeling te garanderen. Korthagen (2005, p. 374) sluit zich 

hierbij aan en stelt dat reflectie zeker op ‘automatische piloot’ kan plaatsvinden, maar dat de 

effectiviteit hiervan in sommige gevallen te betwijfelen valt. Hij noemt een iets andere 

invalshoek dan Cameron en Green (2009), namelijk dat mensen kunnen blijven hangen in fases 

van reflectie. Zo schenkt de één meer aandacht aan terugkijken op bepaalde gebeurtenissen 

zonder tot de kern van het probleem te komen en zijn anderen geneigd om wel direct tot de 

kern te komen, maar nemen ze de tijd niet om alle beschikbare informatie mee te nemen in 

hun analyse. Ook zijn er mensen die gelijk op zoek gaan naar een oplossing, zonder het 

probleem verder onder de loep te nemen. Tot slot verschilt volgens hem per persoon de mate 

waarop iemand zich bewust is van de invloed van zijn/haar emoties op eigen acties. Het is 

interessant dat vanuit de literatuur kanttekeningen worden geplaatst bij de effectiviteit van 

bepaalde manier van reflectie en dat aan individueel reflecteren valkuilen worden 

toegeschreven. Uit dit onderzoek moet blijken op welke manier (oud-)trainees reflecteren en 

of ze zich bewust zijn van de in de literatuur geschetste valkuilen. 
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Ook Seibert (1999) kent de valkuilen van individuele reflectie en schetst daarom het belang 

van begeleide reflectie, omdat de lerende daarbij worden ondersteund door formele tools en 

hulpmiddelen die helpen ervaringen te doordenken en ervan te leren. Toch is hij van mening 

dat gecoachte reflectie slechts één kant van de medaille belicht. Even belangrijk vindt hij 

ongestructureerde reflectie waar managers van nature aan deelnemen terwijl ze 

geconfronteerd worden met uitdagende ervaringen. Hierbij doelt hij op bewuste reflectie in 

actie. Daarmee onderscheidt deze niet gecoachte variant zich van de onbewuste reflectie die 

Wood Daudelin (1996) omschrijft. Tijdens reflectie in actie probeert men te begrijpen wat men 

ervaart terwijl men midden in deze ervaring zit. Omdat deze vorm in het moment plaatsvindt, 

kan het, in tegenstelling tot gecoachte reflectie, een verschil maken in de directe situatie.  

 

Tot slot benoemen Gutzan en Tuckermann (2019) het belang van reflectie als collectieve 

bezigheid. Van collectieve reflectie valt volgens hun te spreken wanneer collega’s een stap 

terugzetten uit hun dagelijkse routine en daarbij aannames en vanzelfsprekendheden ter 

discussie te stellen. Volgens hun leidt handelen zonder collectieve reflectie zelfs tot risico op 

chaos binnen de organisatie en kan de waarde creatie binnen de organisatie in het geding 

komen. Ze stellen dat het belangrijk is dat actoren binnen organisaties, met name wanneer ze 

expert zijn op één vakgebied, geregeld afstand nemen, hun waarde creatie observeren en 

kritisch bevragen. Daarbij benoemen ze gelijk twee knelpunten. Ten eerste stellen ze dat 

onduidelijk is wat een stap terug doen en afstand nemen concreet betekent in de praktijk. Ze 

werpen de vraag op waar medewerkers ‘precies van af moeten stappen en op welke manier’ 

(Gutzan & Tuckermann, 2019, p. 322). Ten tweede stellen ze dat de beschikbaarheid van mede 

actoren (collega’s die op eenzelfde manier waarde creëren voor de organisatie) een uitdaging 

is, omdat collega’s over de organisatie verspreid kunnen zijn en tegelijkertijd bezig zijn met 

waarde creatie. Met ander woorden, druk zijn met de uitvoering van hun werk. Gutzan en 

Tuckermann (2019) omschrijven hiermee het spanningsveld tussen waarde creatie (actief 

werkzaamheden uitvoeren) en de afstand die nodig is om het proces van waarde creatie te 

overdenken en waar mogelijk te verbeteren. Het spanningsveld dat ze omschrijven zou een 

potentiele oorzaak kunnen zijn voor de blijvende prestatiedruk die werknemers omschrijven. 

Ze moeten immers zowel waarde toevoegen, maar tegelijkertijd ook tijd creëren om te 

reflecteren. In dit onderzoek poog ik te achterhalen of en hoe (oud-)trainees dit spanningsveld 

ervaren. 

 

Reflectie lijkt niet alleen van belang te zijn voor waarde creatie en het verhogen van prestaties, 

maar ook voor de perceptie van balans en vermindering van de ervaren werkdruk (Cameron 

& Green, 2009; Dix et al, 2021). Volgens Dix et al. (2021) dragen aandacht, reflectie en 

mindfulness bij aan vermindering van spanning en angst. Ook draagt reflectie bij tot het 

hebben van meer energie en motivatie (Lanaj et al., 2018). Reflectie, mindfulness en ruimte 

om actief aandacht te besteden lijkt werkzaam in het verminderen van (ervaren) druk. Daarom 
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is het interessant om verder te onderzoeken hoe reflectie in organisaties vormgegeven wordt 

en hoe dit door medewerkers wordt ervaren. 

 

Concluderend verschillen de vormen van reflectie. Van bewust tot onbewust en van analyse 

achteraf tot reflectie in actie, waarbij gereflecteerd kan worden op proces, inhoud en op 

persoonlijk vlak (Seibert 1999; Wood Daudelin, 1996). De vorm kan variëren tussen collectief, 

individueel of onder begeleiding (Gutzan & Tuckermann, 2019; Korthagen, 2005; Seibert, 

1999). Ook lijkt er een spanningsveld te zijn tussen uitvoeren van actie en tijd nemen om te 

reflecteren, terwijl reflectie ook zou werken om ervaren druk te verminderen (Dix et al., 2021; 

Gutzan & Tuckermann, 2019). Uit dit onderzoek moet blijken of (oud-)trainees hebben 

ervaren dat er verschillende manieren van reflectie zijn, of ze zich bewust zijn van de valkuilen 

en hoe ze in hun huidige functie gebruik maken van reflectie als onderdeel van hun werk. 

Bovendien lijkt het spanningsveld rondom reflectie interessant, omdat het mogelijk oorzaak 

zou kunnen zijn voor zowel de uitdaging die bedrijven hebben om reflectie te integreren in 

hun organisatie als ook de uitdaging die medewerkers hebben om tijd voor reflectie te nemen 

of maken. Aan hand van de ervaringen van (oud-)trainees, poog ik dit fenomeen nader te 

onderzoeken. 

 

Reflectie bevorderen 
Nu duidelijk is dat reflectie een belangrijk werkonderdeel is, zowel voor het bevorderen van 

prestatie als voor het verminderen van de ervaren werkdruk, is het van belang om theoretisch 

te onderzoeken hoe organisaties reflectie kunnen bevorderen.  

 

Aspecten die bijdragen aan reflectie zijn enerzijds de tijd en ruimte krijgen om te kunnen leren. 

Zo omschrijven Garavan en McCarthy (2008) dat organisaties ruimte moeten creëren 

waardoor medewerkers geïnspireerd raken om te leren. Medewerkers moeten in bepaalde 

mate gemotiveerd worden om zich daadwerkelijk toe te wijden aan leren en reflecteren. 

Daarnaast moet de omgeving voldoende psychologisch veilig zijn (Schein, 1999). Een grotere 

mate van psychologische veiligheid kan aldus Schein (1999) bijvoorbeeld gecreëerd worden 

door een cultuur waarin fouten maken als leerzaam en niet als blunder wordt gezien en waar 

er professionele ondersteuning is om op terug te kunnen vallen. Daarnaast geeft hij aan dat 

werken in groepen een positieve bijdrage kan leveren. Een aspect waar Garavan en McCarthy 

(2008) en Bolhuis (2016) bij aansluiten. Zij benoemen leren als sociale en collectieve 

gebeurtenis, waarbij deelnemers van het leerproces gezamenlijk een gedeelde betekenis 

kunnen ontwikkelen. 

 

Naast aspecten die de organisatie kan realiseren, kunnen ook persoonlijke eigenschappen 

reflectie stimuleren. Zo schrijven Aitken en Higgs (in Hodges, 2016) over vermogen dat 

succesvolle managers en veranderaars moeten hebben. Zo helpt het als ze mindful en open 

zijn, voor zichzelf en anderen een lerende omgeving creëren, emotioneel intelligent zijn en 
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fouten durven te maken. Een dergelijke persoonlijke insteek, maakt het tijdnemen voor 

reflectie makkelijker. Uit de literatuur blijkt dat reflectie weliswaar ook door persoonlijke 

eigenschappen bevorderd kan worden, maar met name de invloed van de cultuur is voor dit 

onderzoek interessant. Uit de ervaringen van (oud-)trainees moet blijken in hoeverre 

organisaties daadwerkelijk in staat zijn om reflectie te bevorderen, op welke manier ze dit in 

de praktijk doen en hoe dit medewerkers beïnvloed. 

 

Belemmerende factoren voor reflectie 
Naast aspecten die reflectie bevorderen, is in de literatuur ook informatie te vinden over 

factoren die reflectie belemmeren. Zo zijn aspecten die reflectie tegenhouden veelal de 

omgeving van de medewerker, maar ook persoonlijke eigenschappen van de medewerker 

zelf. Cameron en Green (2009) stellen dat managers of veranderaars veelal intelligent en 

gedreven zijn. Deze enerzijds handige combinatie kan ook voor tegenslagen zorgen of tot 

frustratie leiden. Van nature zijn deze persoonlijkheden minder snel geneigd om stil te staan 

bij gevoelens en de interne leefwereld. Dit zou betekenen dat bepaalde personen extra 

training nodig hebben om te leren reflecteren. Voor dit onderzoek betekent dit dat ervaringen 

en de manier waarop deze doorwerken per persoon zouden kunnen verschillen. Daarnaast is 

het interessant om te onderzoeken of (oud-)trainees zich bewust zijn van de invloed van hun 

persoonlijke eigenschappen op hun manier van reflecteren.   

 

Cameron en Green (2009, p. 176) halen Covey aan die al in 1989 verkondigde dat succesvolle 

medewerkers “the futility of endless ‘business’” moeten vermijden. Hij omschrijft het creëren 

van tijd om te vernieuwen als het scherp houden van de zaag. Zonder de discipline en ruimte 

om dit de toen wordt het lichaam zwakker, de psyché mechanisch, vlakken emoties af en 

wordt een persoon ongevoelig en zelfs egoïstisch. Volgens Covey heeft de mens continue 

verbetering of zelfvernieuwing nodig om dit te vermijden. Naast vele anderen stellen Gavett 

(2015) en Dix et al. (2021) dat juist deze eindeloze staat van bezig zijn tegenwoordig een vast 

onderdeel is op de werkvloer. Aldus hun hebben medewerkers hier (onbewust) last van. Van 

junioren tot senioren in boardrooms lijkt dit fenomeen zich voor te doen. Oorzaak zou kunnen 

zijn dat (project)managers al in het begin van hun loopbaan getraind worden om te focussen 

op tastbare resultaten. En hoewel resultaten belangrijk zijn, moeten managers ook aandacht 

schenken aan onderliggende emoties om duurzaam te veranderen en blijvend succes te 

behalen (Cameron & Green, 2009). De (oud-)trainees hebben in tegenstelling tot wat Cameron 

en Green (2009) omschrijven wel vanaf het begin van hun loopbaan geleerd om te reflecteren 

en leren en niet alleen te focussen op tastbare resultaten. Het is interessant of dit werkelijk 

invloed heeft op de uitvoering van hun werk in hun vervolg carrière. 

 

Mindfulness 
Soms wordt de term reflectie, en met name reflectie in actie in de literatuur gekoppeld of 

gelijkgesteld aan het concept mindfulness (Jordan et al., 2009; Keevers & Treleaven, 2011). 
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Mindfulness betekent op een niet oordelende manier bewust aandacht te geven en daarbij 

doelgericht in het heden te blijven (Kabat-Zinn, 2013). Het wordt ook wel een “flexible state 

of mind in which we are actively engaged in the present, noticing new things and sensitive to 

context” genoemd (Langer, 2000, p. 220). En waar onderzoek naar mindfulness in het begin 

met name uitging naar psychologische doeleinden, is sinds 2015 ook veel aandacht voor 

mindfulness in een “niet-klinische context”, bijvoorbeeld op de werkvloer (Dix et al., 2021, p. 

2). Mindfulness leidt namelijk niet alleen tot meer opmerkzaamheid (Hyland, 2017), maar 

verbetert ook het emotioneel bewustzijn (Dix et al., 2021; Hodges, 2016). Het concept 

mindfulness sluit aan bij dit onderzoek, omdat het onderdeel kan zijn van reflectie en gaat 

over het hebben van aandacht op de werkvloer. Daarnaast heb ik het concept geïntroduceerd 

omdat er binnen de literatuur ook kritiek is op het gebruik van mindfulness en reflectie in 

organisaties (Hyland, 2017; O’Donnell, 2015). Onderzoekstechnisch is het interessant om ook 

dit perspectief te belichten. 

 

Kritiek op mindfulness en reflectie in organisaties 
De voorgaande paragrafen hebben geïllustreerd dat reflectie, mindfulness en het hebben van 

aandacht veel waarde toe kunnen voegen voor organisaties en de medewerkers. Toch is er 

ook een ander perspectief op het gebruik van deze middelen in organisaties. Hyland (2017, p. 

336) beschrijft het fenomeen van “McDonaldizing mindfulness”. Hiermee omschrijft hij dat 

mindfulness en ruimte voor aandacht op de werkvloer tegenwoordig gecommercialiseerd 

worden. Dat ze soms enkel worden gebruikt om potentiele werknemers aan te trekken of 

productiviteit te vergroten en daarmee meer winst te creëren. Ook O’Donnell (2015) 

omschrijft dit probleem. Hij schetst dat de voordelen van mindfulness, aandacht en reflectie 

uit zijn verband zijn gehaald en nu vooral worden gebruikt om waarde toe te voegen op de 

werkvloer, in plaats van de oorspronkelijke relevantie van mindfulness en reflectie om te 

ondersteunen bij de uitdagingen die binnen de huidige maatschappij ontstaan. Hyland (2017, 

p.340, p. 342) omschrijft mindfulness en aandacht zelfs als een “designer drug” voor hoger 

opgeleiden, omdat ze het gebruiken als “quick fix”. Terwijl het mindful zijn eigenlijk bedoeld 

is als remedie om “Gelassen” te kunnen zijn - dus om stress te voorkomen of verbeteren, 

wordt het nu als “supplement” gebruikt om door te kunnen gaan met de huidige dynamiek 

(Hyland, 2017, p. 341). Het is interessant om te onderzoeken of (oud-)trainees zich bewust 

zijn van deze potentiele commerciële insteek en hoe dit doorwerkt op hun begrip van 

mindfulness en reflectie.  

Naast het feit dat de middelen op een gecommercialiseerde manier gebruikt worden, 

beschrijven Hyland (2017) en O’Donnell (2015) ook een paradox. Namelijk dat de organisaties 

die in eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de stress en tijdsdruk die medewerkers ervaren, 

nu programma’s aanbieden ter vermindering van deze stress (Hyland, 2017; O’Donnell, 2015). 

Bovendien stellen Hyland (2017) en Purser et al. (2016) dat huidige mindfulness programma’s 

niet in staat zijn om een cultuuromslag te realiseren, terwijl een verandering van werkcultuur 
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juist noodzakelijk zou zijn. Uit dit onderzoek moet blijken hoe de verhouding tussen 

cultuurverandering en ruimte om te leren en reflecteren wordt ervaren door medewerkers. 

Hyland (2017), O’Donnell (2015) en Purser et al. (2016) zijn namelijk zeer kritisch, maar het is 

de vraag in hoeverre de medewerker hier zelf bij stil staat of dit zo ervaart.  

 
Tot slot zorgt het feit dat organisaties financiële middelen in ontwikkeling en training stoppen 

volgens Di Stefano et al. (2016) niet automatisch dat medewerkers ook meer tijd en ruimte 

ervaren om met aandacht na te kunnen denken over hun werkzaamheden. Wat ook weer 

aansluit bij het eerder benoemde spanningsveld van Gutzan en Tuckermann (2019). Terwijl de 

studie van Di Stefano et al. (2016) naar voren brengt dat medewerkers die aan het einde van 

de dag 15 minuten reflecteren op hun werkdag 23% beter functioneerden dan medewerkers 

die dat niet deden. Een meetbaar percentage van beter functioneren als resultaat van 

reflecteren is weliswaar niet doel van dit onderzoek, maar deze uitkomst toont wel de kracht 

aan van tijd krijgen om zelfstandig te reflecteren en na te denken. Uit de literatuur blijkt dat 

organisaties weliswaar hun best te doen om reflectie te faciliteren (Di Stefano et al. 2016; 

Gutzan & Tuckermann, 2019; Hodges, 2016), maar dat dit niet altijd tot het gewenste resultaat 

leidt en dat ze in zekere zin ook zelf veroorzaker zijn van de noodzaak van reflectie en 

mindfulness zijn (Hyland, 2017; O’Donnell, 2015; Purser et al., 2016). Het is interessant om te 

onderzoeken of deze tegenstrijdigheid en de negatieve kanten van reflectie in organisaties 

ook door (oud-)trainees worden ervaren. Deze tegenstrijdigheid brengt ons bij een ander 

thema: het spanningsveld tussen de menselijke kant en businesskant binnen organisaties. 

 

Het basis spanningsveld  
Binnen dit thema zijn er meerdere spanningsvelden, waarvan een aantal al aan bod is 

gekomen in bovenstaande paragrafen. Namelijk het spanningsveld dat werknemers ervaren 

tussen tijd nemen voor reflectie, maar ook het blijven uitvoeren van werk. Ook heb ik het 

spanningsveld tussen de positieve en negatieve kanten van reflectie en mindfulness binnen 

organisaties toegelicht. Deze alinea gaat over het achterliggende spanningsveld dat wellicht 

de basis is van of in ieder geval invloed heeft op de andere spanningsvelden: het spanningsveld 

tussen de business en de menselijke kant. Met andere woorden de tijd en ruimte die bedrijven 

in eerste instantie wel of niet (kunnen) creëren ten behoeve van reflectie en mindfulness. 

Ondanks dat dit onderzoek gaat over de ervaringen van mensen, is het ook belangrijk om in 

theoretische kennis te verdiepen over het basis spanningsveld. Dit aangezien keuzes die 

hierbij gemaakt worden en een eventuele disbalans, invloed hebben op de overige 

spanningsvelden van reflectie in organisaties. Hiervoor maak ik gebruik van bedrijfskundige 

inzichten van Dodd en Favato (2006) en Nohria en Beer (2000). 

 

Binnen organisaties is een spanningsveld tussen de menselijke kant en de business kant te 

vinden. Hiervoor maak ik gebruik van uitleg van Nohria en Beer (2000), die weliswaar over 

verandermanagement gaat, maar daarmee ook toegepast kan worden op de verandering van 
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organisatiecultuur. Ze schrijven over “theory E” en “theory O” strategieën bij 

verandermanagement. Bij theorie E ligt de focus op economische prikkels en is de 

achterliggende gedachte vooral de financiële vooruitgang. Bij theorie O, ook wel omschreven 

als een mildere benadering van verandering, is er meer ruimte voor de mens in het proces. 

Volgens Nohria en Beer (2000) proberen organisaties vaak beide strategieën tegelijkertijd toe 

te passen, zonder aandacht te geven aan het spanningsveld dat hiertussen ontstaat. Hun 

onderzoek suggereert dat er een manier zou zijn om de spanning tussen deze twee op te 

lossen zodat economische en menselijke strategieën behartigd kunnen worden. Met deze 

benadering zouden organisaties zowel winstgevend als optimaal productief kunnen zijn. Deze 

benadering vraag ten eerste om expliciet het spanningsveld tussen E en O accepteren en te 

benoemen. Leidinggevenden moeten benoemen dat het spanningsveld er is en hoe ze 

hiermee om willen gaan. Ten tweede richting geven vanuit de top van de organisatie, maar de 

invulling ervan over laten aan de medewerkers en daarbij ruimte te laten om te 

experimenteren. Sterker nog, daarbij organisatie evolutie en cultuurverandering aan te 

moedigen. Het is interessant of een dergelijke benadering van acceptatie en benoeming ook 

werkt bij het spanningsveld tussen meetbare output creëren en reflectie.     

 
Ook Dodd en Favato (2006) omschrijven het spanningsveld waar organisaties mee de maken 

hebben. Zo staan keuzes tussen korte- en lange termijn resultaten en winstgevendheid of 

groei vaak haaks tegenover elkaar.  Waarbij organisaties rekening moeten houden met de 

meest urgente spanning per tijdsstip: “Although companies have to manage all three tensions 

all of the time to some extent, at any point in time only one of them is critical to unlocking 

better performance” (Dodd & Favaro, 2006, p.1). Ondanks dat Dodd en Favaro (2006) heel erg 

focussen op de bedrijfskundige aanpak en hun doel vooral een zo best mogelijke prestatie is, 

kunnen hun implicaties voor de beste keuzes ook door worden vertaald naar het 

spanningsveld tussen ontwikkeling, stilstaan en actie. Dodd en Favaro (2016) geven namelijk 

aan dat managers vaak hoofddoelen stellen binnen de spanningen (bijvoorbeeld focus op 

winstgevendheid in plaats van groei, of vice versa). Ze stellen dat organisaties hierdoor heel 

erg gaan schommelen van de ene extreme naar de ander in plaats van de spanning op te 

lossen.  Volgens Dodd en Favaro (2006) doen bedrijven het juist goed als ze op zoek gaan naar 

de factor die deze spanningen verenigt. Door bijvoorbeeld in het geval van winstgevendheid 

versus groei te focussen op de factor ‘meeste voordeel voor de klant’ De vraag die opkomt is: 

wat is de verbindende factor in het spanningsveld van continue actie en ruimte voor afstand 

en reflectie. Enerzijds zou deze factor het welzijn van medewerkers kunnen zijn, anderzijds 

verbetering van kwaliteit van hun werk. Ik hoop tijdens dit onderzoek een antwoord te kunnen 

vinden op deze vraag. 

 

Samenvattend heb ik in dit theoretische raamwerk het belang van organisatieleren 

uiteengezet en beschreven dat in de literatuur reflectie of mindfulness worden aangehaald 

als substantieel onderdeel van leren. Met de betekenis van reflectie en mindfulness en de 
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voor- en nadelen van de toepassing hiervan in organisaties in het achterhoofd, heb ik een 

aantal spanningsvelden geïllustreerd. Ten eerste het basis spanningsveld tussen de 

businesskant en de menselijke kant in organisaties (Dodd & Favaro, 2006; Nohria & Beer, 

2000). Ten tweede het spanningsveld dat medewerkers ervaren wanneer er wel bepaalde 

ruimte is om te reflecteren, maar ze ook hun werk moeten blijven doen (Di Stefano et al. 2016; 

Gutzan & Tuckermann, 2019). Ten derde het spanningsveld tussen commerciële insteek van 

mindfulness en reflectie en de oorspronkelijke intentie van deze middelen (Hyland, 2017; 

O’Donnell, 2015; Purser et al., 2016). Uit dit onderzoek moet blijken of en hoe (oud-)trainees 

deze spanningsvelden ervaren en hoe dit doorwerkt in de uitvoering van hun werk.  
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Methoden 
Onderzoek doen brengt veel designkeuzes met zich mee. In dit hoofdstuk licht ik de 

onderzoeksstrategie en -methode toe en verantwoord ik mijn gemaakte keuzes. Daarbij ga ik 

ook in op mijn wetenschapsfilosofische positie. Dit hoofdstuk sluit af met een beschrijving van 

de kwaliteitscriteria. 
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Onderzoeksstrategie 
Dit onderzoek is kwalitatief van aard en probeert op die manier de onderzoeksvraag te 

beantwoorden. Kwalitatief onderzoek ligt voor de hand, omdat ervaringen van personen, de 

waarde die ze hechten aan het geleerde en hun perceptie op hun huidige werk worden 

onderzocht. Ervaringen en waarden vallen lastig in kwantitatieve cijfers uit te drukken, maar 

komen goed naar voren in dit kwalitatieve onderzoek. Bovendien heeft dit onderzoek een 

interpretatief karakter. Een interpretatieve methode zorgt voor een beter begrip van de 

situatie, wat het contextualiseren van theorie voor praktijkoplossingen ten goede kan komen 

(Darby et al., 2019). Interpretatief onderzoek gaat ervan uit dat de realiteit continu verandert 

door de wisselwerking van individuen en hun omgeving. Darby et al., (2019, p. 397) 

omschrijven dit effect als: “reality is a holistic structure that is continuously changing and more 

than the sum of its parts”. 

 

Dit onderzoek creëert begrip en betekenisgeving over de ervaringen van (oud-)trainees over 

het traineeship en hoe deze doorwerkt in hun huidige functie. In tegenstelling tot bij een 

positivistische benadering, was het aantonen van causaal effect en generaliseerbaarheid van 

de uitkomsten in dit onderzoek minder van toepassing. Veel meer ging het om het blootleggen 

van specifieke motieven, ervaringen en betekenisgeving. Deze ervaringen zijn gekoppeld aan 

de context van het onderzoek en (oud-)deelnemers van het traineeship van Strict Young 

Professionals. Kijkend naar de strategie en ontwerp van dit onderzoek is van belang om te 

vermelden dat deze interpretatieve benadering via een hermeneutisch proces verliep. Darby 

et al. (2019, p. 402) noemen dit ook het “part-to-whole process”. Kennis uit de literatuur, 

ervaringen uit de praktijk en uitkomsten van interviews vulden elkaar constant aan en zorgen 

voor een steeds toenemende verdiepingsslag richting een antwoord op de onderzoeksvraag. 

 

Positionality 
Naast interpretatief kwalitatief onderzoek als invalshoek van dit onderzoek, maakte ook mijn 

positionality onderdeel uit van mijn wetenschapsfilosofische positie, en daarmee ook van mijn 

onderzoeksstrategie. Positionality wordt vaak gezien als proces van een continue interne 

dialoog in de vorm van kritische zelfevaluatie. Deze evaluatie gaat over de positionaliteit van 

de onderzoeker (Berger, 2015). Door me bewust te zijn van mijn positionality, namelijk het 

feit dat ik zelf oud-trainee ben en me kan herkennen in sommige verhalen van (oud-)trainees, 

erken ik actief dat deze positie invloed kan hebben op het onderzoeksproces en de uitkomst 

van dit onderzoek. Aangezien ik zelf het programma als positief heb ervaren en het gevoel heb 

veel aan mijn ervaringen te hebben, kon ik me in eerste instantie goed vinden in de positieve 

verhalen van (oud-)trainees. Dit had zeker invloed op mijn woordkeuze, presentatie van de 

data en getrokken conclusies. Pas door afstand te nemen en met een externe over de eerste 

resultaten van het onderzoek te spreken, kon ik openingen ontdekken die ruimte gaven voor 

een kritisch perspectief. In zekere zin is er sprake van meta leren, waarbij ik door zelf nog 

actiever positie in te nemen nog meer en op een andere wijze heb gereflecteerd op het 
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onderzoeksproces en mijn rol hierin.  Tijdens de verdieping van het kritische perspectief heb 

ik dan ook meer vanuit een externe blik (als onderzoeker) gekeken en geprobeerd mijn eigen 

ervaringen achterwege te laten. Ondanks dat er in dit onderzoek ruimte is voor een kritische 

blik op de resultaten, wegen mijn eigen positieve ervaringen mee in de getrokken conclusies.  

 

Ethiek 
Tijdens het onderzoeksproces had ik als onderzoeker te maken met menselijke interactie. 

Daarom was het van belang om ethiek een belangrijk punt van de onderzoeksstrategie te 

maken. Ik heb mijn best gedaan om niet onethisch te handelen en voldoende ruimte te geven 

aan de deelnemers van het onderzoek. Daarnaast heb ik persoonlijke data van respondenten 

vergaard. Dit onderzoek voldoet aan de ‘richtlijnen onderzoeksethiek en opslag 

onderzoeksdata studentonderzoeken Bestuurs- en organisatiewetenschap’. Daarmee 

verliepen dataverzameling en -verwerking conform de algemene verordening 

gegevensbescherming. Voorafgaand aan de interviews heb ik deelnemers over het doel van 

het onderzoek geïnformeerd, evenals over wat er met hun data gebeurt. Daarbij vroeg ik 

goedkeuring om hun data geanonimiseerd te gebruiken voor het onderzoek. Ik vermelde dat 

deelname vrijwillig is, dat de respondent vrij is om geen antwoord te geven op bepaalde 

vragen en ik vroeg toestemming om het interview op te nemen. De respondenten hebben het 

‘informed consent’ document (zie bijlage 2) getekend en daarmee toestemming gegeven voor 

het gebruik van hun data.  

 

Onderzoeksmethoden 
De komende alinea’s omvatten informatie over de verzameling, analyse en presentatie van de 

data.  

Dataverzameling 
Allereerst vormde het theoretische kader een basis voorafgaand aan het veldonderzoek. Deze 

analyse van beschikbare secundaire data creëerde een kennisfundament, gaf 

oriëntatiepunten en diende als basis voor de topiclijst van de semigestructureerde interviews. 

Startpunt van het onderzoek waren (change)managementboeken van Buchanan en Huczynski 

(2016), Cameron en Green (2009) en Hodges (2016). Relevante auteurs, concepten en 

modellen uit deze boeken dienden als opstapje voor vervolgonderzoek in de literatuur. 

Daarnaast dienden een aantal meer praktijkgerichte artikelen uit het Harvard Business Review 

als inspiratiebron voor verdere literatuurstudie. Via Google Scholar en via journals heb ik 

artikelen gevonden met behulp van een combinatie van thematische, methodologische en 

theoretische zoektermen. De volgende zoektermen zijn in combinatie met elkaar gehanteerd: 

experience, reflection, entrepreneurial learning, experience-based learning, professional 

training, organisational learning, reflection-in-action, trainees, interpretative, qualitative, 

interviews, organization. Inclusiecriteria voor de literatuur was een publicatiedatum van 

maximaal 25 jaar geleden (1996). 
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Interviews 
Om data uit het veld te verzamelen, heb ik gebruik gemaakt van diepgaande 

semigestructureerde interviews. Deze vorm van interviews leent zich om ervaringen, 

betekenisgeving en beweegredenen te achterhalen en daarbij voldoende ruimte te laten voor 

eigen inbreng van de respondent (Bryman, 2012). Interviews in het algemeen geven de 

gelegenheid tot diepgang en verbinding met de respondent. Daarnaast bieden interviews de 

mogelijkheid om verschillende perspectieven te achterhalen en inzicht te krijgen in aspecten 

die niet zijn beschreven in de literatuur (Boeije, 2014). In totaal zijn 20 deelnemers 

geïnterviewd, waarbij de gesprekken 45 tot 60 minuten duurden. Bij de keuze voor 

respondenten ligt de focus op huidige trainees en alumni van het programma. Meer 

achtergrondinformatie over de respondenten is te vinden in bijlage 5.2. De respondentgroep 

‘huidige trainees’ zit in het begin, midden of richting einde van het tweejarig traject. De groep 

‘alumni’ heeft het traineeship afgerond en is bij Strict of een andere organisatie in dienst. 

Beide groepen vertelden over hun ervaringen over het traineeship en hoe deze doorwerkt in 

het vervullen van hun huidige functie. Met de huidig trainees en oud-trainees die bij Strict in 

dienst zijn, ben ik via de talentmanager van Strict in contact gekomen. Overige oud-trainees 

heb ik via LinkedIn-berichten benaderd. Alle respondenten hebben dezelfde introductie en 

uitnodigingse-mail ontvangen (zie bijlage 3). Daarnaast heb ik met de talentmanager 

gesproken om aanvullende informatie te vergaren over de context van het programma. 

Uitkomsten van dit gesprek konden mogelijk helpen om ervaringen van (oud-)trainees beter 

te kunnen begrijpen.  

 

Tekenen 
Tijdens de interviews vroeg ik (oud-)trainees om hun ervaringen te tekenen. Een door de 

respondent gemaakte tekening geeft namelijk toegang tot non-verbale en emotionele 

betekenissen (Ward & Shortt, 2012). Daarnaast maakt het tekenen het voor de respondent 

makkelijker om gedachten, gevoelens en ervaringen te delen die hij niet direct wil, kan of durft 

te communiceren (Brailas, 2020). Ik heb aan respondenten gevraagd of ze op een manier 

waarbij ze zich prettig voelen kunnen visualiseren wat er bij hen opkomt als ze denken aan de 

ervaringen van het traineeship en hoe dit doorwerkt in de uitvoering van hun huidige functie. 

Daarbij heb ik ruimte gelaten of respondenten liever wilden tekenen, daarbij iets wilden 

schrijven of een digitale collage wilden maken. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik uit eigen 

ervaringen kan spreken dat als je iets wilt visualiseren, maar gebonden bent aan een vooraf 

gedefinieerde manier waarop en je het gevoel hebt dat deze manier je niet ligt, dit beperkend 

kan werken. Na afronding van de tekening heb ik respondenten gevraagd om hun tekening 

kort toe te lichten. Hiermee was de respondent in staat om alles wat in hem/haar opkomt te 

delen en werd het onderzoek minder gevormd door mijn eigen interpretatie van de tekening. 

De respondenten woordelijk te laten reflecteren op hun tekening en het gebruik van taal 

hierbij levert een extra dimensie op naast de visuele representatie van hun ervaringen. In 
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bepaalde mate droegen de tekeningen bij aan triangulatie (Maxwell, 2008) van de data. Ik kon 

verifiëren of de tekening het verhaal van de respondent ondersteunde en uitbreide of dat 

respondenten door middel van hun tekening tegenstrijdige punten ten opzichte van hun 

eerdere verhaal opwierpen.  

 

Dataverwerking en data-analyse 
Elk interview is opgenomen en achteraf getranscribeerd. De persoonlijke memo’s en 

transcripten zijn met behulp van het programma NVivo zowel open, axiaal als selectief 

gecodeerd (Boeije, 2014). Gedurende deze drie fases heb ik de interviews niet alleen apart 

bekeken, maar ook met elkaar gecombineerd en vergeleken. Tijdens het open coderen heb ik 

fragmenten van de interviews voorzien van een ‘samenvattende’ code. Na deze stap kwam ik 

uit op meer dan honderd uiteenlopende codes. In de vervolgstap, het axiaal coderen, heb ik 

deze codes geclusterd en in hoofd- en subcodes ingedeeld. Tijdens het selectief coderen heb 

ik met blik op de onderzoeksvraag een hernieuwde structuur aangebracht. Hier is de 

codeboom (zie bijlage 4) uit ontstaan. Daarnaast heb ik de tekeningen gebruikt om belangrijke 

thema’s te identificeren en gebruik gemaakt van een aantal metaforen die respondenten 

hierin weergeven. 

 
Tijdens het bovenstaande proces van data-analyse heb ik gebruik gemaakt van het concept 

“slowness” (Safron, 2019). Ik nam de ruimte voor bepaalde traagheid. Hierdoor kon ik tegen 

(in mijn hoofd) bestaande datapatronen in werken en ruimte creëren voor een analyse van de 

data met andere uitkomst als resultaat. Na een intensief traject van data-analyse in de vorm 

van coderen, heb ik hiervan afstand genomen, de kern van de interviews voor mezelf 

opgeschreven en deze aan buitenstaanders verteld. Ik ging op zoek naar een verhaal dat ik 

kon vertellen en wat voor een breed publiek toegankelijk zou zijn. De uitkomst hiervan is de 

korte video (https://www.youtube.com/watch?v=OgAPcqsVdtc) die een deel van de 

uitkomsten van dit onderzoek omschrijft. Het op een andere manier kijken en het 

gebruikmaken van creativiteit creëerde ruimte voor nieuwe inzichten. Uiteindelijk heeft dit 

uitstapje mij geholpen bij het samenvoegen en verder structureren van codes. 

 

Datapresentatie 
Alle data is geanonimiseerd. In het resultatenhoofdstuk maak ik gebruik van pseudoniemen 

wanneer ik citaten of standpunten van respondenten presenteer. Daarnaast vertoon ik ook 

belangrijke onderdelen van tekeningen in de presentatie van de bevindingen. De meest 

sprekende tekeningen zijn ook terug te zien als achtergrond op de introducerende pagina van 

ieder hoofdstuk. Hiermee komen de ervaringen van (oud-)trainees in zekere zin gedurende de 

volledige scriptie aan bod.  
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Kwaliteitscriteria 
In de komende alinea’s ga ik in op de betrouwbaarheid, validiteit en kwaliteitscriteria voor 

kwalitatief onderzoek.  

 
Een degelijk onderzoek voldoet aan een aantal kwaliteitscriteria. Waar positivistisch en 

kwantitatief onderzoek vooral valide en betrouwbaar moet zijn en meer voorspelbaar is in 

uitkomsten, ligt dit bij interpretatief onderzoek iets genuanceerder (Golafshani, 2003; Tracy, 

2010). Daarbij is het niet zo dat de oorspronkelijke doelen van validiteit en betrouwbaarheid 

niet meer van toepassing zijn, maar dat een interpretatieve invalshoek vraagt om een andere 

verwoording of een herdefinitie van de twee termen (Golafshani, 2003). Geloofwaardigheid, 

neutraliteit, consistentie en toepasbaarheid zijn volgens Golafshani (2003) betere 

graadmeters om kwaliteit te meten. Ook Tracy (2010, p. 840) schetst criteria die als ‘keurmerk’ 

voor hoogwaardig kwalitatief onderzoek gebruikt kunnen worden, welke ook in dit onderzoek 

worden nageleefd. Daarnaast is het belangrijk om stil te staan bij de vraag hoe mijn eigen 

waarden en percepties de uitkomsten van het onderzoek beïnvloeden. Het thema 

positionality heb ik in het begin van dit hoofdstuk al geïntroduceerd. Van belang is te beseffen 

dat het niet gaat om of ik als persoon het onderzoek en de uitkomst beïnvloedt, maar om hoe 

dit gebeurt. Namelijk dat mijn eigen positieve ervaringen van het traineeship invloed hebben 

op de dataverzameling en analyse en doorwerken in de conclusies die ik trek. Het is belangrijk 

om dit aspect niet te negeren of proberen te omzeilen, maar me bewust te zijn van de impact 

van de keuzes die ik heb gemaakt. Om deze reden heb ik tijdens het onderzoek veel notities 

bijgehouden waarin ik reflecteer op het onderzoeksproces en mijn eigen gedachten en 

aannames hierbij. In het discussiehoofdstuk communiceer ik open over de reflectie op de 

invloed van mijn rol als onderzoeker.   

 

Betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid van het onderzoek omschrijft of het onderzoek goed is uitgevoerd en of 

resultaten zouden verschillen bij een herhaling van het onderzoek (Bryman, 2012). Aangezien 

het onderzoek bouwt op persoonlijke ervaringen en waarden van personen, is het onderzoek 

moeilijk te herhalen. Doordat de data tot stand is gekomen in een diepgaand gesprek tussen 

de deelnemers en mijzelf, zouden de resultaten verschillen wanneer andere personen 

deelnemen aan het onderzoek of een andere persoon de interviews afneemt. Aangezien dit 

onderzoek over ervaringen binnen een specifieke context gaat en het volgens Bryman (2012, 

p. 390) a) lastig is om de sociale setting te ‘bevriezen’ en b) de exacte herhaalbaarheid binnen 

kwalitatief onderzoek minder van belang is, is onvoldoende herhaalbaarheid geen ultieme 

bedreiging voor de kwaliteit. Bovendien heb ik gepoogd om wat betreft randvoorwaarden en 

methode wel rekening te houden met zo veel mogelijk herhaalbaarheid en consistentie 

binnen het onderzoek om willekeur te vermeiden. Het verloop van het onderzoek is zo veel 

als mogelijk systematisch gegaan. Zo heeft elke respondent dezelfde berichten ontvangen en 

is aan iedereen op dezelfde manier de inhoud en doel van het onderzoek uitgelegd. Daarnaast 
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zijn alle interviews op dezelfde manier gecodeerd en geanalyseerd middels het programma 

NVivo. Dit verhoogt volgens Bryman (2012) de betrouwbaarheid. Ook het opstellen van een 

topiclijst en het pre-testen van het interview, in vorm van een pilotinterview, draagt bij aan 

de betrouwbaarheid (Boeije, 2014). Na het pilotinterview heb ik een aantal vragen van de 

topiclijst aangepast, omdat deze vragen nog te breed geformuleerd waren. Ook na de eerste 

drie interviews met respondenten heb ik een aantal vragen toegevoegd aan de topiclijst of 

vragen anders verwoord, omdat bleek dat dit beter werkte voor het verloop van het interview.  

Als afsluitende criterium voor de betrouwbaarheid haal ik Bryman (2021, p.392) aan. Hij 

refereert aan de term “Dependability” die Lincoln en Guba opwerpen als kwaliteitscriterium 

voor betrouwbaarheid van kwalitatief onderzoek. Dependability houdt een controleslag van 

collega-onderzoekers in. Hiervoor is het noodzakelijk om op een toegankelijke manier de 

fasen van het onderzoeksproces te registreren, zodat andere onderzoekers kunnen 

controleren of de procedures zijn gevolgd. Aangezien een controleslag veel tijd in beslag kan 

nemen is het geen populair kwaliteitscriterium. In beperkte mate voldoet dit onderzoek 

hieraan. Weliswaar heeft geen medeonderzoeker het volledige proces gemonitord, maar ik 

heb wel veel met andere onderzoekers gesproken over de uitvoering van mijn onderzoek en 

het proces hiervan. Daarnaast was een ervaren onderzoeker, in vorm van mijn 

scriptiebegeleider, betrokken die kritisch naar analyses en getrokken conclusies heeft 

gekeken. 

 

Validiteit 
De term interne validiteit beschrijft de kwaliteit van de opzet van het onderzoek. Bij het 

verzamelen van data is het van belang om hier aandacht aan te besteden. Maxwell (2008) en 

Tracy (2010) noemen het belang van triangulatie. Hierbij tracht de onderzoeker om data uit 

een breed scala van individuen of instanties te verzamelen. Dit vermindert het risico op 

toevallige associaties en maakt het mogelijk om ervaringen en betekenisgeving beter te 

kunnen begrijpen. Ik heb 20 respondenten tijdens diepgaande interviews van één uur 

gesproken. De groep respondenten bestond uit vertegenwoordigers uit alle lichtingen om een 

breed pallet aan ervaringen en data te verzamelen. Daarnaast is de alumni groep in diverse 

sectoren werkzaam en bekleden ze verschillende functies. Hierdoor heb ik voorkomen dat een 

bepaalde organisatie of functie het onderzoek domineert. Op deze manier heb ik ervaringen 

vanuit verschillende invalshoeken vergaard. De diepgaande interviews in combinatie met de 

creatieve methode tekenen, dragen bij aan het verzamelen van “rich data” (Maxwell, 2008, p. 

244). Deze rijke gegevens zijn aangevuld met gedetailleerde notities, beschrijvingen van het 

interview en concrete observaties. 

 

Kwaliteitseisen aan kwalitatief onderzoek 
Zoals reeds vermeld, zijn er meer graadmeters om de kwaliteit van kwalitatief onderzoek te 

omschrijven. Allereerst moet het onderzoek een waardig onderwerp omvatten. Zo moet het 

thema relevant zijn, moet het tijdstip van het onderzoek passend zijn en moet het onderzoek 
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interessante uitkomsten kunnen bieden (Tracy, 2010). Aangezien steeds meer organisaties 

aandacht schenken aan de ontwikkeling van werknemers, is het juist nu van belang om kennis 

over de ervaringen te vergaren. Dit onderzoek voldoet ook aan de kwaliteitseis ‘oprechtheid’ 

(Tracy, 2010, p. 841), omdat ik transparant over mijn doelen en vooroordelen, de sterke 

punten en tekortkomingen van het onderzoek, communiceer. Waar kwantitatief onderzoek 

doelt op generaliseerbaarheid, is geloofwaardigheid een belangrijke graadmeter voor dit 

onderzoek. Deze geloofwaardigheid wordt bereikt door een volledige en diepgaande 

beschrijving van mijn bevindingen uit het veld. Door verschillen tussen deelnemers te 

omarmen en daarmee een gevarieerd aantal stemmen in het onderzoek naar boven te laten 

komen, sluit het onderzoek an bij wat Tracy (2010, p. 844) omschrijft als “multivocality”. Tot 

slot moet het onderzoek een significante bijdrage leveren. Dit hoeft niet per definitie te 

betekenen dat de resultaten verrassende theoretische bevindingen opleveren. Ook resultaten 

vanuit een andere methodologische benadering kunnen bijvoorbeeld waarde toevoegen 

(Tracy, 2010). Met een creatieve data-analyse van de tekening van de ervaringen van (oud-

)trainees poogt dit onderzoek aan dit kwaliteitscriterium te voldoen. 
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Resultaten en analyse 
Het komende hoofdstuk omvat de bevindingen en bijbehorende analyse van dit onderzoek. 

Zowel de gespreksdata als de inhoud en uitleg van de tekeningen vormen de basis voor deze 

analyse. In dit hoofdstuk gebruik ik de term (oud-)trainee, wanneer iets van toepassing is op 

zowel huidig trainee als alumnus. De term oud-trainee gebruik ik wanneer de tekst enkel 

betrekking heeft op ervaringen die alumni al hebben opgedaan en huidige trainees nog niet. 
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Uit de interviews met (oud-)trainees is een aantal interessante aspecten naar voren gekomen. 

Allereerst informatie over de ervaringen van het traineeship en hoe deze ervaringen 

doorwerken op de manier waarop ze hun huidige functie uitoefenen. Met andere woorden 

wat (oud-)trainees hebben geleerd en hoe dit hun vervolg carrière begeleidt. Hier zal ik in het 

begin van het hoofdstuk (thema 0 De basis: wat heb ik geleerd en hoe werkt het door) op 

ingaan. Het schetsen van de basis blijft beknopt, omdat andere, interessantere uitkomsten 

naar voren zijn gekomen, die ik voorafgaand aan de interviews niet had verwacht. Het gaat 

hierbij om drie thema’s die ik in eerste instantie niet heb bevraagd en waar toch een trend in 

te zien is. Het gaat om het gevoel dat oud-trainees na afronding van het traject in een gat 

vallen (thema 1 Het gat waar je als oud-trainee in kunt belanden) en om een cultuur clash die 

oud-trainees ervaren en wat deze met hun doet (thema 2 Cultuur clash). In dit hoofdstuk 

wordt duidelijk dat deze twee thema’s niet los van elkaar, maar met elkaar in verbinding staan 

en er sprake is van onderlinge afhankelijkheid. Het derde thema (thema 3 Terugvallen op het 

fundament) omschrijft dat oud trainees in zekere mate toch in staat zijn om de uitdagingen 

uit de andere thema’s te tackelen. Het hoofdstuk sluit af met ideeën van oud-trainees over 

hoe ze ondanks een ontbrekende ideale omgeving en cultuur gebruik kunnen maken van hun 

fundament. 

 

Thema 0. De basis: wat heb ik geleerd en hoe werkt het door  
De basis die (oud-)trainees meenemen naar een volgende werkgever bestaat uit drie grote 

onderdelen: kennis en kunde, lef hebben om de comfortzone te verlaten en het besef van de 

waarde van reflectie. 

 

Kennis en kunde 
Terugblikkend op de interviews, spreken alle (oud-)trainees van drie verschillende 

kennisgebieden die ze tijdens het traineeship opdoen: soft skills, inhoudelijke kennis en kennis 

over jezelf. Deze werken door op de manier waarop ze hun huidige functie uitvoeren. 

Daarenboven was het traineeship voor velen hun eerste (of tweede) “echte baan” (Sem) en 

hebben ze geleerd hoe je met collega’s omgaat en je verhoudt tot verschillende 

organisatieculturen. De (oud-)trainees geven aan dat deze kennis en kunde hun begeleidt in 

het vervolg van hun carrière. In hun verhalen en tekeningen komt dit naar voren in de vorm 

van een ‘database boekenkast’ met kennis die je altijd kunt raadplegen (Lieke), een rugzak 

(Finn) of koffertjes (Fleur) met informatie die (oud-)trainees bij zich dragen. 
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Tekening 1. Lieke          Tekening 2. Finn 

 
Tekening 3. Fleur 

De inhoud van deze boekenkast, koffertjes en rugzakken komt overeen met wat Davis (2003) 

omschrijft als lerende ervaringen. Volgens Kolb en Kolb (2017) zijn deze ervaringen vaak 

nuttiger dan theoretische kennis, vooral met blik op gebruik ervan in de toekomst. Het is dan 

ook logisch dat de drie door deelnemers genoemde kennisgebieden vooral gaan over kennis 

die is verkregen door ervaringen en door met de materie aan de slag te gaan.    

 

Soft skills 
Met soft skills in de vorm van gesprekstechnieken, onderhandelingstechnieken, 

conflicthantering, adviesvaardigheden en presentatievaardigheden nemen (oud-)trainees 

“een toolbox aan informatie” mee voor het vervolg van hun carrière (Bob). (Oud-)trainees 

omschrijven dat het spannende ervan af is, omdat ze al in een veilige omgeving – in de 

literatuur ook wel bekend als psychologische veiligheid (Schein, 1999) – met elkaar en met 

een trainingsacteur op deze skills hebben kunnen oefenen. Hierdoor worden ze in de praktijk 

minder overrompeld. Daarnaast bieden de trainingen volgens deelnemers ook een 

mogelijkheid om buiten je eigen kader te treden en op een andere manier, die wellicht 
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effectiever is, te werk te gaan. Zo schetst Roos dat ze soms de neiging had om ergens met een 

gestrekt been in te gaan terwijl ze zich er ook van bewust was dat deze manier niet altijd de 

meeste vruchten afwerpt. “Maar ik weet dan heel vaak niet hoe ik het anders kan doen. Dus 

ik vind het heel fijn met die trainingen dat er bijvoorbeeld letterlijk een gesprek uitgeschreven 

is met voorbeelden hoe je het nog anders zou kunnen aanpakken”. Iets nieuws leren heeft 

altijd verandering tot gevolg, aldus Bolhuis (2016, p. 20). Ze schetst dat “nieuwe en 

aanvullende betekenisgeving, of verandering van eerdere betekenisgeving” resultaat zijn van 

het leerproces. Daarmee geeft leren niet alleen nieuwe inzichten, maar werkt het ook kader 

verruimend, zoals in het geval van Roos. 
 

Uiteraard zijn binnen twee jaar niet alle skills geleerd. Het wordt daarom bijvoorbeeld door 

Bob omschreven als het behalen van je rijbewijs. Na het afrijden (afronden van traineeship) 

weet je hoe het moet en heb je de belangrijkste vaardigheden onder de knie. Maar om het 

echt te beheersen zal je kilometers moeten maken (meer verschillende werkervaring opdoen). 

Wanneer je voor het eerst moet uitwijken voor een hert op de weg dan kun je volgens Bob 

enkel terugdenken aan wat je hebt geleerd tijdens de lessen en met deze informatie in het 

achterhoofd zo goed mogelijk handelen. Het gebeurt ook nog regelmatig dat (oud-)trainees 

de informatie over bepaalde technieken later in hun carrière terugzoeken en raadplegen. Zo 

heeft Daan alle hand-outs van de soft skills trainingen in een apart mapje op zijn computer 

opgeslagen en pluist hij deze af en toe uit om tips en tricks voor zijn huidige uitdagingen na te 

gaan. Niet alleen inhoudelijk nemen (oud-)trainees soft skills mee. Ze geven met name aan 

ook meer bewustzijn te hebben over hun handelen en bekwaamheid op dat gebied.   

 

James: “Ik zou juist zeggen dat door de trainingen die gericht zijn op de soft skills dat je 

daarmee weet waar je wat nog te doen hebt of waar je meer energie in moet steken om dat 

goed te doen. En weet wat jou van nature al goed en makkelijk afgaat. Dus wat je voor je kunt 

laten werken.” 

 
Het punt dat James maakt reikt verder dan leren over inhoud of het verruimen van kaders 

zoals hierboven beschreven. Hoe hij omschrijft besef te hebben van zijn eigen niveau van 

vaardigheden, sluit aan bij de leerfases van Maslow. Het model van Maslow (in: Crosbie, 2005) 

maakt onderscheid tussen bewustzijn en bekwaamheid. Het eerste stadium is onbewust 

onbekwaam, gevolgd van de fase bewust onbekwaam. Wanneer James omschrijft dat hij weet 

dat hij nog meer energie in bepaalde skills moet steken, weet hij van zichzelf dat hij in de fase 

bewust onbekwaam zit. Door te oefenen kan hij verschuiven naar de fase bewust bekwaam. 

Skills die al lang eigen gemaakt zijn, zitten in de fase onbewust bekwaam. Uit de verhalen van 

James blijkt dat voornamelijk de kennis van het bestaan van de fase onbewust onbekwaam 

heel belangrijk is voor hoe hij zijn werk uitvoert. Daarmee reflecteert hij op zijn eigen 

handelen.  
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Inhoudelijke kennis 
Naast soft skills nemen (oud-)trainees ook vakinhoudelijke kennis mee in het vervolg van hun 

carrière. Deze reikt van zeer technische ICT-kennis over netwerken tot kennis over 

projectmanagementmethodieken zoals Agile en Prince2 en procesverbetering in de vorm van 

kennis over Lean. Wat opvalt in de antwoorden van (oud-)trainees is dat het niet enkel lijkt te 

gaan over formele kennis van een bepaalde methodiek, maar juist het al in de praktijk 

toepassen van de methodiek dat tot veel relevante kennis leidt. 

 
Lotte: “Om te zien hoe bedrijven kunnen verschillen, om ook gewoon de werkervaring oftewel 

de technieken of de manier hoe organisaties werken om die weer mee te nemen. Die 

leerervaringen gebruik ik in mijn huidige bedrijf. Ik bedoel ik kende de Agile Scrum 

methodiek al. Ik kende de valkuilen van Scrum. Ik had veel meer projectmanagement ervaring 

en kon vergelijken hoe ze het in grote bedrijven deden.” 

 

Het gaat (oud-)trainees er dan ook niet om dat ze elke methode en techniek al perfect 

beheersen, maar vooral om de ervaring en dat ze de kennis ervan hebben en ervan gebruik 

kunnen maken op een passend moment. Levi geeft aan dat hij ook niet altijd de volledige 

methodiek heeft toegepast, maar soms een klein onderdeel ergens van gebruikte als 

inspiratiebron of combineerde met een andere methodiek. Zo gebruikte hij de Lean training 

om in het vervolg van zijn opdracht grote projecten op te knippen en beetje bij beetje af te 

ronden. Zijn verhaal sluit aan bij wat Enos et al. (2003) omschrijven met de term transfer of 

learning. Dit concept omschrijft de mate van en de manier waarop kennis die tijdens een 

formeel leermoment is opgedaan, wordt toegepast in de praktijk. Hierbij lijkt niet alleen de 

vaardigheid van de kennishouder van belang te zijn, maar ook de (leer)cultuur binnen de 

organisatie. Een lerende organisatie zorgt er namelijk voor dat medewerkers het idee hebben 

dat de opgedane kennis gebruikt kan worden om in praktijk te verbeteren (Sun, 2003). 

Daarnaast inspireert de cultuur om met de kennis aan de slag te gaan (Garavan & McCarthy, 

2008). Dat de cultuur invloed heeft op het leer- en ontwikkelproces van (oud-)trainees komt 

geregeld terug. In de paragraaf van thema 2 ga ik hier nader op in. 

 

Kennis over jezelf 
Het traineeship geeft (oud-)trainees de tijd en ruimte om na te denken en te exploreren wat 

ze leuk vinden en welke kant ze op willen. Ook deze kennis nemen ze mee in het vervolg van 

hun carrière. Kennis over jezelf houdt in dat trainees weten waar ze voor staan (Tess), waar 

ze naar toe willen en wat ze belangrijk vinden (Anna). Deze kennis zorgt ervoor dat je 

authentieker kunt handelen (Liam) en weet wat je kunt toevoegen aan een bepaalde 

werkgroep (Emma). Naast kennis opdoen over wat je wilt, hebben ze door het programma 

ook geleerd bewust te zijn van hun handelen. Zo schetst Luna dat ze probeert altijd bewust 

stil te staan bij haar handelen als ze in een stresssituatie zit en zich bewust is van hoe ze zich 

binnen een team gedraagt. Liam omschrijft dat hij heeft geleerd om onderscheid te kunnen 
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maken tussen de emoties die hij voelt. Dit helpt hem om bijvoorbeeld verschil te zien in 

irritatie of boosheid bij zichzelf en bij anderen. Zoals Anna beschrijft, resulteert al deze kennis 

van jezelf en het weten wat je aan jezelf hebt in een krachtiger bestaan. Een toestand die 

wellicht een vereiste is voor het tweede onderdeel van de basis: lef hebben en de comfortzone 

verlaten. Ze vertelt dit aan de hand van haar tekening: 

 

Anna: “Ik heb een bloempje links en een grote boom, diepgeworteld in aarde rechts getekend. 

En dat staat beeld voor: als ik zeg maar in de start van het traineeship, weet ik nog wel dat 

we ook een bloem moesten tekenen en een grote boom rechts is voor nu voor alle ervaringen 

dus je ziet zeg maar van de bloem naar de boom gegroeid. Bloem is een klein bloempje die 

trek je zo uit de grond. Wat onervaren de wereld in soort van. En de boom ja die is zeg maar 

diepgeworteld in de grond. Die staat stevig. Die waait niet zomaar om en ik denk dat dat 

doorwerkt dat je in je huidige functie dat je zelfverzekerd bent. Dat je je niet zomaar omver 

laat blazen. Dat je weet wat je aan jezelf hebt maar dat je ook weet wat je aan anderen hebt. 

Goede zelfkennis. Je staat gewoon diepgeworteld in de grond zeg maar. Ik laat me niet 

zomaar omwaaien.” 

 

Het belang van zelfkennis dat Anna noemt, is ook in de literatuur besproken. Cameron en 

Green (2009, p. 173) halen Warren Bennis aan, die de noodzaak benadrukt om jezelf goed te 

kennen, om goed in je werk te zijn. Hij beweert zelfs dat zelfkennis nodig is om vrij te kunnen 

denken en nieuwe manieren te ontdekken. Zijn standpunt is dat je je leven eigen maakt door 

het te begrijpen. Hiermee word je je eigen ontwerper, in plaats van dat je beïnvloed wordt. In 

bepaalde mate zorgt de kennis die (oud-)trainees over zichzelf meenemen ervoor dat ze eigen 

ontwerper van hun vervolgcarrière blijven en zich minder laten beïnvloedden – of in de 

metafoor van Anna uit de grond laten trekken – door hun omgeving. 

 

Lef hebben en de comfortzone verlaten 
Naast kennis en kunde hebben (oud-)trainees geleerd om vaker hun comfort zone te verlaten. 

Hun comfortzone verlaten ze vooral door kritisch te zijn, lastige gesprekken aan te gaan en 

door actief aan de slag te gaan met gevoelens.  

 

Kritisch zijn en lastige gesprekken aangaan 
Sem vertelt dat hij in het begin van het traineeship moeite had om vragen te stellen. Het 

voelde elke keer alsof hij had gefaald en onvoldoende kennis had. Inmiddels weet hij dat 

vragen stellen juist nodig is om zijn werk goed te doen. Na het traineeship heeft hij al drie keer 

een overstap van bedrijf gemaakt en ervaart dit nog steeds. 

 
Sem: “Je bent weer nieuw, je moet veel vragen gaan stellen. Want het is wel belangrijk dat je 

dingen begrijpt. Want als je het niet begrijpt dan kun je het ook niet oplossen en kun je je 

werk niet goed doen. Er zijn zo veel vragen die je moet stellen om te begrijpen wat er aan de 

hand is.” 



 

 

38 

 

 

   

 

 
Het stellen van vragen stelt (oud-)trainees in staat om kritisch te kunnen zijn. Liv geeft aan dat 

ze het blijven doorvragen en een kritische blik “ingestampt” heeft gekregen tijdens het 

traineeship. Zo vraagt ze altijd door en zorgt ze ervoor dat ze zelf haar eigen punten sterk 

onderbouwt. Ook tijdens overleggen met directieleden helpen de vragen haar om kritisch te 

kunnen blijven.  

 
Liv: “En dat ik de vragen durfde te stellen aan ze. En dat had ik misschien voor het traineeship 

wel een beetje voor me gehouden dat je denkt: jaaa stel die vraag maar niet, doe maar niet. 

Terwijl ik nu heb geleerd: Vragen zijn niet dom. Je kunt ze beter stellen. Je krijgt dan echt wel 

reactie.” 

 
Ondanks dat (oud-)trainees weten dat het goed is om door te vragen en kritisch te zijn, vinden 

ze het alsnog soms spannend om te doen. Ze moeten hun comfortzone verlaten. Sem stelt dat 

het nog steeds niet zijn sterkste punt is, maar dat hij weet wat het hem oplevert. Aldus Cottrell 

(2017) zijn een kritische blik en houding vaardigheden die organisaties uiteindelijk ten goede 

komen. Dit doordat medewerkers herkennen waar verandering aangebracht kan worden om 

vooruitgang te boeken, zich niet laten misleiden door aannames en inconsistenties opsporen.   

 

Een ander punt waarbij (oud-)trainees aangeven lef te moeten tonen is tijdens het aangaan 

van lastige gesprekken. Zo geven Levi, Fleur, Liam, Noah en Daan diverse voorbeelden waarbij 

ze op een volgens hen onredelijke en totaal niet professionele of constructieve wijze de wind 

van voren kregen van een collega of manager. De trainees die deze voorbeelden aangeven, 

vertellen dat ze soms in het moment wel geschrokken waren, maar niet vanuit emotie ruzie 

gingen maken. In tegendeel: Ze namen een moment voor zichzelf en gingen daarna, wanneer 

de tegenpartij was afgekoeld, het gesprek aan om hun grenzen aan te geven en te stellen dat 

ze dit soort gedrag in de toekomst niet tolereren. Tess geeft aan dat ze heeft geleerd voor 

zichzelf op te komen en Noah is van zijn conflict mijdende gedrag afgestapt: 

 

Noah: “Ik was ook best wel conflict mijdend en probeer nu ook meer eerlijk te zijn over 

slechte dingen. Ook dat ik mezelf niet meer terugtrek als er iets tegenzit. Of als ik word 

uitgekafft dat ik dan het liefste weg zou willen gaan en dat was ook een keuze geweest, maar 

in plaats daarvan heb ik wel geleerd om het gesprek aan te gaan als het ongemakkelijk wordt 

in plaats van dat je die mensen gaat vermijden.” 

 

Ook bij het aangaan van lastige gesprekken, zijn (oud-)trainees kritisch op het gedrag van 

zichzelf (door niet binnen de comfortzone te blijven en zich terug te trekken) en de ander 

(door aan te geven hoe het gedrag van de ander overkomt). Ze laten zich niet misleiden door 

eigen aannames en kunnen met verschillende brillen naar een situatie kijken, wat in lijn is 

met wat Cottrell (2017) schrijft over de kwaliteiten van kritische medewerkers en de waarde 

hiervan voor organisaties. 
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Gevoelens als waardevol en legitiem zien  
De alinea’s hiervoor gaan vooral over rationele zaken zoals kritisch blijven en voor jezelf 

opkomen. Een ander aspect dat in de gesprekken naar voren is gekomen is het belang van 

emoties en gevoelens. Lieke geeft bijvoorbeeld aan dat ze in haar werkzaamheden veel op 

gevoel doet en dat ze denkt dat ze dit uit het traineeship heeft meegenomen. Tijdens het 

traject leerde ze dat je “daar gehoor aan mag geven, ervanuit mag gaan en er iets mee mag 

doen”. Dat het “legit” is. Mees ervaart dit ook zo en schetst dat hij voorafgaand aan het 

traineeship dacht dat er op werk geen ruimte voor emotie zou zijn en het “allemaal inhoudelijk 

moet zijn”. Hij benoemt het als “heel waardevol” dat hij heeft geleerd dat hier zeker ruimte 

voor is en neemt emoties en gevoelens nu altijd mee in zijn werk of zet ze zelfs actief in. Zo 

weet hij dat als iets niet goed voelt, hij er iets mee moet doen. In plaats van dit gevoel te 

negeren zoals hij eerder had gedaan. Gevoel is volgens hem vaak een goede raadgever dus hij 

probeert er meer naar te luisteren. Hij merkt wel op dat er op veel werkomgevingen nog 

weinig met gevoel wordt gedaan: 

 

Mees: in heel veel werk omgevingen, wordt daar eigenlijk heel weinig mee gedaan. Een beetje 

overschaduwd door de rationele inhoud. Van nee het moet zo op die manier en het is een 

blauwe benadering en het moet in Excel. Terwijl als het niet goed voelt, ga je het niet goed 

doen. En daar wordt helemaal voorbij aan gegaan aan dat gegeven. En ik denk dat daar veel 

te winnen is. Zeker bij jonge mensen. 

 

Hoewel er in literatuur over organisatiewetenschap (Cameron & Green, 2009; Robbins & 

Judge, 2013) veel wordt geschreven over het belang van emoties in organisaties, worden 

weinig woorden gewijd aan hoe medewerkers met hun emoties kunnen werken. Hodges, 

(2016) werpt weliswaar het concept mindfulness op, maar met name als doel om met 

weerstand tijdens veranderingen te werken. Uit te verhalen van (oud-)trainees blijkt dat er in 

praktijk ook meer behoefte is aan de aandacht voor de kracht en waarde van emoties. Het 

wordt als waardevol ervaren dat het ontwikkelprogramma van Strict Young Professionals 

hierbij stil staat.   

 

Interessant is dat (oud-)trainees niet alleen beter luisteren naar hun eigen gevoelswereld, 

maar ook sensitiever zijn voor de gevoelswereld om hun heen. Ze zijn in staat om wat Cameron 

en Green (2009) omschrijven als meer op te merken dan het voor de hand liggende. Lotte 

omschrijft dat ze aanvoelt wat er onder tafel speelt en dit in een gesprek blootlegt. Ze 

benoemt de onderstroom en maakt gebruik van metacommunicatie, de communicatie over 

de communicatie (Craig, 2016). 
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Lotte: “Om gewoon te benoemen van ‘hee ik voel wat irritatie, maar die benoem je nu niet. 

Kun je daar eens wat over zeggen?’ Dus zeker ook de dynamiek in een gesprek en dat je 

daarin leert feedback te geven en ontvangen.” 

 
Lotte en Lieke benoemen beide dat ze soms uit hun comfortzone moeten stappen om dit te 

doen. Met name wanneer er hiërarchie in het spel is, ervaren ze het als lastig en moeten ze 

lef hebben om toch te benoemen wat ze opmerken. Daarnaast heeft niet iedereen deze 

voelsprieten voor de omgeving actief benoemd, dus de mate waarop dit gebeurt zal per (oud-

)trainee, per situatie en per gesprekspartner verschillen. Lieke, Emma, Mees, Daan en Liam 

benoemen expliciet dat ze zich bewust zijn van deze kwaliteit en deze actief in hun werk 

inzetten. Volgens Cameron en Green (2009) is deze kwaliteit een belangrijk gegeven om een 

succesvolle (project)manager te zijn. 

 
Samenvattend durven (oud-)trainees kritisch te zijn en voegen daarmee volgens Cottrell 

(2017) meerwaarde toe aan de organisatie. Daarnaast weten ze niet alleen beter hun eigen 

gevoelens te peilen en begrijpen, maar hebben ze ook veel voelsprieten voor de 

organisatiecultuur en mensen om hen heen. Ze gebruiken metacommunicatie om hun 

gesprekspartner te wijzen op specifiek gedrag en helpen zo ook de ander om dichter bij 

zijn/haar eigen emoties te komen. Het valt op dat wanneer oud-trainees spreken over het 

verlaten van hun comfortzone, ze vooral acties, reacties op anderen of concrete bezigheden 

aanhalen. Het buiten de comfortzone treden door actief even niets te doen wordt niet 

aangehaald, terwijl Dix et al. (2021) omschrijven dat mindfulness heel uitdagend kan zijn en 

soms vraagt om buiten de comfortzone te treden. Het is interessant dat oud-trainees dit niet 

expliciet benoemen. Uit eigen ervaring weet ik en ook Liv heeft in de introductie van het 

gesprek aangehaald, dat tijdens het programma soms oefeningen werden gedaan, die volledig 

buiten je comfortzone lagen om tot bijna tenenkrommend aan toe eens te experimenteren 

met hoe gedachtes en eigen normen invloed hebben op eigen gedrag. Uit de verhalen van 

oud-trainees maak ik op dat ze hun eigen normen en gedachten minder bevragen en op deze 

manier hun comfortzone bij dit aspect minder verlaten dan tijdens het traineeship. 

 

Besef van de waarde van reflectie 
Naast kennis en kunde schetsen (oud-)trainees het belang van kennismaken met het concept 

reflectie tijdens het traineeship. Het tweejarig traject laat hun de waarde en het belang van 

reflectie beseffen en maakt ze bewust hoe lastig het kan zijn om dit in de praktijk uit te voeren. 

Reflecteren betekent voor Daan ontwikkeling en stilstaan bij situaties. Het houdt in dat je 

jezelf te dwingt om na te denken over gedrag dat je vertoont, gedrag dat je wellicht 

tegenhoudt en dat je daar iets mee gaat doen (Lieke). Daarbij is het volgens Tess belangrijk 

om je kwetsbaar op te stellen tijdens het analyseren van het eigen handelen en dat je leert 

hoe het in de toekomst anders kan. Analyse is een terugkerend aspect dat ook door Lotte 

wordt beschreven. Voor haar draait de kern van reflectie echter om een ander punt: 
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Lotte: “Ik denk bij reflecteren meteen aan het woordje stilstaan. Het is heel makkelijk om heel 

snel door te gaan en door te razen en ik denk ook dat je dat heel snel doet in 

werkomgevingen. En reflecteren staat voor mij echt voor stilstaan, terugblikken, een beetje 

analyseren.” 

 
Het stilstaan dat Lotte omschrijft wordt ook omarmd in het kader van persoonlijk welzijn. Juist 

als (oud-)trainees tot over hun oren in het werk zitten, zien ze reflectie als een “verademing” 

(Lieke). Het geeft nieuwe energie en meer begrip en controle over emoties (Anna). Anna 

omschrijft dat ze de positieve invloed op welzijn ook duidelijk ziet bij haar medetrainees.  

 

Anna: “Want ik weet wel, heel vaak hadden we intervisie in de avond. Dan weet ik nog dat 

Peter helemaal uitmekaar gespat de kamer binnenkwam van ‘ik heb hier eigenlijk helemaal 

geen tijd voor en ik zit helemaal tot hier’ (aanduidend dat de maat vol is) weet je wel en dat 

hij uiteindelijk heel zen die kamer wel verliet. Dus ja ik denk dat we daarmee wel even uit die 

cirkel werden getrokken. Ook al heb je daar van tevoren helemaal geen zin in. Dan denk je ik 

zit er net zo lekker in en ik wil door terwijl het is wel heel goed om dan even uit te ademen. En 

ik denk dat dat wel nog steeds wel doorsijpelt in mijn werkzaamheden en dat ik denk even op 

mijn ademhaling letten of even mediteren.” 

 
(Oud)-trainees merken op dat het op vele vlakken voordelig is om de eindeloze staat van bezig 

zijn, zoals Gavett (2015) en Dix et al. (2021) deze beschrijven, te verlaten. Zo zien ze niet alleen 

de waarde van reflectie voor henzelf in vorm van hun eigen welzijn, maar ook de waarde voor 

de inhoud van hun werk. Het zorgt voor een frisse blik (Anna) en nieuwe ideeën (Emma). Ook 

al hebben ze de waarde ingezien, soms kan het zoals Noah aangeeft, nog steeds lastig zijn om 

het in praktijk toe te passen:  

 

Noah: “En dat ik gewoon soms even eruit moet stappen. Dat het dan niet moet voelen alsof je 

niet productief bent. Dat je laat ik maar zeggen in een uur van de tijd van de klant […] als je 

dat uur pakt om voor jezelf te reflecteren of na te denken over een onderwerp of project waar 

je mee bezig bent dan denk ik dat het uiteindelijk alleen maar bijdraagt, maar het draagt niet 

direct bij aan het project doel. Daar had ik weleens moeite mee. Ik wil altijd alles heel 

concreet en in mijn ogen draagt het niet concreet bij, ben ik dan wel voldoende nuttig bezig 

zeg maar.” 

 

Di Stefano et al. (2016) benoemen dat het vaak als overbodige luxe wordt ervaren om de tijd 

te nemen om een stap terug te doen en geen doelbewuste inspanning te leveren. Dit sluit 

precies aan bij het gevoel dat Noah omschrijft. Dit terwijl hun onderzoek aantoont dat juist dit 

soort momenten de productiviteit en werkplezier verhogen. Zolang organisaties dit niet actief 

promoten, zullen medewerkers moeite hebben om deze ruimte te nemen. In thema 2 ga ik 

dieper in op de invloed die de cultuur van een organisatie hierbij heeft. De behoefte aan 
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concreetheid die Noah benoemt, verschilt per (oud-)trainee. De komende alinea gaat dieper 

op deze verschillen in. 

 

Verschil in uitvoering 
Uit de verhalen van (oud-)trainees komt naar voren dat voor iedereen het belang van een 

moment stilstaan, nadenken en reflecteren duidelijk is. Wat verschilt is de manier waarop ze 

het liefste stilstaan en de frequentie hiervan die ze nuttig achten. Waar Liv, Anna en Liam vaak 

meditatie gebruiken om uit de cirkel van continue actie te stappen, vindt Noah dit maar 

“zweverig”. Hij heeft meer baat bij op een andere, voor hem concretere manier stilstaan bij 

zijn werk. Bijvoorbeeld in vorm van maandelijks stilstaan bij zijn ontwikkelplan. Ook de 

frequentie verschilt. Waar Liam, Daan en Mila het liefst dagelijks kort zouden willen 

reflecteren, is Bob daar nog niet over uit. 

 

Bob: “Het ligt er ook een beetje aan met wie je het doet. Ik vind die sessies met Reis van de 

Held bijvoorbeeld die vind ik heel interessant en leerzaam om te kijken hoe gaan andere 

mensen hiermee om. Maar ik denk ook wel als ik het elke dag zou doen dat het me veel tijd 

zou kosten. Ik denk dat het aan de ene kant goed is maar dat ik de meerwaarde nog niet heb 

achterhaald wat het waard is om elke dag te reflecteren op mijn eigen handelen. Dat zou 

eerst een probeersel moeten zijn voordat ik er een uitspraak over zou kunnen doen.” 

 

Concluderend nemen (oud-)trainees kennis en kunde, meer lef vertonen en een eigen manier 

van reflecteren mee in het vervolg van hun carrière. Het feit dat iedereen hetzelfde 

programma heeft doorlopen resulteert niet in dat dit bij iedereen op dezelfde manier 

doorwerkt. Er zijn verschillen op elk gebied. Het algemene positieve gevoel dat ze hebben bij 

het traineeship wordt wel genoemd door alle deelnemers van dit onderzoek. Dit zorgt ervoor 

dat alle oud-trainees te maken hebben met het volgende thema: Het gat waar ze in kunnen 

belanden na afloop van het traineeship. 

 

Thema 1: Het gat waar je als oud-trainee in kunt belanden 
De strekking van het verhaal dat oud-trainees vertellen, wanneer ik hen vraag naar de 

overstap naar een andere organisatie: het is anders. Dit ‘anders’ kan zeker ook positieve 

aspecten omvatten. Het is van belang om dit in het achterhoofd te houden, omdat de 

komende paragraaf anders een te negatieve lading omvat die niet overeenkomt met de 

ervaringen die oud-trainees gedeeld hebben in de interviews. De deelnemers benoemen het 

‘anders’ weliswaar als negatieve factor, maar het is niet zo dat ze geen werkplezier ervaren in 

hun nieuwe organisatie of allemaal tegen een burn-out aanzitten. Oud-trainees omschrijven 

het met name als anders omdat ze iets missen. Het voelt alsof ze na het traineeship in een gat 

vallen. De hoofdoorzaak voor dit gat is een gemis aan tijd om te leren en reflecteren, 

veroorzaakt doordat het geen vast onderdeel van hun werk meer is en ze zelf tijd hiervoor 

moeten reserveren. Een ander gemis dat het gat dieper maakt is een gemis aan externe 
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coaching. Ze hebben weliswaar gesprekken met hun manager, maar missen een persoon die 

los van de organisatie staat. Tot slot missen ze, zoals Noah vertelt, georganiseerde momenten 

met personen die met dezelfde omstandigheden te maken hebben.  

 

Noah: “Je hebt toch wel een soort gat hoor waarin je valt na het traineeship. Dat komt 

misschien later nog aan bod. Dat je bij [bedrijf] wordt opgenomen, maar dan is het ineens 

een andere organisatie. Heb je je groepje niet meer.” 

 

Met het gemis van het trainee groepje, vallen twee aspecten weg. De sociale component van 

samen leren (Bolhuis, 2016) en collectief leren, wat wil zeggen dat er binnen een team geleerd 

wordt. Hierbij ligt de nadruk op de synergie en voordelen van het teamverband. Een collectief 

leerproces omschrijft dat individuen niet alleen van en met elkaar leren, maar ook een 

gedeelde betekenis ontwikkelen over het leerproces en het geleerde wat daaruit voortvloeit 

(Garavan & McCarthy, 2008, p. 467). 

 

Gemis aan tijd 
Het gemis aan tijd wordt veroorzaakt doordat leren en reflectie – het uit de cirkel van continue 

actie stappen – niet meer in dezelfde mate wordt gefaciliteerd in de nieuwe organisatie. Oud-

trainees worden niet meer gedwongen om stil te staan en moeten dit zelf oppakken. Los van 

het feit dat ze hier een eigen draai in moeten vinden, kan dit ook nog eens belemmerd worden 

door het fenomeen dat ik in thema twee beschrijf: de cultuur clash. 

 

Lieke: “En ik merk dat wanneer je uit het programma stapt na twee jaar dat dan daarna die 

leercurve minder stijl wordt, omdat je dus niet meer die handvatten en houvast hebt van één 

keer in de vier weken gaan we er eens echt met zijn allen voor zitten. In een intervisie of een 

gesprek voeren. Dat ook niet meer de vragen aan je worden gesteld ‘wat maakt het nou dat je 

dit doet?’ Dus dat is wel een beetje mijn ervaring […] Dat mis ik nu wel. Heb ik wel 

aangegeven bij [bedrijf] dat ik dat ook graag zou willen maar dan laat ik me toch 

tegenhouden door tijd. Dus dan moet ik er ergens tijd voor vrijmaken.” 

 

Finn: “In zekere mate is de ontwikkeling wel doorgegaan, maar het is wel minder intensief 

geweest. Want op het moment dat je uit het traineeship stroomt en je gaat echt bij [bedrijf] 

aan de slag, ja dan valt dat toch eigenlijk allemaal weg. Dus ja dan is het makkelijker om niet 

in oude patronen te vallen, maar toch minder bewust met je ontwikkeling bezig te blijven. […] 

Dus dat daarna is ergens een gemis. Dus je zit niet meer in hetzelfde traject en daarmee is je 

stok achter de deur ook enigszins weg. Dus echt de discipline voor jezelf om daarmee aan de 

slag te gaan dat is iets wat echt, het komt vanuit jezelf maar dat kan ook ondersteund blijven 

worden.” 

 

Zoals Lieke en Finn aangeven moeten ze hun draai vinden en zichzelf dwingen om een moment 

te nemen om te blijven leren en reflecteren. Daarbij geven ze aan dat ze ook een rol bij de 
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organisatie zien. Zo heeft Lieke het zelfs al aangekaart bij haar organisatie en vindt ook Finn 

dat het ondersteund zou kunnen blijven worden. Ze zien het dus duidelijk ook als taak van de 

organisatie om hun ontwikkeling te blijven ondersteunen. Garavan en McCarthy (2008, p. 467) 

stellen dat vanuit de literatuur nog onduidelijk is of organisaties collectieve leerprocessen 

volledig kunnen creëren of dat deze organisch moeten ontstaan binnen een groep. Wat 

volgens hun wel breed is geaccepteerd is het idee dat human resource & development 

afdelingen een kader kunnen creëren waardoor medewerkers zich geïnspireerd en toegewijd 

voelen om gezamenlijk te leren. Ze sluiten hiermee aan bij het spanningsveld dat Korthangen 

(2005) benoemt, namelijk het spanningsveld tussen reflectie als natuurlijk proces vanuit de 

medewerker versus reflectie als vaardigheid die rationeel geleerd en gefaciliteerd kan worden 

door de organisatie. De vraag of organisaties überhaupt in staat zijn om collectieve 

leerprocessen te faciliteren is in de gesprekken niet aan bod gekomen. Oud-trainees willen 

zich vooral ondersteund voelen en lijken in de veronderstelling te zijn dat reflectie niet enkel 

een organisch proces is, maar georganiseerd en gefaciliteerd moet worden. Er is ook een 

aantal oud-trainees (Liam, Liv, Emma en Noah) die, los van wat de organisatie faciliteert, de 

verantwoordelijkheid voor reflectie voor een deel bij zichzelf neerlegt. Daarbij gaat het echter 

om de uitvoering ervan en niet om het faciliteren. Ook zij stellen dat organisaties ruime 

moeten creëren.  

 

Het feit dat organisaties het niet faciliteren betekent niet automatisch dat ze er negatief 

tegenover staan. Zo vertelt Liv dat ze zelf haar agenda in mag delen en in principe alle formele 

ruimte heeft om afstand te nemen. Haar drukke agenda laat dit alleen niet toe. “Dus het is 

niet zo dat het niet kan vanuit mijn organisatie, maar ik merk wel dat het vanwege mijn 

overvolle agenda en zo dat ik zelf eigenlijk vergeet soms toch wel die ruimte in te nemen”.  Ook 

Sem schetst dat hij denkt dat het binnen zijn organisatie wel zou kunnen maar dat “als je geen 

stok achter de deur hebt, dan is dit het eerste wat je skipt als het druk is bijvoorbeeld”. 

Uit de verhalen van Liv en Sem blijkt dat het onvoldoende is als een organisatie impliciet de 

ruimte voor leren en reflectie geeft. Dit soort impliciete ruimte voldoet misschien wel aan het 

‘kader’ waar Garavan en McCarthy (2008) het over hebben, maar niet aan de voorwaarde dat 

deze inspirerend moet zijn en toewijding tot leren uitlokt.  

 

Een verschuiving naar buiten werktijd 
Doordat oud-trainees minder tot geen ruimte krijgen of voelen om tijdens werktijd te 

reflecteren en aandacht te geven aan wat er speelt, gaan sommigen dit op een moment buiten 

werk oppakken. Op de fiets van en naar werk, tijdens het sporten, in de auto of trein, tijdens 

een wandeling of ‘s avonds in bed. Zo zou Levi liever niet op korte afstand van zijn werk willen 

wonen, omdat de autoritten naar werk toe ook momenten zijn, waarop hij op zijn gemak 

terugdenkt aan wat hij allemaal heeft gedaan en de dag af kan sluiten. Voor Mees gaat het 

reflecteren nu hand in hand met lichamelijke activiteit: 
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Mees: Meestal gaan dit soort gedachten zijn vrije loop als ik op de fiets zit. Als ik naar werk 

fiets of terug of als ik op de racefiets zit en wat langer de tijd heb om na te denken. Dan gaan 

mijn hersenen nog heel lang door met allerlei verbindingen leggen en dingen verwerken en op 

een gegeven moment is dat klaar en dan komen er weer nieuwe creatieve ideeën die komen 

dan ook boven waaien. Nou zaak is dan om dat te tappen, het op te schrijven en er iets mee te 

doen. Dat doe ik soms, maar niet altijd. Maar dat is voor mij een goede manier om te 

reflecteren en dingen te verwerken. 

 

Mees benoemt heel specifiek waar ook andere oud-trainees mee worstelen. Het nadeel van 

reflecteren tijdens een andere activiteit is dat je de uitkomst kunt vergeten of er minder 

concreet mee aan de slag gaat, omdat je geen afspraken maakt met jezelf of een ander. Het 

is echter niet verrassend dat het reflecteren en stilstaan verplaatst wordt naar een fysieke 

activiteit of gebruikelijke dagelijkse routine. Volgens Wood Daudelin (1996) vindt reflectie 

zoals vele andere cognitieve acties namelijk ook in het onderbewuste plaats. Het feit dat het 

onbewust is, verklaart waarom oud-trainees alsnog het gevoel hebben dat ze er minder mee 

opschieten. Ze staan er wel bij stil, maar doen dit niet actief. De reflectie is een bijkomend 

effect tijdens het doen van iets anders. Wat overigens niet betekent dat dit soort reflectie 

minder waarde heeft, want het kan veel interessante inzichten geven. Een vereiste hierbij is 

wel om actief met deze inzichten aan de slag te gaan, om gedragsverandering in de toekomst 

te bewerkstelligen (Cameron & Green, 2009). 

 

Concluderend ervaren oud-trainees het dus als prettig wanneer ze verplicht worden om tijd 

te nemen en te reflecteren. Wanneer de organisatie dit niet faciliteert kan het voorkomen dat 

dit op een wat vrijere manier meer in eigen tijd gebeurt. Maar ook dan betrappen ze zichzelf 

soms op hun eigen “gedachtenloop” (Daan). Ze missen iets of iemand die ze uit een 

repeterend gedachtenpatroon haalt. Dit brengt ons bij het gemis aan een externe coach.   

 

Gemis van externe coaching 
Oud-trainees geven aan een onafhankelijk persoon te missen met wie ze open over de 

organisatie en hun ervaringen hierin kunnen spreken. Daarnaast merken ze op dat een coach 

vaak beter in staat is om hun bewust te maken van denkpatronen en bepaald gedrag dan dat 

hun manager dat kan. Het is hierbij niet zo dat oud-trainees helemaal niemand meer hebben 

om mee te sparren. In tegendeel, oud trainees waarderen de gesprekken met hun manager 

en medecollega’s zeer. Velen hebben een goede band, kunnen zowel inhoudelijke als 

persoonlijke zaken bespreken. Toch missen ze een persoon die hun meer uit de tent lokt.  

 
Mees: “Ik vond de één op één coaching gesprekken altijd heel fijn. En wat ik heel waardevol 

vind is dat ze zowel over werk kunnen gaan maar ook over persoonlijke dingen. En dat ze op 

afstand staan. Als extern ingehuurde professionals. Dus je kunt letterlijk alles zeggen. Je kunt 

roddelen over je baas, je kunt zeggen waar je zelf mee zit, je kunt het echt zo gek maken als je 

maar wilt. En dat vond ik heel chill om een klankbord te hebben of een reflectie moment 
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waarop je echt alles kon zeggen. Want ik heb soms het gevoel dat als je in of op een kantoor 

zit van een werkgever van jou dan kun je echt niet alles zeggen. Maar als je met een externe 

zit die ook nog benoemd van ik ben extern nou dan kun je gewoon losgaan.” 

 

Mees omschrijft de coaching sessies vooral als behulpzaam omdat hij het gevoel heeft dat hij 

bij externen meer kwijt kan dan dat hij binnen zijn eigen organisatie zou kunnen. Hij ziet de 

externe factor als vrijbrief om zijn hart te luchten. Andere (oud-)trainees belichten een ander 

aspect dat ze waardevol vinden aan externe coaching. Volgens hen kan een extern programma 

ervoor zorgen dat ze dingen proberen die ze anders nooit hadden gedaan door ze in contact 

te brengen met nieuwe ideeën en methodieken. (Oud-)trainees gaan hierdoor nadenken over 

dingen die anders nooit bij hen waren opgekomen (Charlie). Volgens Roos heb je soms 

behoefte aan een interventie om uit je eigen gedachtenloop te komen. Nu de coaching sessies 

ontbreken, mist ze soms iemand die ervoor zorgt dat je dingen doet die je anders niet had 

gedaan. Dit is geen nieuw fenomeen. Volgens Roberts en Jarret (2006) kan een extern 

coachtraject goed werken, omdat een coach zowel uitdaagt als ondersteuning biedt in het 

doorgronden van vraagstukken en uitdagingen. Dit allemaal zonder dat er druk vanuit de eigen 

organisatie is om gelijk resultaat te boeken en tot actie over te gaan.  

 

Zoals eerder benoemd, is het niet zo dat oud trainees geen mogelijkheid meer hebben om te 

sparren of vragen te stellen. Wekelijkse of tweewekelijkse bila’s (een bilateraal gesprek, onder 

vier ogen) met managers hebben de functie van de gesprekken met externen overgenomen. 

In deze gesprekken wordt gesproken over wat er goed gaat, wat minder goed en waar oud-

trainees tegenaan lopen. Ondanks dat oud-trainees een externe factor missen, kunnen deze 

gesprekken bijdragen aan reflecteren en uit de cirkel van continue actie stappen. Levi geeft 

bijvoorbeeld aan dat hij voorafgaand aan een bila altijd een half uur de tijd neemt om voor 

zichzelf te bedenken en op te schrijven waar hij mee bezig is en waar hij tegenaan loopt.  

 

Lotte en Mees geven aan in hun nieuwe organisatie ook weer een coachtraject te hebben. 

Interessant is dat beiden het gat na overstap in mindere mate omschrijven, omdat ze nog 

steeds tijd krijgen en gefaciliteerd worden om af en toe stil te staan, te leren en reflecteren. 

Volgens Lotte gaat het ontwikkelen naadloos door en sluit het vervolg van de coaching goed 

aan op waar ze na afronding van de vorige coaching gebleven was. Mees benadrukt dat zijn 

organisatie het belang van coaching heeft ingezien, ook al moesten daar een aantal triggers 

aan voorafgaan.  

 

Mees: “Wij hebben dus ook toevallig een soort coaching- en intervisie traject van een externe 

club. Dat is om een niet hele chique reden opgestart. Namelijk omdat twee hele jonge mensen 

met een burn-out zijn uitgestapt. En het is nooit fijn om dat als oorzaak te hebben zoiets, maar 

het is wel bij de organisatie aangekomen. 

 



 

 

47 

 

 

   

 

Het is interessant dat een groot deel oud-trainees het gevoel blijven hebben coaching ‘nodig’ 

te hebben. Zou het iets zijn dat deze generatie typeert, of is het een bepaalde luxe waar je aan 

gewend bent geraakt? Anderzijds is de behoefte en continue toegevoegde waarde van 

coaching niet vreemd, omdat coachtrajecten je een leven lang kunnen begeleiden en in elke 

levensfase op een andere manier kunnen ondersteunen (Roberts & Jarret, 2006). Onderzoek 

van, van Workum (2003) toont aan dat succesvolle medewerkers het vermogen hebben om 

van ervaringen te leren en automatisch te reflecteren. Dat lijkt uit de verhalen van oud-

trainees niet helemaal het geval. Ze willen en kunnen wel reflecteren, maar hebben daarbij 

wel behoefte aan ondersteuning. Volgens Korthangen (2005) kan supervisie of coaching 

ondersteunen bij het ontwikkelen van de reflectievaardigheden, maar is uiteindelijk het doel 

om onafhankelijk te worden, zelf te kunnen reflecteren en de eigen reflectie te kunnen 

bewaken. Het einddoel is zelfs om andere collega’s te inspireren, motiveren en ondersteunen 

bij hun eigen reflectie. Deze doorstroom van reflectievaardigheden komt niet per se uit de 

verhalen van oud-trainees naar voren. Weliswaar zijn ze in staat om te reflecteren als ze 

zichzelf ertoe hebben gezet en zien ze dat collega’s er ook baat bij zouden hebben, maar het 

is niet zo dat ze ambassadeur zijn van reflectie. Korthangen (2005) schetst geen tijdsvenster 

wat betreft ondersteuning bij de reflectievaardigheden. Mogelijk is deze ondersteuning langer 

dan de twee jaar in het traineeship nodig, aangezien de oud-trainees nu nog niet op het niveau 

zitten dat hij omschrijft. 

 

Gemis van de groep die in hetzelfde schuitje zit 
Niet alleen een externe coach kan het blikveld verruimen. Intervisie sessies met medetrainees 

droegen volgens Luna, Mila en Bob ook in grote mate bij aan de ontwikkeling van trainees. Ze 

omschrijven de sfeer binnen de traineegroep als zo hecht, vriendschappelijk en familiair, dat 

het niet meer hebben van deze groep voelt als een groot gemis. Dit komt ook terug in de 

woorden van Sem: 

  
Sem: “En ik denk dat het altijd een beetje voelde alsof je thuiskomt van de basis- of 

middelbare school en dat je dan durft te vertellen wat er allemaal is gebeurd. Op een 

opdracht zal je niet altijd eerlijk kunnen of willen zijn en als je dan bij Strict Young 

Professionals kwam was het een warm bad van vertel eens hoe gaat het nou op die opdracht 

en als het leuk is waarom is het dan zo leuk en als het niet leuk is, wat is er dan zo stom? Dus 

dat voelde voor mij heel vertrouwd.” 

 
Het feit dat iedereen elkaar vertrouwde creëerde “openheid” (Lotte). Openheid om kritisch te 

zijn op elkaar en constructieve feedback te geven (Liam). Volgens Lotte waren medetrainees 

enerzijds een vangnet en veilige ruimte zoals ook Sem deze omschrijft. Anderzijds waren 

medetrainees “zeker ook een push van héé ga jij maar eens even buiten je comfort zone […] 

Dan zei ik geregeld tegen iemand ‘jij kunt dit wel, of vorige keer zei je dat je dit wilde proberen. 

Waarom heb je dit nog niet gedaan?’” Naast een veilige haven en het aanwakkeren van 
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gedragsverandering hadden de medetrainees nog een andere functie: het verruimen van 

elkaars blik en het uitwisselen van ervaringen. Bob omschrijft dit als volgt: 

 

Bob: “Ja ik denk wel dat je vaak de mening van een ander hoort. Hoe iemand anders ergens 

naar kijkt. Dat dit je bewustzijn verruimt. Anders heb je alleen je eigen blik op een bepaalde 

casus en ik denk door ook de meningen van anderen te horen dat je ook wel weer wat ruimer 

gaat kijken. Van hoe zouden andere mensen het aanpakken?” 

 

Trainees konden leren van elkaars casuïstiek, omdat ze zich herkenden in het verhaal van een 

ander. Ook was het leerzaam om al over een casus van een ander te hebben nagedacht als ze 

zelf op een later moment in dezelfde situatie terecht kwamen. Oud-trainees kunnen soms 

zeker ook sparren en aansluiting vinden bij collega’s in de nieuwe organisatie. Zo maakt Daan 

geregeld een strandwandeling om te bespreken hoe het gaat en heeft Noah het gevoel dat hij 

altijd alles zou kunnen delen. Toch schept het ‘collega zijn’ niet dezelfde band als samen 

commitment aangaan voor een tweejarig ontwikkeltraject. 

 

Liv: “Mijn medetrainees weten dingen van mij die mijn vriendinnen bijna niet eens weten dus 

dat is natuurlijk een hele andere band die je met trainees hebt dan met normale collega’s nu 

of zo. […] ja dat ga je in de toekomst niet zomaar meer met collega’s krijgen op die manier.” 

 

Samen leren en reflecteren werkt motiverend (Anna) en inspirerend, omdat je meekrijgt dat 

het ook anders kan (Bob). Daarnaast kun je volgens Daan tijdens het bespreken van 

andermans casus, die voor jou nog onbekend is, jezelf voorbereiden voor als je in de toekomst 

tegen hetzelfde aanloopt. De waarde die (oud-)trainees geven aan met anderen leren en 

reflecteren sluit aan bij Seibert (1999) en Cameron en Green (2009). Zij stellen dat reflectie en 

ontwikkeling maar tot op zekere hoogte individueel plaats kan vinden, omdat het doorbreken 

van een eigen gedachtecirkel lastig is. Bovendien is leren een sociale gebeurtenis, waarbij 

gedeelde betekenissen samenkomen (Bolhuis, 2016). Volgens Gutzan en Tuckerman (2019, p. 

321) zijn voor collectieve reflectie alleen “co-present actors” in staat om gezamenlijk hun 

ervaringen ter discussie te stellen en te onderzoeken welke uitdagingen, kansen en 

beperkingen invloed hebben op het verbeteren van hun werk. Wederzijds begrip is hierbij van 

groot belang. Dit verklaart waarom oud-trainees zo veel waarde hechten aan hun 

medetrainees en ze deze groep nu zo erg missen, omdat zij ervoor zorgden dat reflectie 

collectief kon plaatsvinden. 

 

Effecten van het gat 
Doordat oud-trainees het gat ervaren, gaan ze op een ander moment en een andere manier 

leren en reflecteren. Het gemis aan externe coaching en collectief leren en reflecteren zorgt 

er niet alleen voor dat reflectie nu veel tijdens dagelijkse handelingen plaatsvindt, maar ook 

op een ander niveau.  
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Zowel bij oud-trainees die aangeven nog steeds actief de tijd te nemen om te reflecteren 

(Lieke, Anna, Daan) als bij oud-trainees die tijdens een andere activiteit reflecteren (Levi, Bob, 

Mila en Mees), lijkt het reflectieniveau in bepaalde mate af te nemen. De manier waarop oud-

trainees omschrijven dat ze reflecteren sluit namelijk meer aan bij nadenken dan reflecteren. 

Als je kijkt naar de definitie die Wood Daudelin (1996, p. 39) aan reflectie geeft, gaat het 

namelijk niet alleen om het nadenken over ervaringen, maar ook om het leggen van 

connecties met andere ervaringen. Daarnaast speelt het filteren van persoonlijke bias een 

grote rol. Dit betekent dus om kritisch te zijn op de eigen gedachtestroom. Tot slot - wellicht 

het belangrijkste punt - resulteert reflectie volgens haar in een lerende ervaring die ervoor 

zorgt dat in de toekomst een situatie op een andere manier wordt benaderd dan de 

benadering die zou zijn gebruikt als er geen reflectie had plaatsgevonden. De aan reflectie 

verbonden gedragsverandering onderscheidt reflectie van nadenken en komt slechts beperkt 

bij reflectieverhalen van oud-trainees naar boven.  

 

Wanneer ik Sem vraag wanneer hij voor het laatst heeft gereflecteerd, haalt hij de 

tweewekelijkse bila met zijn manager aan. Hierin bespreken ze wat motiverend en 

demotiverend werkt en wat overwinningen van de afgelopen weken waren. Hij denkt dan 

terug aan “wat vond ik chill, wat vond ik niet chill en dat schrijf ik dan op”. Los van dat ik geen 

oordeel wil vellen over de manier waarop mensen reflecteren, lijkt deze manier van 

terugblikken minder diepgang te kennen dan Wood Daudelin (1996) beschrijft. Mila, 

daarentegen, omschrijft haar reflectiemomenten als met andere mensen klanken, sparren en 

met haarzelf in haar hoofd in discussie gaan. “Reflecteren op wat ging goed, wat ging niet 

goed, wat had ik anders kunnen doen? Waar voel ik mezelf prettig bij, wel of niet”. Het met 

haarzelf in discussie gaan, sluit aan bij het filteren van eigen bias. Nadenken over wat in 

toekomst anders zou kunnen impliceert dat de reflectie een gedragsverandering teweeg zou 

kunnen brengen. De manier waarop oud-trainees hun manier van reflecteren bekijken zou 

volgens Hyland (2017) meer een “quick fix” zijn. Het feit dat oud-trainees minder kritisch zijn 

op de manier waarop ze reflecteren en de achterliggende gedachte hierachter, maar vooral 

op de frequentie waarop ze dit doen, sluit aan bij de kritiek die Hyland (2017) geeft in de vorm 

van McDonaldizing mindfulness. Waar het ontwikkelprogramma ook gericht was op echt 

afstand nemen en meditatie, is reflectie en een moment stilstaan voor de meeste oud-trainees 

nu meer pragmatisch en inhoudelijk ingestoken. 

 

De reflectie van sommige oud-trainees kent niet alleen minder diepgang en resulteert 

daardoor tot minder gedragsverandering; in het ergste geval kantelt een van nature positieve 

bezigheid, reflecteren, om naar een negatieve bezigheid: piekeren. Daan schetst dat hij 

dagelijks reflecteert en dat hij zich zelfs “helemaal kapot” reflecteert. Hij merkt dat hij in 

bepaalde zaken blijft hangen. Soms zelfs zo erg dat hij moeite heeft om te slapen, omdat hij 

de hele tijd in een “gedachtenloop” zit. Als ik vraag naar hoe dat voor hem is en we over de 
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manier van reflecteren spreken, werpt Daan zelf op: “Dit is gewoon piekeren. Ja reflecteren is 

wel echt iets anders.” Uit je eigen gedachtenloop stappen lijkt dus heel belangrijk om van 

nadenken naar reflecteren te gaan. 

 

Lieke omschrijft het iets genuanceerder. Voor haar voelt niet per se als piekeren, omdat ze 

niet in dezelfde gedachtenloop blijft hangen en kritisch kijkt naar haar eigen gedachten. Toch 

is ze niet blij met de frequentie waarop ze dit doet. 

 

Lieke: “Reflecteren dat vind ik eigenlijk heel belangrijk en ik doe dat best wel veel. Soms 

misschien een beetje te veel want het kan ook best wel vermoeiend zijn want dan ga je steeds 

denken van ‘nou welke situatie heeft zich afgespeeld? Wat is er gebeurd? Hoe hebben de 

anderen erop gereageerd? Hoe heb ik erop gereageerd? Wat heeft de situatie me gebracht en 

wat niet? En hoe zou ik het de volgende keer anders doen?’ En dat is hartstikke goed want 

daar leer je juist veel van en het zorgt ervoor dat je niet blijft hangen in oude gewoontes dus 

ik vind het heel belangrijk. Maar soms wel vermoeiend. “ 

 

Wraae et al. (2020) vragen aandacht voor de spanning tussen actie en reflectie. Ze stellen dat 

er een balans moet zijn tussen de twee uitersten: ‘constant vanuit impuls handelen’ en 

‘verlamming door analyse door te overdenken’. Lieke en Daan schetsen wat er gebeurt als er 

geen balans is. Ze slaan door in een stadium van continu overdenken en analyseren, waardoor 

de bezigheid geen positieve bijdrage meer kan leveren.  

 

Het is interessant om op te merken dat een aantal oud-trainees overtuigd is dat ze reflecteren 

en daarmee zichzelf blijven ontwikkelen, terwijl ze niet voldoen aan onderdelen van de 

theoretische definitie van reflectie, zoals gedragsverandering (Wood Daudelin, 1996), terug- 

en vooruitblik (Seibert, 1999) en het in twijfel trekken van normen, routines en beslissingen 

(Buchanan & Huczynski, 2016).  

 

Dix et al (2021) schrijven dat deelnemers van een driedaagse opleiding mindfulness voor 

leiders het gevoel hebben na afronding terug gezogen worden in het ‘echte leven’ en moeite 

te hebben het geleerde toe te blijven passen. Het is verbazingwekkend is dat in zekere zin zelfs 

na twee jaar training de oud-trainees nog steeds terug gezogen worden door de standaard 

werkcultuur en ze niet volledig kunnen vasthouden aan de tijdens de opleiding geleerde 

vaardigheden en gewoontes. Volgens Dix et al. (2021, p. 16) zouden organisaties een “post-

program support” moeten aanbieden om deze terug zuigende kracht tegen te gaan. Oud-

trainees zouden dit zeker kunnen gebruiken zodat ze niet na afronding van het programma 

volledig op zichzelf staan. 

 
Samenvattend missen oud-trainees het gefaciliteerde en inspirerende kader dat tot collectief 

leren leidt in de vorm van een ‘gemis aan gefaciliteerde tijd’. Daarnaast missen ze 
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ondersteuning van een externe coach en het sociale aspect van leren met een groep 

gelijkgestemden: een groep waar ze een veilig gevoel uit kunnen scheppen, hun blik kunnen 

verruimen door elkaars referentiekader te vergroten en gepusht worden om buiten hun 

comfortzone te treden. Zonder de gefaciliteerde tijd en groep kan de kwaliteit van reflectie 

afnemen of vooral in eigen gedachtenloops resulteren. 

 

Thema 2: Culture clash.  
Een factor die het gevoel van het hiervoor beschreven gat beïnvloedt, is de cultuur van de 

organisatie. Een mensgerichte cultuur kan het gevoel van het gat verkleinen en een meer 

businessgerichte cultuur kan het gevoel van het gat juist versterken. In onderstaande alinea’s 

licht ik de cultuur van Strict Young Professionals en de verschillende culturen bij nieuwe 

organisaties toe. Hierbij maak ik onderscheid tussen organisaties met een bij de menskant 

aansluitende- en een beperkende cultuur. 

 

Cultuur in traineeship 
Voordat ik inga op de cultuur in de huidige werkomgeving, is het van belang om de cultuur bij 

Strict Young Professionals te beschrijven. Aangezien (oud-)trainees deze cultuur als 

referentiekader gebruiken en deze ervaringen ook de waarneming en perceptie van de cultuur 

bij hun huidig werkgever beïnvloedt. 

 

(Oud-)trainees omschrijven de cultuur bij Strict Young Professionals als veilig, open en haast 

liefdevol (Lotte), uitdagend (Bob), jong en dynamisch (Daan). Er heerst een cultuur van met 

en van elkaar leren en de sfeer is gemoedelijk (Anna). Iedere (oud-)trainee heeft tijdens de 

interviews gesproken over de grote mate van persoonlijke aandacht die er is binnen Strict 

Young Professionals. Een aspect dat ook tot de cultuur behoort. Er wordt ruimte geboden om 

actief stil te staan en uit de cirkel van continue actie te stappen. Bijna alle (oud-)trainees geven 

aan dat ze tijdens het traineeship een balans ervoeren tussen actie en reflectie. Daan 

omschrijft dit als volgt:  

 

Daan: “Ik denk dat dat een van de weinige momenten in mijn leven is dat het zo goed in 

balans was. Dat je aan het werk bent maar ook verplicht bent om een dag terug te komen 

naar een lab training van de Universiteit of een Reis van de Held sessie en dat je echt even 

stil staat bij ‘hee wat ben ik nou in vredesnaam aan het doen, wat gebeurt er allemaal’? En 

niet alleen kijkt naar je werkzaamheden, maar ook nog een stapje daarachter naar jou als 

persoon. Hoe sta je daar nu en hoe valt je werk daarnaast, hoe valt dat te combineren.” 

 

Dat (oud-)trainees de cultuur binnen Strict Young Professionals als prettig en persoonlijk 

omschrijven, betekent niet dat alles binnen de organisatie vlekkeloos verloopt. (Oud-)trainees 

benoemen wel degelijk veel aspecten die ze als storend ervaren en waarin de organisatie zou 

kunnen verbeteren. Met name de interne communicatie (Charlie), transparantie (Bob) en het 
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nakomen van beloftes (Lotte) komen vaak naar boven. Het is dus zeker niet zo dat als er een 

actieve leer- en ontwikkelcultuur binnen een organisatie is, deze organisatie niet op andere 

vlakken worstelt met het organiseren van hun bedrijfsvoering. Een aantal (oud-)trainees, 

waaronder Noah, Daan en Tess, geeft bovendien kritiek op de veranderingen die het 

traineeship in de loop der jaren heeft doormaakt.  

 

Aanpassingen in het traineeship 
In de loop der jaren heeft het traineeship veranderingen doorlopen. Deze komen met name 

naar voren door uitspraken van eerste lichtingen met huidige lichtingen te vergelijken. 

Daarnaast krijgen (oud-)trainees die naderhand bij Strict in dienst zijn (geweest) ook veel mee 

van de veranderingen. Zo omschrijft Noah dat hij het gevoel heeft dat declarabel zijn tijdens 

zijn traineeship een mindere rol had dan nu het geval is. Waar hij eerst alle sessies gedurende 

de dag absolveerde, vinden nu ook een aantal opleidingselementen plaats in de avonduren, 

in de eigen tijd van de trainees. Lieke omschrijft de invloed van moederbedrijf Strict. Volgens 

haar is het paradoxaal dat Strict Young Professionals, een “kweekvijver om jezelf te 

ontwikkelen en leren” omgeven is van de cultuur van moederbedrijf Strict, waar de cultuur 

heel anders is, omdat het een “wat oudere organisatie met oudere collega’s” is. Volgens haar 

zie je ook soms dat het best wel kan wringen. Zo moeten medewerkers van Strict Young 

Professionals zich geregeld hard maken voor het belang van de opleidingselementen en dat 

trainees minder declarabel zijn, wanneer ze een opleidingsonderdeel volgen. Puck omschrijft 

het spanningsveld als volgt: 

 

Puck: “Aan de ene kant denk ik dat mensen wel echt het gevoel hebben gehad dat ze mochten 

leren en zich mochten ontwikkelen, maar als het puntje bij paaltje komt moest er wel geld 

verdiend worden.” 

 

Het spanningsveld tussen mensgerichte aandacht en de businesskant binnen de organisatie 

werkte vooral door op het aantal uren dat tijdens het traineeship per week werd gewerkt. Het 

feit dat er een reflecteer- en leercultuur is, betekent namelijk niet dat mensen geen druk 

ervaren. Volgens Tess werd er veel van (oud-)trainees verwacht en Liv geeft aan dat het 

traineeship haar in het begin heeft “opgebroken”, omdat ze naast haar opdracht ook in de 

avonduren moest studeren voor de inhoudelijke examens. Finn geeft aan dat hij “nooit een 

ramvolle agenda” heeft gehad tijdens het traineeship en dat hij daardoor genoeg momenten 

had om terug te blikken. Hij kan zich wel goed voorstellen dat medetrainee ’s die overliepen 

in het werk, waarvan hij weet dat ze soms 50-60 uur per week draaiden, daar minder tijd voor 

hadden. Het ondanks het ontwikkelprogramma heel druk zijn, sluit aan bij de paradox die 

Hyland (2017) en O’Donnell (2015) beschrijven. Namelijk dat medewerkers enerzijds 

overlopen door werk(druk) die door de organisatie is veroorzaakt, maar dat de organisatie 

parallel daaraan een traject aanbiedt om met deze druk om te kunnen gaan of beter te 

functioneren. Waarbij een dergelijk ontwikkeltraject ook nog eens tijd kost. Mindfulness en 
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aandacht geven wordt gezien als iets positiefs om de cultuur te veranderen en de situaties 

voor werknemers te verbeteren, terwijl de bedrijven die dit aanbieden, in de eerste plaats 

vaak zelf de oorzaak van het ongemak zijn (Hyland, 2017). Het lijkt tegenstrijdig dat het 

ontwikkelprogramma gericht is op momenten van reflectie en actieve vertraging, terwijl 

tegelijkertijd hard werken is vereist. Ondanks dat de organisatie veroorzaker is van het ‘druk 

zijn’, wordt het in de praktijk wel als positief ervaren dat er ruimte is om tegen die cultuur in 

te gaan en te leren dat het ook anders kan. De kritische blik van Hyland (2017) en O’Donnell 

(2015) wordt dus niet per se op dezelfde manier door (oud-)trainees ervaren. 

   

Ondanks dat het traineeship veel (eigen) tijd in beslag neemt, zijn (oud-)trainees positief en 

missen ze de cultuur, omdat ze energie uit hun werk haalden. Zo schetst James dat hij soms 

van 9 tot 21 uur aan het werk is met tussendoor een paar korte pauzes, maar dat hij alsnog 

met energie terugkomt en niet het gevoel heeft een vrije dag nodig te hebben om bij te 

komen. Daarnaast begrijpen (oud-)trainees ook dat er vanuit een businessoogpunt bepaalde 

afwegingen worden gemaakt. Tess geeft aan dat ze het drukke programma wel terecht vindt 

en dat het logisch is dat er veel van trainees wordt verwacht.  Lotte begrijpt dat er soms keuzes 

gemaakt moeten worden die minder in lijn zijn met de menselijke aandacht in de organisatie. 

“Business blijft business”. Hiermee schetst ze het spanningsveld waarin organisaties opereren. 

Het spanningsveld dat Dodd en Favaro (2006) omschrijven aan de hand van drie 

tegenstellingen: winstgevendheid versus groei, korte termijn versus lange termijn en 

centralisatie versus decentralisatie. Talentontwikkeling past binnen deze tegenstellingen 

vooral bij de keuze voor groei en lange termijn keuzes. 

 

Samenvattend lijkt het erop dat (oud-)trainees de nadelen en lasten van de businesskant van 

de cultuur konden accepteren, omdat ze ook het gevoel hadden veel persoonlijke aandacht 

te krijgen door de mensgerichte kant van de cultuur. (Oud-)trainees ervaren de werkdruk 

soms weliswaar als pittig, maar hebben het gevoel dat ze er veel voor terugkrijgen.  

 

Cultuur na traineeship 
Uit de verhalen van oud-trainees komt naar voren dat ze na overstap naar een nieuwe 

organisatie onderscheid maken tussen twee soorten organisatiecultuur: cultuur die aansluit 

bij hun ervaringen van het traineeship en cultuur die ze als beperkend ervaren, die het gat 

versterkt.  

 

Organisaties met een aansluitende cultuur 
Weliswaar noemden bijna alle oud-trainees de open gesprekken met hun manager als een 

positief onderdeel van de cultuur, maar deze alinea gaat over meer dan alleen dat. Het gaat 

expliciet over het onderdeel van de cultuur dat gaat over leren, reflecteren en de tijd hiervoor 

kunnen nemen.   
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Bob omschrijft dat het voor hem makkelijk is om uit de cirkel van continue actie te stappen. 

Hij beschrijft zijn werkdag als “stoptrein”, omdat hij zelf mag bepalen welke tijden hij werkt. 

Zo begint hij vaak in de ochtend en stapt al gaandeweg de middag weer “van de actietrein af” 

om een lange pauze te nemen, te sporten of na te denken. In de avond werkt hij dan nog even 

door. Bob ervaart veel ruimte en tijd om uit de cirkel van continue actie te stappen en minder 

door de waan van de dag geleefd te worden, doordat hij zelf actief op de pauzeknop kan 

drukken. Weliswaar faciliteert de organisatie op die momenten geen reflectie, maar doordat 

hij ruimte heeft, pakt hij dit soms zelf op. Al lange tijd is bekend dat flexibele werktijden ten 

goede komen aan de werk-privé balans, en productiviteit van medewerkers, aldus 

Shagvaliyeva en Yazdanifard (2014). Zij schrijven ook over het positieve effect op het welzijn 

van medewerkers en reductie van stress. Waar niets over wordt gezegd is dat flexibiliteit ook 

de ruimte tot reflectie bevordert, zoals uit de verhalen van Bob naar voren komt.  

 

Mees, Tess en Lotte spreken over de manier waarop leren onderdeel uitmaakt van de cultuur 

en op welke manier hun organisatie hun hierin faciliteert. Tess heeft elke vrijdag een kantoor 

dag waarbij ook trainingen worden gegeven. Ze ziet hierin overlap met de trainingen die ze 

tijdens het traineeship heeft gevolgd. Er is niet alleen aandacht voor inhoudelijke kennis, maar 

ook ruimte voor ontwikkeling op persoonlijk gebied. Volgens haar “wakkert dat dan weer aan” 

wat ze eerder in het traineeship heeft geleerd. Ook het bedrijf van Lotte heeft een research & 

development afdeling die ervoor zorgt dat alle medewerkers tijd en ruimte krijgen om zichzelf 

te ontwikkelen. Ze schrijft nu elke dag na het werk in een boekje hoe ze de dag heeft ervaren. 

Mede omdat ze de tijd heeft om dit te doen, maar vooral omdat de organisatie haar van een 

coach voorziet die haar inspireert en motiveert om dit te blijven doen. Tot slot staat reflectie 

en ontwikkeling binnen haar organisatie hoog aangeschreven en wordt het niet als raar of 

tijdverspilling gezien om dit te doen. De organisatie van Mees faciliteert hem met externe 

coaching en intern organiseren ze leergangen of zogenoemde “workshop ateliers”. Zowel de 

coaches als de trainingen zorgen voor een herhaling van eerder tijdens het traineeship 

geleerde onderwerpen. Volgens Murre (2010) is herhaling een belangrijk onderdeel van 

leerprocessen, omdat het vergeten tegengaat. Hierbij is wel belangrijk dat de herhalingen op 

een effectieve manier worden ingestoken. Dat wil zeggen niet te kort op elkaar worden 

getimed en naast herhaling ook ruimte bieden voor nieuwe inzichten.  

 

De ervaringen van Bob, Tess, Lotte en Mees laten zien dat het als normaal wordt gezien om 

tijd en ruimte te krijgen en nemen voor ontwikkeling, leren en reflectie. Ze hoeven niet op te 

boksen tegen dwarsliggende normen en waarden van de organisatie. Ze ervaren het gat als 

minder groot, omdat ze bijvoorbeeld het gemis van tijd slechts in beperkte mate ervaren.  

Andere trainees hebben hier wel last van als ze te maken hebben met een beperkende cultuur 

binnen hun organisatie. 
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Organisaties met een beperkende cultuur  
Tegenhanger van een cultuur die aansluit bij de mensgerichte kant van het traineeship zijn 

organisaties waarin de cultuur gedomineerd wordt door de businesskant. Oud-trainees geven 

aan dat binnen hun organisaties weliswaar wordt gepleit dat ontwikkeling belangrijk is, maar 

dat het in praktijk lastig is om dit uit te voeren. Daan, die nu werkt bij een overheidsinstantie 

ziet een groot verschil met de cultuur bij Strict Young Professionals. 

 
Daan: “Ja wat ik heel erg merk, de bagage die ik meenam van het traineeship, dat in mijn 

huidige baan dat dat als zweverig wordt gezien, want ja ‘je bent toch gewoon aan het werk 

dus doe gewoon je ding.’ Het is best wel bijzonder om dat cultuurverschil te zien. Er zijn veel 

oudere mensen en weinig jongeren. Die ouderen zitten in een hele andere levensfase. Die 

vinden het allemaal wel best. Heel veel vinden ze geneuzel. Dat maakt het wel jammer. Het 

wordt niet echt een inspirerende omgeving.” 

 

Daan schetst dat kwaliteiten en eigenschappen die tijdens het traineeship zijn aangeleerd en 

als belangrijk worden ervaren, door de organisatie en met name door collega’s niet op waarde 

worden geschat. Hij spreekt veel over de oude leeftijd van zijn collega’s. Maar ook jonge 

bedrijven, die in sommige kringen zelfs als hip worden gezien, worstelen met het creëren van 

een leer- en ontwikkelcultuur. Zo schetst Mila dat ze binnen haar organisatie, waar 

voornamelijk jonge mensen werken, minder ruimte had om bij haar werk stil te staan dan 

tijdens het traineeship. Daarnaast schetst zij dat haar collega’s helemaal niet gewend waren 

om elkaar op te bellen of te sparren over uitdagingen en geeft aan dit als groot gemis te zien. 

Het lijkt erop dat leeftijd een rol kan spelen, maar dat met name de cultuur belangrijkste factor 

is. Dit is niet verrassend. Organisatiecultuur heeft een significante invloed op de houding en 

gedrag van organisatieleden (Robbins & Judge, 2013). Hieronder licht ik toe hoeveel invloed 

de cultuur heeft en hoe lastig het is voor organisaties die wel graag meer aandacht willen 

geven aan de menselijke kant om dit daadwerkelijk te realiseren.  

 

Wanneer de cultuur minder mensgericht is wil dit niet zeggen dat de organisatie hier geen 

aandacht voor heeft of niet mensgericht wil zijn. In tegenstelling: Emma geeft aan dat haar 

organisatie heel graag een lerende organisatie wil zijn, maar dat ze merkt dat in de dagelijkse 

werkzaamheden mensen geleefd worden door de “waan van de dag en de taken die ze af 

moeten hebben”. Ook Daan omschrijft dat weleens pogingen worden gewaagd, maar dat deze 

lijden onder de dagelijkse werkdruk. Hij heeft bij zijn nieuwe organisatie weleens een 

intervisiesessie gehad waarvan alle deelnemers aangaven dat deze heel waardevol was. Alleen 

“is dat toen een beetje verwaterd. Dat zijn de eerste dingen die sneuvelen op het moment dat 

het druk wordt”. Dit is geen onbekend fenomeen. Haque (2010) omschrijft het als volgt: “Let’s 

face it. Most of us spend most of our time chasing the immediate reward, the short-run 

“objective,” the near-term “goal — in short, the expedient and the convenient.” Ook Dix et al. 

(2021) beschrijven het fenomeen waarbij het prioriteren van directe actie vaak de reactie is 

op momenten waarop de werkdruk oploopt. Dit gebeurt volgens Dix et al. (2021) vaak omdat 
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actie het gevoel geeft iets te kunnen doen en reflectie in ogen van de meeste medewerkers 

en managers geen meet- of tastbaar product oplevert. 

 

Noah benoemt daarnaast een ander belangrijk punt van cultuurverschil. Bij Strict Young 

Professionals moesten trainees elk half jaar ‘360 graden feedback’ verzamelen en reflecteren 

door middel van hun jaarplan en hun ontwikkeling, inclusief leerpunten presenteren aan 

medetrainees. Er werd actief verwacht dat je met je eigen ontwikkeling aan de slag ging. In 

zijn nieuwe organisatie zeggen managers wel dat ze van medewerkers verwachten dat ze 

leren, maar worden ze er niet op afgerekend of aangesproken als ze geen aandacht geven aan 

hun ontwikkeling. Naar zijn mening “wordt er niet op gestuurd”. Dit maakt het voor 

medewerkers aantrekkelijker om te blijven focussen op actie en meetbare businessresultaten 

waarop ze wel worden afgerekend, omdat tijd nemen voor reflectie en ontwikkeling in hun 

ogen minder belangrijk is en minder oplevert tijdens functioneringsgesprekken. Het sturen op 

ontwikkeling komt in de literatuur weinig naar voren. Een interessante vraag is of dit 

onderdeel uit zou kunnen maken van het stimulerende kader dat Garavan en McCarthy (2008) 

benoemen als basis voor collectief leren en ontwikkelen. 

 

Opvallend is dat in een cultuur die minder gericht is op de menselijk kant, medewerkers een 

ander verwachtingspatroon hebben van elkaar en van zichzelf. Hieraan ligt ten grondslag dat 

je hard en snel moet werken. Liam omschrijft dat hij tijd nemen voor reflectie in zijn nieuwe 

organisatie lastiger vindt dan bij Strict Young Professionals. Dit omdat “als je op een project 

zit, dan ligt het tempo heel hoog. Ze hebben wel een zeker verwachtingspatroon”. Het feit dat 

het tempo hoog ligt wordt binnen de cultuur als positief beschouwd. Hoog tempo wordt 

gelinkt aan goed werken. Dit is een andere benadering dan bij Strict Young Professionals, waar 

juist kritisch wordt doorgevraagd als trainees alleen maar bezig zijn met actie en geen tijd 

nemen om terug te blikken. Ook Daan sluit aan bij het probleem van de actiecultuur. Volgens 

hem wordt er over en weer een verwachtingspatroon opgelegd waarbij je veel beschikbaar 

moet zijn. Daardoor pakt hij zelf zijn rust niet. Volgens Gavett (2015) en Dix et al. (2021) komt 

dit mede omdat managers meer waarde hechten aan actie dan reflectie en deze actie ook 

belonen. Het lijkt erop dat pas wanneer er duidelijk een ruimte wordt gecreëerd waarin geen 

actie wordt verwacht, de medewerker hierin meegaat. 

 

Interessant is dat de term ‘verwachting’ veel wordt genoemd. Dit wijst er ook op dat het iets 

is wat elkaar in stand houdt. Pas wanneer verwachtingen veranderen kan er verandering 

plaatsvinden in mindset en voelen mensen de ruimte om te vertragen. Medewerkers zijn nu 

bang om afgerekend te worden op hun tempo en kwantiteit. Finn bespreekt deze mindset van 

mensen, die hij overigens niet begrijpt. Hij omschrijft druk zijn als een “status dingetje”: 

 

Finn: “Ik weet niet of concurrentie helemaal het juiste woord is, maar er is iets van een status 

dingetje. Waarbij mensen het fijn vinden en dan spreek ik niet voor iedereen, maar er zitten 



 

 

57 

 

 

   

 

mensen tussen die het fijn vinden om te laten zien van ‘ik ben superdruk bezig, ik ben alleen 

maar aan het rennen’. En dat het beter zou zijn als mensen ook eens gaan zeggen van ‘joh 

doe dit weekend even rustig aan want je loopt jezelf alleen maar voorbij. En voor je het weet 

zit je met een burn-out thuis’ ”. 

 

Wanneer de verantwoordelijkheid om te leren en reflecteren bij de medewerkers zelf wordt 

neergelegd door organisaties, helpt het niet mee als ‘druk zijn’ als de norm en zelfs als iets 

positiefs wordt gezien. Zo schetst Liam dat zijn organisatie eigenlijk heel veel aandacht schenkt 

aan “welbeing en ontwikkeling”. Omdat het niet verplicht is om je hierop te focussen ziet hij 

genoeg collega’s die dit niet doen en het geen onderdeel uit laten maken van hun werk.  

 
Samenvattend is het interessant dat niet de werkdruk op zichzelf de veroorzaker kan zijn voor 

minder reflecteren, aangezien een aantal (oud-)trainees ook aangeeft dat ze tijdens het 

traineeship veel werkdruk ervoeren. Het verschil zit in de verplichte reflectiemomenten, die 

onderdeel zijn van het werk. Daarnaast verschilt de cultuur, omdat enerzijds wel impliciet 

wordt gezegd dat leren en ontwikkeling belangrijke punten binnen de organisatie zijn, maar 

anderzijds de medewerkers hier uiteindelijk niet op worden afgerekend of dat de norm heerst 

dat continu druk en in actie zijn gelijk staat aan goed werk leveren.  

 

Thema 3: Terugvallen op het fundament 
Een rode lijn door de verhalen van oud-trainees is dat ze ongeacht de cultuur en de diepte van 

het gat dat ze hebben ervaren toch in staat zijn om zo nu en dan uit de cirkel van continue 

actie te stappen. Het lijkt alsof het traineeship een fundament heeft achtergelaten. Soms raakt 

dit fundament een tijd vergeten, maar oud-trainees weten het toch altijd terug te vinden. 

Soms kost dit wat moeite (Lieke) of ervaren ze signalen dat ze aan hun eigen noodrem trekken 

(Lotte). De signalen dat het tijd wordt om actief met het fundament aan de slag te gaan, zijn 

het ervaren van veel stress en het gevoel hebben dat je hoofd constant vol zit (Lotte), 

slapeloosheid (Noah), en afname van werkplezier (Liam). Emma omschrijft het fundament 

tijdens de bespreking van haar tekening als de ondergrond die je altijd met je meedraagt. 

Volgens haar neem je een basis voor jezelf mee waar je op kunt groeien. Lieke omschrijft het 

fundament als een “spier die je getraind hebt”. Daardoor heeft ze bepaalde gewoontes 

overgenomen en durft ze zichzelf kritische vragen te stellen of af en toe een stap terug te 

zetten. Interessant aan het concept van het fundament is dat het per persoon verschilt. Elk 

fundament heeft eigen karakteristieken in de vorm van ervaringen uit het traineeship. In de 

volgende alinea’s licht ik toe waar het fundament voor zorgt en hoe oud-trainees het volgens 

zichzelf makkelijker kunnen maken om het fundament te reactiveren.  

 

Je weet niet WEL wat je mist  
Wanneer oud-trainees terecht komen in een organisatie met een beperkende cultuur passen 

ze zich vaak aan naar de manier waarop er wordt gewerkt. Uit de gesprekken komt naar voren 
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dat bijna iedereen zichzelf betrapt op minder bezig te zijn met zijn ontwikkeling en reflectie. 

Daan benoemt dat hij volledig meegaat in de cirkel van continue actie, omdat hij door de 

organisatie wordt geleefd. De metafoor geleefd worden door de organisatie schetst hoeveel 

invloed de cultuur heeft. Dit sluit aan bij de waarde die literatuur aan cultuur toekent (Hodges, 

2016; Robbins & Judge, 2013). Ondanks het feit dat oud-trainees naar hun eigen idee veel 

minder leren en reflecteren dan tijdens het traineeship, gaan ze geregeld tegen de cultuur in. 

Dit omdat ze weten wat reflectie teweeg kan brengen en omdat ze soms (onbewust) gebruik 

maken van het fundament dat ze in het traineeship hebben opgedaan. Omdat ze weten dat 

het ook anders kan, gaan ze zich anders gedragen dan de cultuur voorschrijft.  

  
Als oud-trainees tegen de gevestigde cultuur in handelen en daarmee anders werken dan hun 

gemiddelde collega ervaren ze twee tegenstrijdigheden. Enerzijds wordt hun manier van doen 

bekritiseerd, niet op prijs gesteld of actief veroordeeld. Anderzijds wordt hun gedrag ook 

omarmd en worden ze soms als boegbeeld gebruikt voor de cultuur waar de organisatie graag 

naar toe wil. Weerstand komt naar boven in de vorm van collega’s die koppig of passief 

agressief gedrag vertonen tijdens een presentatie (Bob) of letterlijk uitspreken dat degene 

gewoon haar werk maar moet gaan doen (Tess). In sommige gevallen leidt dit zelfs tot heftige 

uitbarstingen en persoonlijke beschuldigingen, zoals bij Daan.  

 

Daan: “Die vent is een keertje zo uit zijn slof geschoten dat hij gewoon heel persoonlijk werd. 

Dus echt uitvallen echt tot schreeuwen aan toe. “Wie ik wel niet dacht dat ik was”. En op dat 

moment dacht ik echt ah joh dit is bizar. Ik schrok er best wel van.” 

 
Wanneer oud-trainees weerstand ervaren op hun gedrag, kunnen ze terugvallen op hun basis 

om lastige gesprekken aan te gaan en gevoelens te benoemen, zoals beschreven in thema 0: 

de basis.  

 

In de meeste gevallen wordt het anders dan de gevestigde cultuur handelen uiteindelijk 

positief ontvangen en worden sommige oud-trainees zelfs als boegbeeld gebruikt voor de 

cultuur waar de organisatie naar toe wil. Zo werd Tess nadat ze inmiddels een overstap heeft 

gemaakt naar een andere organisatie, weer teruggevraagd door haar vorige werkgever, 

omdat ze konden waarderen hoe eerlijk en kritisch ze was. Tess geeft aan dat de organisatie 

weliswaar soms vervelend vond dat ze zo “lastig deed”, maar blijken waren ze er “achteraf 

toch van gecharmeerd”. Daan omschrijft dat zijn organisatie wil vernieuwen en verjongen en 

dat hij “nu als boegbeeld” wordt gebruikt. Hij krijgt vaak de vraag of hij stukken kan schrijven, 

presentaties wil geven en brainstormsessies kan faciliteren. “De verandering die ze heel graag 

willen inzetten die wordt voor een deel aan mij opgehangen en dankzij de handvatten van het 

traineeship ben ik dat nu aan het doen”. De handvatten die Daan omschrijft zijn diep verankerd 

in het fundament dat in het traineeship is gelegd. Waar weerstand in de organisatieliteratuur 
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vaak gaat over weerstand tegen verandering (Hodges, 2016; Robbin & Judge, 2013), gaat dit 

expliciet over weerstand tegen de organisatiecultuur. 

 

Hoe het fundament stand-by kan blijven 
Zoals eerder beschreven, schetst niet alleen Daan, maar bijna alle oud-trainees dat ze door de 

organisatie worden geleefd. Toch benoemen ze in het interview aspecten die ze zouden 

kunnen integreren in hun werk om het fundament van het traineeship makkelijker te kunnen 

gebruiken door het fundament als het ware op stand-by laten draaien. In zekere zin komen 

deze ideeën voort uit de ervaringen die ze hebben opgedaan tijdens het traineeship. Zo geeft 

Mees aan te weten dat hij niet kan functioneren als zijn agenda van de ene meeting naar de 

andere overloopt. Zijn nieuwe tactiek is om na 90 minuten een blok van 20 minuten pauze in 

te plannen en daar actief niets in te doen. Deze ruimte creëert veel rust. Liam geeft aan dat 

hij momenten heeft waarbij hij weet dat hij weer even terug moet naar het fundament en tijd 

moet nemen voor elementen die hem “meer rust en focus geven” zoals sporten en mediteren. 

Volgens hem herkent hij dat gevoel inmiddels snel genoeg om daar iets mee te doen.  

 
Liv en Daan stellen dat ze willen proberen om het fundament onderdeel uit te laten maken 

van hun werkweek door actief ruimte te blokkeren in hun agenda, ook al wordt het niet 

gefaciliteerd door de organisatie. Al klinkt dat wel “simpeler dan het is” (Daan). Zoals eerder 

uitgelicht is vaak de wil om te reflecteren het probleem niet, maar wordt het fundament 

onderdrukt door drukte. Wanneer oud-trainees ruimte vrijmaken in hun agenda, zullen ze 

ervoor moeten waken deze niet te gebruiken voor een actie die meer korte termijn resultaten 

oplevert, zoals Haque (2010) omschrijft. Emma omschrijft precies dit probleem: 

 

Emma: “Nou ja ik heb het geprobeerd om bijvoorbeeld in mijn agenda een middag te blokken 

om heel even van je werk af te stappen en erboven te hangen. In de praktijk werkt dat niet dus 

ik moet op zoek naar iets anders. Maar misschien juist ook wel een soort intervisie. Dat je wel 

gelijkgestemden of zo opzoekt die een keer in de maand of om de maand spreekt om toch heel 

eventjes vanuit een ander aspect dingen te bekijken of naar jezelf te kijken. […] Ja dan heb je 

een stok achter de deur eigenlijk. Ja zoiets zou helpen.” 

 

Een collectief moment van de reflectie maken, lijkt een stok achter de deur om niet mee te 

gaan in de drukte. Lieke en Anna omschrijven thuiswerken ook als goed middel tegen de 

drukte op werk. Anna loopt elke ochtend voordat ze gaat werken een rondje en probeert 

daarbij bewust bezig te zijn met hoe ze zich voelt en wat ze ziet. Ook tijdens werk geeft het 

thuiswerken rust, omdat ze “niet de hele tijd in de reuring van het werkleven zit” en 

makkelijker zelf kan bepalen wat ze doet op een dag en op welke manier. Ook Lieke ervaart 

de balans tussen actie en stilstaan beter sinds COVID-19.  
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Lieke: Omdat je in je eigen kamer zit kun je echt even tussen de meetings door eventjes een 

momentje voor jezelf pakken om te reflecteren of even iets goed voor te bereiden en als je op 

kantoor bent dan is het echt heel lastig. Want dan begint de dag om half negen en ga je in een 

trein door. En dan komt er weer iemand aan je bureau die een vraag heeft en dan wordt je 

continu gestoord. Eigenlijk zouden ze een soort meditatieruimte moeten hebben dat je kunt 

zeggen ik ga hier even nadenken voor mezelf.” 

 

Hoe Lieke en Anna het omschrijven, lijkt het erop dat het af en toe ontvluchten van de 

belemmerende organisatiecultuur goed kan werken om sneller gebruik te maken van hun 

fundament. Als je de cultuur van continue actie weet te ontvluchten, kun je meer ruimte 

nemen voor je eigen proces. Waar COVID-19 vaak als extra druk voor werknemers wordt 

omschreven (ORACLE, 2020), is dit daarentegen een positief punt.  

 

Uiteindelijk geven de meeste oud-trainees aan dat ze het puntje bij paaltje zelf zullen moeten 

doen. Helemaal als de organisatie en cultuur het niet ondersteunen. Ze moeten zichzelf 

bewust maken en elke dag herinneren hoeveel waarde het stilstaan en reflecteren toevoegt, 

aldus Liv en Daan. Vanuit persoonlijke ervaring kan ik me aansluiten bij de noodzaak van het 

vinden van een reminder voor jezelf. Een van mijn oude coaches had bijvoorbeeld een beeld 

van een grote slak voor haar voordeur staan die haar elke keer als ze de deur uit ging eraan 

deed herinneren om gedurende de dag actief te vertragen en niet te laden leiden door de 

waan van de dag.  

 

In conclusie, (oud-)trainees doen tijdens het traineeship veel kennis, kunde en ervaringen op 

die doorwerken op het uitvoeren van hun huidige functie. Hierbij gaat het om meer dan alleen 

inhoudelijke kennis, namelijk ook de waarde van het omgaan met emoties van jezelf en 

anderen. Wanneer oud-trainees in een andere organisatie terecht komen die minder op de 

menselijke kant en ontwikkeling focust, hebben ze het gevoel dat ze in een gat vallen. Dit gat 

wordt veroorzaakt door een gemis aan tijd en kaders, gemis van een externe coach met 

bijbehorende kwaliteiten en een gemis van een gelijkgestemde groep die het sociale aspect 

van leren bevordert en gedachtenloops tegengaat. Ook komt uit de gesprekken met (oud-

)trainees een aantal spanningsvelden rondom reflectie in organisaties naar boven. 

Bijvoorbeeld het doorslaan in te veel analyse en de wens dat organisaties reflectie 

bevorderen, los van de vraag of organisaties überhaupt wel in staat zijn om een organisch 

proces als collectief reflecteren te initiëren. Tot slot de paradox tussen organisaties die 

reflectie en mindfulness aanbieden, terwijl de organisatie ook zorgt voor hoge werkdruk. Toch 

wordt in deze situatie dit aanbod als positief ervaren. Met deze empirische bevindingen en 

koppeling aan literatuur beantwoord ik in het komende hoofdstuk de onderzoeksvraag en 

licht ik de toegevoegde waarde van deze resultaten toe. 
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Conclusie 
In dit hoofdstuk beantwoord ik de hoofdvraag en presenteer ik het belang van de inzichten 

voor zowel de wetenschappelijke als praktische context.  
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Binnen dit onderzoek heb ik gekeken naar hoe de ervaringen van (oud-)trainees doorwerken 

op de uitvoering van hun huidig werk. Veel ervaringen van (oud-)trainees staan hierbij 

symbool voor de ontwikkelcultuur en gebeurtenissen binnen verschillende type organisaties. 

Het onderzoek wijst uit wat (oud-)trainees ervaren binnen een organisatie die veel aandacht 

heeft voor de menselijke kant en wat er gebeurt als ze bij een andere organisatie aan de slag 

gaan, waarbij dit ontwikkel aspect wegvalt of vermindert. Daarnaast komen uit dit onderzoek 

de spanningsvelden rondom reflectie aan het licht. 

 

Beantwoording hoofdvraag 
Door met twintig (oud-)trainees in gesprek te gaan, hun data te analyseren en te combineren 

met theoretische kennis kan ik antwoord geven op de hoofdvraag van dit onderzoek:  

 

‘Hoe werken volgens (oud-)trainees de ervaringen van het ontwikkelprogramma van het 

traineeship door op de uitvoering van hun huidige werk?’ 

 

Hierop volgt een drieledig antwoord. (1) (Oud-)trainees nemen de ervaringen, kennis en 

kunde in vorm van een stevig fundament mee naar nieuwe organisaties. Dit fundament, waar 

ook al hun kennis over het belang van stilstaan en reflectie deel van uitmaakt, heeft invloed 

op de manier waarop ze hun functie bekleden en uitvoeren. (2)  De ervaringen van (oud-

)trainees werken niet alleen door op de inhoudelijke en persoonlijke uitvoering van hun 

functie, maar ook op hun perceptie van de organisatiecultuur. De ervaringen creëren een 

specifiek bewustzijn voor de organisatiecultuur (met name voor de positie van leren en 

ontwikkelen hierin), de realisatie dat dit per organisatie kan verschillen en hoe dit invloed 

heeft op hen als medewerker. (3) (Oud-)trainees hebben te maken met een aantal 

spanningsvelden rondom reflectie. Deze beïnvloeden de uitvoering van hun huidig werk, de 

manier waarop ze reflecteren en de perceptie van de organisatiecultuur.  

 

(1): Fundament  
Het fundament is in de basis altijd aanwezig, maar wordt soms belemmerd door een nieuwe, 

minder mens- en ontwikkelingsgerichte organisatiecultuur waar ze door omgeven zijn. 

Redenen hiervoor zijn:  

• Een cultuur, waarin actiegerichtheid en productiviteit de norm zijn en momenten van 

stilstaan en reflectie als verspilling van tijd worden gezien. Dit komt overeen met 

ideeën van Dix et al. (2021), Gavett (2015) en Haque (2010) over een 

organisatiecultuur die gericht is op het uitvoeren en belonen van continue actie met 

meetbare output. 

• Doordat organisaties onvoldoende kaders creëren, waar Garavan en McCarthy (2008) 

het belang van aantonen, waardoor medewerkers zich geïnspireerd en toegewijd gaan 
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voelen om gezamenlijk te leren en doordat leren en reflecteren niet verplicht wordt 

gesteld en geen onderdeel uitmaakt van functioneringsgesprekken. 

• Tot slot onvoldoende mogelijkheid om met externen of gelijkgestelden te sparren, te 

leren en reflecteren. Door het wegvallen van het sociale en collectieve aspect van leren 

en reflecteren dat door Bolhuis (2016), Garavan en McCarthy (2008) en Gutzan en 

Tuckermann (2019) als belangrijk wordt beschreven, is het lastig om eigen 

gedachtenloops, zoals Cameron en Green (2009) ze benoemen, te doorbreken en op 

niveau te blijven reflecteren met gedragsverandering tot resultaat, zoals aansluit bij 

de definitie van reflectie van Wood Daudelin (1996).  

 

Ondanks deze belemmerende factoren, kunnen (oud-)trainees terugvallen op hun fundament 

en zich anders gedragen dan de gevestigde organisatiecultuur voorschrijft. Ze doen dit, omdat 

ze weten hoe veel waarde het kan toevoegen door dingen op een meer mensgerichte en 

minder business georiënteerde manier aan te pakken. Voorbeelden hiervan zijn het werken 

met eigen emoties en emoties van een ander, het observeren van meer dan het voor de hand 

liggende, kritisch zijn en lastige gesprekken aangaan. Hierdoor lopen ze soms tegen weerstand 

aan bij collega’s. Met als gevolg dat ze uitgedaagd worden om gebruikt te maken van hun 

geleerde basis (kennis en kunde, lef hebben en reflectie) en voor zichzelf op te komen. Hun 

afwijkende gedrag zorgt niet alleen voor weerstand. Vaak worden ze ook als boegbeeld 

gebruikt voor een cultuur waar de organisatie graag naar toe zou willen.  

 

(2): Bewustzijn voor het belang van ontwikkeling in de organisatiecultuur 
Door hun ervaringen en waardering voor de mensgerichte cultuur bij Strict Young 

Professionals, zijn (oud-)trainees kritisch op de cultuur die ze in hun vervolgfunctie 

tegenkomen. Ze weten wat ze missen, beseffen dat het ook anders kan en proberen hier 

verandering in aan te brengen. De kennis van de impact van de leer-en ontwikkelcultuur blijft 

hun volgen in de uitvoering van nieuwe functies. De groei en aandacht die ze benoemen, 

letterlijk het groeien van kleine bloem tot volwaardig boom, geeft aan hoeveel impact 

aandacht voor de menselijke kant in het traineeship op hen heeft gehad. Een belangrijk aspect 

van deze conclusie is dat elke oud-trainee op zoek is naar een andere balans tussen 

mensgerichte kant en business kant binnen de organisatiecultuur in hun huidige (en latere) 

werk. Bovendien kent ieders fundament individuele eigenschappen, waardoor elke (oud-

)trainee op een andere manier handelt en omgaat met situaties. Het is dus niet zo dat alle 

(oud-)trainees dezelfde waarde hechten aan dezelfde cultuuronderdelen.  

 

(3): De spanningsvelden rondom reflectie 
Rondom reflectie komen drie spanningsvelden voor die in bepaalde mate met elkaar in 
verbinding staan.  

• Ten eerste het spanningsveld tussen tijd krijgen van de organisatie en de verwachting 

dat (oud-)trainees deze gebruiken om te reflecteren, maar dat collectief reflecteren in 
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de praktijk toch lastig blijft, omdat (oud-)trainees waarde moeten blijven toevoegen, 

hun werk moeten afronden (omdat de prestatiedruk niet is verminderd door de 

verkregen tijd) en medeactoren niet altijd beschikbaar zijn. Dit spanningsveld dat 

aansluit bij de spanningen die Gutzan en Tuckermann (2019) omschrijven, zorgt ervoor 

dat (oud-)trainees soms overuren maken om zowel aan het uitvoeren van acties als 

ook tijd nemen voor reflectie te voldoen. Dit spanningsveld zorgt dus niet voor een 

betere balans tussen de menselijke en de businesskant, maar eerder voor een 

opstapeling van beide aspecten. 

 

• Het tweede spanningsveld sluit aan op het eerste spanningsveld, namelijk dat (oud-

)trainees door de introductie van reflectie en mindfulness soms nog meer tijd aan hun 

werk of ‘professionele ontwikkeling in werk context’ moeten besteden dan zonder 

dergelijke interventies. Dit sluit aan bij de paradox die Hyland (2017) omschrijft waarbij 

mindfulness en reflectie door bedrijven gecommercialiseerd zijn en gebruikt worden 

als supplementen, om met de cultuur om te kunnen gaan, in plaats van de 

oorspronkelijke actiegerichte cultuur aan te passen. (Oud-)trainees ervaren dit 

spanningsveld en benoemen de spanning tussen de verwachtingen vanuit de business 

en tijd die ze kunnen besteden aan reflectie. Desondanks vinden ze het prettig dat de 

ruimte om te leren en ontwikkelen wordt toegevoegd. Ondanks het spanningsveld, 

wordt het dus wel positief ervaren. 

 

• Het derde en laatste spanningsveld gaat over de balans die (oud-)trainees moeten 

vinden in de manier waarop ze mindfulness en reflectie toepassen in hun dagelijks 

werk en leven. Het spanningsveld tussen enerzijds continue in actie zijn en impulsief 

handelen en anderzijds continue analyse die kan doorslaan in negatieve bezigheden, 

zoals piekeren. Balans hierin is nodig, in vorm van kwalitatief hoogwaardige reflectie 

en kan verkregen worden door bijvoorbeeld collectieve reflectie, in plaats van 

individuele. Waarmee we weer bij het eerste spanningsveld uitkomen dat het soms 

lastig kan zijn om collectief te reflecteren. In zekere zin sluiten de spanningsvelden op 

elkaar aan en versterken ze elkaar als er disbalans is.    

 
In de inleiding schreef ik over de balans tussen actie en reflectie en het belang van vinden van 

balans hierin. Het lijkt erop dat zowel organisaties als medewerkers niet alleen op dit vlak, 

maar binnen meerdere spanningsvelden balans moeten zien te vinden. Daarbij plaats ik de 

kanttekening dat een cultuurverandering richting een andere perceptie van ‘goed werken’ en 

andere interactie tussen werkgever en werknemer noodzakelijk is om deze spanningsvelden 

in de basis te verminderen. 
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Belang van de inzichten 
Het belang van de inzichten van dit onderzoek valt uit te splitsen in wetenschappelijke en 

praktische waarde.  

 

Wetenschappelijke waarde 
Dit onderzoek zorgt voor een koppeling van theoretische kennis over organisatieleren en 

organisatiecultuur. Daarbij worden concepten rondom reflectie van Cameron en Green 

(2009), Seibert (1999) en Wood Daudelin (1996) gekoppeld aan de concepten van 

(organisatie)leren van Bolhuis (2016), Garavan en McCarthy, (2008) en Schein (1999). 

Daarnaast blijkt uit dit onderzoek een ander beeld dat jonge (project)managers hebben over 

het belang van leren en stilstaan dan het beeld dat medior en senior managers schetsen in het 

onderzoek van Dix et al. (2021). Waar deze managers omschrijven altijd productief te moeten 

zijn, omdat ze anders waardevolle tijd verspillen, is deze mindset anders bij de (oud-)trainees. 

Ze hebben ervaren en weten dat continue actie juist belemmerend werkt en het waardevol is 

om deze cirkel te doorbreken middels reflectie en momenten van stilstaan.  Het is interessant 

om deze verschillen van waarneming, perceptie en het hechten van waarde aan ontwikkeling 

verder te onderzoeken, aangezien deze twee uitersten elkaar steeds meer in de praktijk tegen 

gaan komen, zoals nu ook al wordt aangegeven door de weerstand die (oud-)trainees ervaren. 

 

Daarnaast komt uit dit onderzoek komt naar voren dat ondanks het belang en op waarde 

schatten van reflectie, de manier waarop gereflecteerd wordt en de kwaliteit van reflectie kan 

verschillen. Daarmee vullen de uitkomsten van dit onderzoek aan op de theorieën van Dix et 

al. (2021) en Korthangen (2005) dat reflectie aangeleerd kan worden door middel van training. 

Dit is weliswaar het geval, maar de manier waarop reflectie uiteindelijk tot uiting komt wordt 

beïnvloed door de balans binnen de spanningsvelden van reflectie. Het wetenschappelijk 

debat zou dan ook meer kunnen gaan over de spanningen en paradoxen rondom reflectie in 

organisaties en de invloed van de organisatiecultuur hierop. Zo wordt bijvoorbeeld in de 

literatuur vermeld dat reflectie enerzijds een innerlijk proces is en werknemers zelf de enige 

zijn die reflectie bij zichzelf kunnen aanwakkeren, maar anderzijds wordt ook gesteld dat 

organisaties kaders moeten geven en een cultuur van structurele reflectie moeten creëren. 

Maar wat dit concreet voor de praktijk betekent, is niet bekend. Deze bevinding sluit aan bij 

dat Gutzan en Tuckermann (2019) schetsen dat er veel theoretische kennis over collectieve 

reflectie is, maar dat het lastig is om deze in de praktijk samen te brengen. De uitkomsten van 

dit onderzoek wijzen erop dat het lastig is, omdat verschillende spanningsvelden bij elkaar 

komen.  Waar dit onderzoek weliswaar niet doelt op kennis over hoe organisaties collectief 

reflecteren het beste kunnen organiseren, komt wel naar voren dat op welke manier 

organisaties het ook organiseren, de medewerkers hier spanningen binnen ervaren. Daarbij 

kunnen medewerkers het als lastig ervaren als ze in een organisatie met een andere leer-en 

ontwikkelcultuur terecht komen, omdat ze op een andere manier met de spanningsvelden 

moeten worstelen. Een andere interessante toevoeging is op de kritiek van Hyland (2017) die 
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schetst dat het paradox is dat organisaties mindfulness en reflectie aanbieden, terwijl ze zelf 

veroorzaker van de noodzaak ertoe zijn. (Oud-)trainees ervaren het wel als legitiem dat 

organisaties hier gebruik van maken en in de praktijk zijn ze minder kritisch op dit 

spanningsveld. Verklaring hiervoor zou kunnen zijn, omdat ze zelf midden in het spanningsveld 

en het enkel voor een buitenstaander een opvallende paradox is.  

 

Praktische waarde 
Ook op praktisch vlak voegt dit onderzoek waarde toe. Zo geeft het inzicht dat met leren en 

reflecteren twee vliegen in één klap geslagen kunnen worden. Enerzijds het verminderen van 

de ervaren werkdruk en het creëren van ruimte voor de mens in organisaties. Anderzijds 

wakkert reflectie prestaties en verbetering aan. Reflectie en mindfulness lijken hiermee een 

werkend middel om minder in continue actie te zijn en daarmee de ervaren werkdruk te 

verminderen. Wat met blik op de toenemende burn-out gevallen een wenselijke uitkomst is. 

Toch lijkt het niet zo makkelijk te werken en moeten organisaties zich bewust zijn van de 

invloed van hun cultuur en de spanningsvelden die in hun organisatie rondom reflectie 

ontstaan. Evenals wat dit voor invloed heeft op de kwaliteit en manier van reflecteren van hun 

medewerkers.  

 

Ook voegt dit onderzoek praktische waarde toe doordat dit onderzoek een interventie was op 

het dagelijks werkleven van de (oud-)trainees. Ten eerste in vorm van een vergroting van het 

bewustzijn bij (oud-)trainees over wat de invloed van hun ervaring van het traineeship 

eigenlijk is. Door hierover in gesprek te gaan, konden veel trainees beter plaatsen waarom 

bepaalde situaties in hun huidige functie tot stand zijn gekomen. Bovendien zijn ze zich meer 

bewust van de waarde die ze hechten aan ontwikkeling en reflectie en waar deze waarde door 

tot stand is gekomen. Ook is een aantal oud-trainees zich bewust geworden van de valkuilen 

van reflecteren en de effecten van disbalans, zoals te veel analyseren, wat kan doorslaan in 

piekeren. 

 

Daarnaast wijst dit onderzoek uit dat organisaties die veel resources steken in de 

mensgerichte kant van ontwikkeling een grote bijdrage leveren aan de cultuuromslag binnen 

het bedrijfsleven. Dit wil niet zeggen dat in deze organisaties geen spanningsvelden rondom 

reflectie te vinden zijn, maar de kans is groter dat er meer balans is. Een cultuuromslag kan 

tot stand komen doordat (oud-)trainees, ondanks belemmeringen, hun handelen blijven 

baseren op het fundament van het traineeship. Hiermee laten ze zien dat het ook anders kan.  

Vanuit een business oogpunt kan het soms lijken alsof alle investeringen in het traineeship 

niet opwegen tegen de wellicht minder zichtbare korte termijn baten. Maar juist op de lange 

termijn nemen oud-trainees veel ervaringen, kennis en inzichten mee en verspreiden ze deze 

manier van denken en doen om zich heen. Voor moederbedrijf, Strict, lijkt het des ter 

aantrekkelijker om oud-trainees na afronding van het traineeship te binden aan hun 

organisatie om verder gebruik te maken van de waarde die oud-trainees kunnen toevoegen. 
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Tot slot zou de andere organisatiecultuur, die (oud-)trainees prefereren en aanwakkeren, 

waarin aan continue actie minder waarde wordt ontleend, positieve invloed kunnen hebben 

op het ‘druk zijn van de’ maatschappij, zoals in de Inleiding beschreven.  
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Discussie 
Elke designkeuze brengt beperkingen met zich mee. In dit hoofdstuk reflecteer ik hierop en 

op mijn rol als onderzoeker. Het hoofdstuk sluit af met aanbevelingen voor de praktijk en voor 

vervolgonderzoek.  
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Reflectie 
Reflectie is een belangrijk aspect voor de kwaliteitscontrole van kwalitatief onderzoek (Berger, 

2015). Terugblikkend op dit onderzoek, de resultaten en de conclusies die hieruit voortvloeien 

kan ik op persoonlijk, methodisch en theoretisch vlak reflecteren. Ik licht elk onderdeel 

hieronder toe. 

 

Persoonlijk 
Mijn rol als onderzoeker is mede beïnvloed door mijn eigen ervaringen uit het traineeship en 

mijn binding met de organisatie. Maar, aangezien ik zelf geen andere functie ben gaan 

bekleden na het traineeship, heb ik geen ervaringen over het onderzoeksgebied en 

representeren de resultaten volledig het verhaal van de respondenten. Bovendien voegt mijn 

betrokkenheid ook waarde toe. Het werven van respondenten ging gemakkelijk, omdat ze 

enthousiast waren over het onderzoek. Tijdens de interviews creëerde mijn betrokkenheid 

een zekere bias en moest ik zelf alert blijven om door te vragen en geen genoegen te nemen 

met iemands eerste antwoord. Berger (2015) omschrijft dat wanneer een onderzoeker iets 

bekends onderzoekt een dergelijke vertrouwdheid een beter diepgaand begrip mogelijk 

maakt. Tegelijkertijd moet de onderzoeker voortdurend alert blijven om te voorkomen dat zij 

eigen ervaringen als lens gebruikt om de ervaringen van respondenten te begrijpen. Mijn 

basiskennis van de opzet van het ontwikkelprogramma zorgde ervoor dat respondenten geen 

tot weinig uitleg hoefden te geven over hun ervaringen van het programma. Dit bespaarde 

veel tijd waardoor ik gerichte vragen kon stellen over hun ervaringen in hun huidige werk. 

Daarnaast hebben (oud-)trainees hun (soms ook minder fijne) ervaringen openhartig gedeeld, 

nu en dan zelfs in het gesprek gereflecteerd op hun handelen en zich kwetsbaar opgesteld 

door hun gevoelens over het gat en de cultuurclash te delen.  

 
Niet alleen tijdens het vergaren van data heb ik als onderzoeker invloed gehad op de uitkomst 

van dit onderzoek. Doordat ik zelf ervaringen heb met het traineeship druk ik ook door de 

data-analyse en presentatie hiervan mijn stempel op het resultatenhoofdstuk. Zo heb ik de 

data in mijn eentje gecodeerd en zelf bepaald welke details ik minder relevant achtte.  Dit is 

natuurlijk niet willekeurig gebeurd en ik heb geprobeerd om me zo open mogelijk op te stellen, 

maar het blijft een punt van aandacht. Er blijft een mogelijkheid dat ik belangrijke zaken heb 

gemist of anders heb geïnterpreteerd. Wanneer een ander persoon de data had geanalyseerd 

en een resultatenhoofdstuk had geschreven, waren wellicht andere quotes en voorbeelden 

gebruikt of andere aspecten meer belicht.  

 

Daarnaast kan het overkomen alsof de organisatie van Strict Young Professionals ‘beter’ is dan 

de organisaties van de huidige functie van oud-trainees. Ten eerste is niet doel of middel van 

dit onderzoek om organisaties te rangschrikken. De organisaties dienen als voorbeeld en het 

gaat om de ervaringen en de betekenissen daarvan voor de balans tussen mens en business 

in bredere zin. Ten tweede is er ook geen sprake van Strict Young Professionals als ‘betere’ 
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organisatie. Hier heb ik in het resultaten hoofdstuk bij de introductie van thema 1 aandacht 

aan besteed door te vermelden dat de lezer in het achterhoofd moet houden dat er ook veel 

positieve aspecten zijn bij de nieuwe organisatie, bijvoorbeeld op ander vlak dan de leer- en 

ontwikkelcultuur. Veel oud-trainees geven bijvoorbeeld aan in hun huidig werk veel meer 

voldoening te halen uit hun werk dan ze dit tijdens het traineeship deden. Met name vanwege 

de inhoud van hun functie. Deze data van de respondenten vallen buiten de scope van 

organisatieleren. Aangezien dit onderzoek gaat over de ervaringen van de ontwikkelcultuur, 

de ruimte die oud-trainees hierin ervaren en de verschillen die ze zien met het traineeship, 

kan het lijken alsof de huidige organisaties van oud-trainees veel verbeterpunten hebben. Ook 

is in dit onderzoek slechts beperkt onder de aandacht gebracht welke kritiek (oud-)trainees 

op de organisatie rondom het traineeship hadden. De fijne cultuur en ruimte om te leren is 

weliswaar door elke (oud-)trainee benoemd en alle respondenten hebben aangegeven dat het 

ontwikkelprogramma immens veel heeft bijgedragen aan hun ontwikkeling en vervolg van hun 

carrière. Maar ze zijn zeker ook kritisch geweest op de gang van zaken binnen Strict Young 

Professionals en vertellen ook dat veel zaken bij hun nieuwe organisatie beter zijn geregeld.  

 
Tot slot gaat dit onderzoek niet over een gemarginaliseerde groep of een groep die te maken 

heeft met sociale uitsluiting. De respondenten behoren tot de standaard middenklasse en zijn 

hoogopgeleid. Een groep waar ik zelf deel van uitmaak. Slechts één respondent heeft een niet 

witte huidskleur. Je kunt je afvragen hoe ‘nodig’ dit onderzoek is, aangezien er andere sociale 

en maatschappelijke fenomenen zijn die om aandacht vragen. Toch denk ik dat millennials en 

de generatie Z interessante doelgroepen voor onderzoek zijn. Ze hechten andere waarden aan 

hun leven, werk en organisaties dan oudere generaties en zijn daarmee ook een interessant 

onderzoeksobject voor organisatiestudies. Bovendien vragen toenemende psychische 

klachten in combinatie met lange wachttijden tot een behandeling kan starten, om aandacht.  

 

Methodisch 
Terugblikkend op de methode van dit onderzoek wil ik graag vier punten belichten.   

 

1. Onderzoeksvraag 
Ten eerste de keuze voor de onderzoeksvraag. De hoofdvraag van dit onderzoek is relatief 

breed ingestoken en kent vanwege het interpretatieve karakter geen sub vragen. Dit creëerde 

kansen, namelijk dat veel verschillende perspectieven en invalshoeken onderdeel konden 

uitmaken van het onderzoek. Daarmee is op breed vlak kennis vergaard. Anderzijds zorgde de 

brede insteek ook voor meer vaagheid, brede interviewthema’s en een minder concreet 

antwoord op de onderzoeksvraag.   

 

2. Respondentenkeuze 
Ten tweede de respondentenkeuze. Naast oud-trainees heb ik ook zes huidig trainees 

geïnterviewd. Aangezien zij nog geen overstap naar een andere organisatie hebben gemaakt, 
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konden zij geen ervaringen hierover delen. Wat dat betreft was het spreken met hen wellicht 

minder nuttig en niet het meest efficiënte gebruik van de tijd binnen dit onderzoek. Anderzijds 

wilde ik toch graag met hen spreken om te verifiëren of het programma de afgelopen tijd niet 

enorm is veranderd ten opzichte van mijn eigen traineeship en vond ik het ook belangrijk om 

hun ervaringen van het programma mee te kunnen nemen. Het was bijvoorbeeld interessant 

geweest als de manier waarop zij naar leren en reflecteren kijken had afgeweken van de 

manier waarop oud-trainees hiernaar keken. Dit was niet het geval, maar toch konden ze 

waardevolle informatie geven over de transitie die het traineeship heeft doorgemaakt en 

welke invloed dit heeft op hun ervaringen. Daarom sta ik alsnog achter mijn keuze om ook 

huidig trainees te spreken.  

 

3. Interviewcyclus 
Het derde punt van aandacht gaat over het aantal respondenten en de interviews. Elk 

interview bracht weliswaar nieuwe waardevolle inzichten, maar terugblikkend was het 

wellicht beter geweest om twee interviewcycli te houden. Bijvoorbeeld door een kleinere 

groep twee keer te spreken of eerst een deel van de grote groep en na evaluatie daarvan pas 

de tweede helft van de groep te interviewen. Daardoor was ik na een eerste analyse al te 

weten gekomen dat bepaalde thema’s spelen, had ik me hier theoretisch meer in kunnen 

verdiepen en had ik in de volgende interview cyclus hier nog gerichter op kunnen doorvragen. 

Het opsplitsen van de interviewcyclus en een extra analyse slag had echter ook veel tijd 

gevraagd en ik ben er ook van overtuigd dat het een sterk punt is dat twintig (oud-)trainees 

hun volledige ervaringen hebben mogen delen en niet beperkt waren door kaders die uit 

eerdere gesprekken naar boven zijn gekomen.  

 

4. Tekenen 
Het vierde aandachtspunt gaat over mijn keuze om gebruik te maken van de methode tekenen 

tijdens de dataverzameling.  Elke (oud-)trainee heeft in het interview getekend. Ik heb niet 

geprobeerd om dit bij de ene respondent niet te doen en bij de ander wel om te kijken of dit 

verschil opleverde. Dit is denk ik te wijten aan mijn toch nog minimale ervaring als 

onderzoeker, bang te zijn belangrijke data niet te verkrijgen of te veel af te wijken van een 

vooraf bedachte onderzoeksstrategie. Het was nuttig geweest om gedurende het onderzoek 

een interventie te plegen op mijn rol als onderzoeker: op de gehanteerde methode te 

reflecteren en keuzes te herzien. Daarbij had ik me nog meer kunnen verdiepen in 

verschillende onderzoeksmethode om inspiratie op te doen voor het vervolg van mijn 

onderzoek. Elke respondent laten tekenen droeg wel bij aan een consistente 

onderzoeksmethode en hielp bij triangulatie van de data. Los van de beperking dat het 

tekenen 10 minuten van de interviewtijd in beslag nam, hebben de tekeningen meer inzicht 

in de gedachten en gevoelens van de (oud-)trainees opgeleverd. De meeste respondenten 

vonden het, los van de geregelde vermelding ‘ik kan niet zo goed tekenen’ of ‘ik ben niet zo 

creatief’, leuk om te doen. Tijdens het bespreken van de tekening kwamen mooie metaforen 
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en achterliggende gedachtes naar boven. Een aantal (oud-)trainees was minder enthousiast 

en vond het stom om te tekenen. Met name de drie respondenten die een digitale collage 

hebben gemaakt, zeiden dat ze ‘dit soort oefeningen’ ook tijdens het traineeship altijd al 

minder leuk vonden. Bij deze kleine groep moest ik weliswaar wat meer doorvragen, maar ook 

hun toelichting gaf waardevolle informatie.  

 

 

Theoretisch 
Als ik terugkijk naar de theoretische concepten die dit onderzoek omkleden wil ik belichten 

dat het op sommige punten lastig was om literatuur en uitkomsten van ander onderzoek te 

koppelen aan mijn onderzoek. Daarenboven kun je nooit alles omvatten wat er gepubliceerd 

is en hebben de zoektermen een stempel gedrukt op het theoretische raamwerk. Theorie over 

organisatiecultuur, leren en reflecteren is enerzijds heel diepgaand maar anderzijds best 

breed. Respondenten omschreven soms zelf hoe lastig het is om concreet te verwoorden wat 

hun ervaringen zijn en wat ze missen. Ze benoemen het domein letterlijk als “vaag” (Noah en 

Anne). De brede theoretische insteek van dit onderzoek heeft hier niet aan bijgedragen. Ook 

al blijven ervaringen en emoties die respondenten ervaren natuurlijk altijd subjectief en in 

bepaalde mate vaag. In zekere zin kan vaagheid ook positief zijn, omdat het verduidelijkt dat 

mensen niet gewend zijn om het over reflectie en momenten waarin geen actie plaatsvindt te 

hebben. Ze bezitten niet de juiste woorden om te omschrijven wat ze voelen of ervan vinden. 

In de literatuur kwamen spanningsvelden omtrent reflectie en mindfulness naar boven. In dit 

onderzoek is een aantal van deze spanningen naar voren gekomen, namelijk de worsteling om 

tijd vrij te maken, wanneer ook waarde gecreëerd moet worden voor de organisatie en het 

probleem van disbalans wanneer er te veel wordt geanalyseerd. De spanning tussen of 

collectieve reflectie enkel organisch kan ontstaan of het dat rol van de organisatie is om dit te 

faciliteren werd door de (oud-)trainees in mindere mate ervaren. Ook het spanningsveld 

tussen mindfulness en reflectie met hun oorspronkelijke ‘bedoeling’ en de 

gecommercialiseerde versie ervan werd door (oud-)trainees niet als dergelijk ervaren. Het zou 

kunnen dat mensen die zich minder hebben verdiept in de achterliggende gedachtes en 

vormen van reflectie en mindfulness, minder kritisch zijn op de manier waarop het binnen 

organisaties wordt toegepast. Hiermee schuurt de praktijk met de kennis en kritiek die vanuit 

wetenschappelijk perspectief wordt geplaatst. 

   

Aanbevelingen 
Vanuit dit onderzoek zijn aanbevelingen te doen voor zowel de praktijk als voor 

wetenschappelijk vervolgonderzoek. 
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Praktijk 
Uit de interviews met (oud-)trainees is ook data naar voren gekomen die niet per definitie 

relevant is voor dit onderzoek en de beantwoording van de onderzoeksvraag. Deze data is 

echter wel zeer interessant en bruikbaar voor de praktijk. Zo gaven (oud-)trainees 

bijvoorbeeld ervaringen en feedback over de gang van zaken binnen Strict Young Professionals 

en over de instroom bij een nieuwe organisatie. Een deel van deze data gaat niet verloren, 

omdat deze wordt meegenomen in het adviestraject voor Strict Young Professionals. 

 

Daarnaast komt uit dit onderzoek naar voren dat jonge professionals enerzijds een gat ervaren 

en anderzijds tegen een muur in vorm van andere cultuur aanlopen wanneer ze in een 

organisatie terecht komen die hun ontwikkeling en groei minder stimuleren dan tijdens het 

traineeship. Weliswaar zijn veel organisaties bezig met persoonlijke ontwikkeling, maar een 

mismatch in cultuur kan roet in het eten gooien. Het is tijd voor een dialoog waarin het op een 

andere manier werken centraal staat en meer ruimte wordt geboden aan de mens in business. 

Hiervoor zouden organisaties die traineeships aanbieden meer open kunnen communiceren 

over de toegevoegde waarde van de ruimte voor de menselijke kant in business. Ze kunnen 

hiermee een tegengeluid laten horen ten opzichte van het idee dat vooral het uitvoeren van 

actie centraal staat en van belang is voor een goed lopende organisatie. 

 

Tot slot zou Strict Young Professionals in samenwerking met de externe coaches de (oud-

)trainees beter kunnen voorbereiden op de overstap naar een andere organisatie, 

bijvoorbeeld aan hand van “post-program support” zoals Dix et al. (2021) aanraden. Eventueel 

zouden eerdere lichtingen oud-trainees over hun ervaringen kunnen vertellen, voordat de 

trainees uitstromen.  

 

Vervolgonderzoek 
Met de uitkomsten van dit onderzoek, de kanttekeningen die ik hierbij plaats en mijn 

persoonlijke ervaringen als onderzoeker kan ik vijf aanbevelingen doen voor 

vervolgonderzoek. 

 

1. Methodologisch 
Ten eerste methodologisch. Zoals reeds aangegeven lijkt het zinvol om meer tijd te besteden 

aan dezelfde kleinere groep oud-trainees om zo gezamenlijk met hen nog dieper de materie 

in te duiken. Focusgroepen, een open discussie met elkaar of het simpelweg delen van 

ervaringen met elkaar, zouden voor interessante inzichten kunnen zorgen. Bryman (2012) 

stelt namelijk dat deelnemers van focusgroepen elkaars opvattingen uitdagen en daarmee 

nog meer gedwongen worden om (op een andere manier) na te denken over hun visie. 

 

Daarnaast zou het relevant kunnen zijn om trainees die uitstromen uit het traineeship een 

dagboek bij te laten houden over hun gevoelens en ervaringen van de transitie. 
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Dagboekanalyses geven namelijk veel inzicht in alledaagse ervaringen van werknemers (Ohly 

et al., 2010). Deze first person data zou een opstap kunnen zijn voor de inhoud van diepgaande 

interviews. In dit onderzoek spreken de oud-trainees namelijk soms over een transitie die 

maanden of jaren geleden heeft plaatsgevonden. Weliswaar werken deze ervaringen en 

gevoelens nog steeds door in het heden en speelt volgens hen hetzelfde, maar de gevoelens 

en gedachtes van de transitie an sich zijn minder vers. 

 

2. Organisatie-overstijgend onderzoek 
Ten tweede zou een meer organisatie-overstijgend onderzoek interessant kunnen zijn. Dit 

onderzoek omvat immers alleen ervaringen van (oud-)trainees van Strict Young Professionals. 

Het is wetenswaardig om te onderzoeken of dit soort ervaringen verschillen van oud-trainees 

van andere traineeships of dat dit een trend is die zich onafhankelijk van het soort traineeship 

voortzet. 

 

3. Ander perspectief 
Bovendien zou het boeiend kunnen zijn om de andere kant van het verhaal te belichten. Dit 

onderzoek draait om de ervaringen van oud-trainees die de overstap maken naar een ander 

bedrijf. Wat niet is behandeld is hoe het voor de manager in de nieuwe organisatie is om een 

oud-trainee onder zijn hoede te hebben. Het is interessant of een oud-trainee verschilt van 

andere werknemers of leeftijdsgenoten die geen traineeship hebben voltooid. Met name 

omdat oud-trainees aangeven zelf wel verschil te zien tussen hen en collega’s. Ook omdat ze 

beweren soms veel weerstand te ervaren van collega’s of managers maar tegelijkertijd ook 

omschrijven dat een aantal managers ze als boegbeeld gebruikt.   

 

4. Verdieping in ‘het gat’ 
De vierde aanbeveling is ook meer inhoudelijk van aard. Vervolgonderzoek zou kunnen gaan 

over het gat dat oud-trainees ervaren en hoe dit het beste gedicht zou kunnen worden. In 

mijn onderzoek belicht ik namelijk enkel hoe oud-trainees met een dergelijk gat om kunnen 

gaan. Hoe het gat te elimineren of minder groot te maken komt niet aan bod. Hiervoor is een 

ander soort onderzoek nodig dat meer focust op hoe de organisatieculturen bij elkaar 

aansluiten en hoe een eventuele kloof hierin overbrugt zou kunnen worden. 

 

5. Onderzoek naar de paradox 
De vijfde en laatste aanbeveling gaat over het spanningsveld tussen de gecommercialiseerde 

versie van mindfulness en reflectie en de oorspronkelijke bedoeling. De kritiek die Hyland 

(2017) plaatst in vorm van McDonaldizing mindfulness lijkt niet gelijk vanuit medewerkers te 

komen, wanneer ze spreken over hun ervaringen. Er zou concreet onderzoek gedaan kunnen 

worden naar of medewerkers de paradox (organisaties als zowel veroorzaker van druk als 

deze druk ook willen oplossen) als dergelijk ervaren.    
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Afsluitend heb ik het idee dat traineeships tegenwoordig een groot onderdeel zijn van 

startersfuncties en niet meer weg te denken zijn uit de huidige arbeidsmarkt. Voor het feit dat 

deze organisatievorm zo hip en actueel is, vond ik het aantal onderzoeken naar ‘effecten’ 

hiervan tegenvallen.  

 
In dit hoofdstuk heb ik geprobeerd om op de methodologische keuzes en mijn rol als 

onderzoeker te reflecteren en aanbevelingen voor zowel de praktijk als wetenschappelijk 

onderzoek te schetsen. Uiteraard zijn er meer punten waarop gereflecteerd zou kunnen 

worden of aanbevelingen over zouden kunnen worden gegeven. Omwille van de omvang en 

ook doel van deze scriptie heb ik voor bovenstaande punten gekozen. Tevens is dit het laatste 

inhoudelijke hoofdstuk van deze scriptie. De komende pagina’s omvatten de referenties en 

bijlagen. Rest mij je te bedanken voor je tijd en interesse in dit onderzoek.  
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Bijlage 
 

1) Topiclijst 
De topiclijst voor de interviews is tot stand gekomen in drie stappen. Stap 1: bepalen en 
concretiseren van de sensitizing concepts. Stap 2: opstellen van topics met hoofdvragen. Stap 
3: het formuleren van concretere vragen per topic. Deze lijst is gefinetuned naar aanleiding 
van een pilot interview en de opgedane ervaringen van de eerste drie interviews. De volgorde 
van de vragen is afhankelijk van het verloop van het gesprek. 
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Topiclijst met geconcretiseerde vragen – deel 1 
 

Introductie 

- Wie ben ik?  

- Bedanken voor tijd 

- Wie ben jij? 

- (Bijpraten wanneer al eerder kennis gemaakt) 

- Toestemming vragen voor opname 

 

Over het onderzoek: 

- Data wordt anoniem verwerkt. Voel je vrij om alles te vertellen wat je wilt zeggen. 

Natuurlijk staat het je ook vrij om niet te zeggen wat je niet wilt delen zoals ook vermeld 

staat in het informed consent formulier 

- Onderzoek voor master aan de Universiteit Utrecht. Onderzoek naar ervaringen van het 

ontwikkelprogramma en hoe dit doorwerkt op jou als persoon en de uitvoering van je 

huidige functie 

- Kwalitatief onderzoek met interpretatieve benadering. Daardoor wellicht een ander 

soort gesprek dan je gewend bent uit je eigen studie  het gaat om ervaringen, 

gevoelens, belevingen, betekenisgeving, alles wat een mens een mens maakt.  

o Er zijn geen goede of foute antwoorden 

o Fijn als je concrete situaties aan kunt halen of voorbeelden kunt geven 

- Verloop: eerst spreken over het traineeship, daarna over huidige functie en afsluiten 

met creatieve opdracht 

 

Over traineeship: 

- Kun je het ontwikkelprogramma omschrijven? 

- Hoe heb je het programma ervaren? Wat was jouw persoonlijke ervaring? 

- Wat was de invloed van de omgeving? Kun je de cultuur beschrijven? 

- Hoe heb je de ruimte ervaren om fouten te mogen en kunnen maken? 

- Wat was de invloed van je medetrainees (op jouw ontwikkeling)? 

o Had het doorlopen met een groep nog een negatief aspect? 
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Topiclijst met geconcretiseerde vragen – deel 2 

 
 

Over leren en reflecteren 

- Wat betekent leren voor jou? 

o Hoe leer je het liefst? 

o Wanneer heb je voor het laatst iets geleerd en daar actief bij stilgestaan? 

- Wat betekent reflecteren voor jou? 

o Zie/ervaar je verschil tussen reflecteren in je eentje of met anderen 

(groep/coach/manager)? 

o Waar reflecteer je over? En wanneer en hoe doe je dit? 

o Wanneer heb je voor het laatst gereflecteerd en daar actief bij stilgestaan? 

 Hoe was dat? Kun je me meenemen naar hoe dat ging? 

- Zie je een verbinding tussen leren en reflecteren? 

- Hoe heb je leren en reflecteren tijdens ontwikkelprogramma ervaren? En hoe ervaar je 

dat nu? 

 

Huidige functie 

- Kun je informatie geven over je huidige functie? 

- Hoe is de (leer)cultuur?  

- Hoe ervaar je de ruimte om fouten te kunnen en mogen maken? 

- Hoe leer je?  

- Hoe ervaar je de balans tussen actie in moment en uitzoomen/terug- en vooruitblikken? 

- Hoe werken volgens jou je ervaringen door op je huidige werk? 

 

Cirkel van continue actie  

- Uitleg over de cirkel van continue actie. Hoe heb je de balans tussen continue actie en 

het doorbreken van de cirkel ervaren? 

o Is er verschil tussen ontwikkelprogramma en nu? 

 

Creatieve manier van data verzamelen 

- Op eigen manier (tekenen, schrijven, knutselen) verbeelden hoe de ervaringen 

doorwerken op jou als persoon nu en hoe je als persoon je functie uitvoert 

- Geen goed of fout. Achteraf enkel toelichten en foto maken. 

 

Afronding: 

- Bedanken voor tijd 

- Bij vragen & nabranders ben ik bereikbaar  

- Ik kom terug bij respondenten om mijn bevindingen te delen 

- Herinnering aan opsturen informed consent formulier en foto van tekening 
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2) Informed consent 
 
 

TOESTEMMINGSVERKLARING  
  

Voor deelname aan afstudeeronderzoek Bestuurs- en Organisatiewetenschap 
Master: organisaties, verandering & management 

 
 

  
Reflecteren kun je leren! En dan? 

 

Een kwalitatief onderzoek naar hoe de ervaringen van het ontwikkelprogramma van Strict Young Professionals volgens 
(oud)trainees doorwerken op de uitvoering van hun huidig werk. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ik ben geïnformeerd over het onderzoek en ik heb de mogelijkheid gekregen om vragen te stellen. Ik heb 
gelegenheid gekregen om over mijn deelname aan het onderzoek na te denken en die is geheel vrijwillig. Ik ben 
me ervan bewust dat alle data die ik aan dit onderzoek bijdraag, geanonimiseerd wordt. Ik heb het recht om te 
allen tijde de toestemming die ik verleen weer in te trekken en mijn deelname aan het onderzoek stop te zetten 
zonder opgaaf van redenen.   
  
  
  
Ik stem ermee in om aan het onderzoek deel te nemen:   
  
  
Naam:  
  
Handtekening:  
 
Datum:  
  
  

  
  
De ondergetekende, verantwoordelijk onderzoeker, verklaart bij dezen dat de hierboven genoemde persoon 
mondeling en schriftelijk is geïnformeerd over het hierboven genoemde onderzoek.  
   
  
Naam: Eline Katsma 

  
Handtekening:  
 
Datum:
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3) Communicatie naar respondenten 
3.1: Eerste mail verzoek deelname aan onderzoek 
 
Voor trainees en oud trainees bij Strict in dienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag trainees & oud trainees die nog bij Strict in dienst zijn, 
Hopelijk hebben jullie fijne paasdagen gehad! Via Paulien kom ik met jullie in contact. 
 
Voor degene die mij niet kent: ik ben Eline, 24 jaar oud en was onderdeel van lichting 5 
van het traineeship (uitgestroomd in feb 2020). Hierna ben ik begonnen aan de master 
‘organisaties, verandering & management’ aan de Universiteit van Utrecht. 
 
Inmiddels zit ik in de afrondende fase van de master en ben ik bezig met mijn 
afstudeeronderzoek. Hiervoor voer ik zelfstandig een onafhankelijk onderzoek uit bij 
Strict Young Professionals. Het gaat om een kwalitatief onderzoek naar hoe de 
ervaringen van het ontwikkelprogramma volgens jullie doorwerken op de uitvoering 
van jullie huidig werk.  
 
Hiervoor ben ik op zoek naar respondenten die beschikbaar zijn voor een interview van 
ongeveer één uur. Het interview kan digitaal, maar ook zeker face to face plaatsvinden 
met inachtneming van de COVID-19 maatregelen. 
 
Uiteraard wordt alla data anoniem verwerkt en mocht je interesse hebben, kan ik je van 
meer informatie over het onderzoek voorzien. In principe wordt het interview gepland 
in week 17 & 18 (uitloop naar week 16 en 19 is mogelijk). 
 
Als het je leuk lijkt om mee te doen aan het onderzoek, mag je reageren op deze mail, 
mij bellen of een WhatsApp bericht sturen (telefoonnummer). 
 
Ik ben dankbaar voor je tijd!  
 
Groet, 
Eline Katsma 
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Voor oud trainees elders in dienst 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dag XY,  
 
Hopelijk heb je fijne paasdagen gehad! 
 
Zoals je wellicht weet, ben ik als onderdeel van lichting 5 in februari 2020 uitgestroomd 
uit het traineeship. Hierna ben ik begonnen aan de master ‘organisaties, verandering & 
management’ aan de Universiteit van Utrecht.  
 
Inmiddels zit ik in de afrondende fase van de master en ben ik bezig met mijn 
afstudeeronderzoek. Hiervoor voer ik zelfstandig een onafhankelijk onderzoek uit bij 
Strict Young Professionals. Het gaat om een kwalitatief onderzoek naar hoe de 
ervaringen van het ontwikkelprogramma volgens jou doorwerken op de uitvoering van je 
huidig werk. 
 
Hiervoor ben ik op zoek naar respondenten die beschikbaar zijn voor een interview van 
ongeveer één uur. Het interview kan digitaal maar ook zeker face to face plaatsvinden 
met inachtneming van de COVID-19 maatregelen. 
 
Uiteraard wordt alla data anoniem verwerkt en mocht je interesse hebben, kan ik je van 
meer informatie over het onderzoek voorzien. In principe wordt het interview gepland in 
week 17 & 18 (uitloop naar week 16 en 19 is mogelijk).  
 
Heb je interesse om hieraan bij te dragen?  
Ik ben dankbaar voor je tijd! 
 
Groet, Eline 
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3.2: Begeleidende mail bij versturen Microsoft Teams uitnodiging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Beste XY, 
  
Bedankt voor je interesse en tijd om deel te nemen aan mijn onderzoek naar hoe de 
ervaringen van het ontwikkelprogramma van Strict Young Professionals volgens (oud) 
trainees doorwerken op de uitwerking van hun huidig werk.   
  
Het is een kwalitatief onderzoek met een interpretatieve insteek. Dit houdt in dat 
betekenisgeving en persoonlijke ervaringen, de waarde die jij hecht aan het geleerde 
en jouw eigen perceptie op je huidige werk, centraal staan. Voel je vrij om alles wat in je 
opkomt te vertellen. Je antwoorden worden anoniem verwerkt.   
  
Je hoeft in principe niets voor te bereiden voor het interview. Ik wil je alleen vragen om 
papier en iets waarmee je kunt tekenen bij de hand te houden.   
  
In de bijlage vind je een toestemmingsverklaring. Om te voldoen aan privacywetgeving 
en richtlijnen van de Universiteit Utrecht wil ik je vragen om deze na het interview 
getekend retour te sturen.   
  
Mocht je nog vragen hebben, je weet me te vinden.   
  
Groet en tot snel, 
Eline  
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4) Codeboom 
 
Ervaringen traineeship 

< Verschillen 
< Kennis en skills 
< Ambitie 
< Durven 
< Comfortzone verlaten 

 
Het gat 

< Veroorzakers  
< Gemis externe coaching 
< Gemis collectief leren 

< Effecten 
< Piekeren 
< Reflectie: ander moment, andere manier 

 
Andere cultuur 

< Wennen 
< Ervaren weerstand 
< Cirkel van continue actie 

 
Betekenisgeving 

< Leren 
< Reflecteren 

 
Fundament 

< Geloven  
< Overtuiging 
< Stimulatie 
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5) Databronnen 
5.1: Overzicht van de interviews en pseudonamen 
 
Trainees: 6 (4 vrouw, 2 man) 
Oud trainees: 14 (7 vrouw, 7 man) 
 
Respondent 1, Tess – Interview op 29 April 2021 van 09:00 - 10:00 uur via Microsoft Teams. 
 
Respondent 2, Charlie – Interview op 29 April 2021 van 11:00 - 12:00 uur via Microsoft 
Teams. 
 
Respondent 3, Lieke – Interview op 30 April 2021 van 09:00 – 10:00 uur via Microsoft 
Teams. 
 
Respondent 4, Liv – Interview op 30 April 2021 van 11:00 – 12:00 uur via Microsoft Teams. 
 
Respondent 5, Finn – Interview op 30 April 2021 van 13:00 – 14:00 uur via Microsoft Teams. 
 
Respondent 6, Levi – Interview op 30 April 2021 van 15:00 – 16:00 uur via Microsoft Teams. 
 
Respondent 7, Anna – Interview op 03 Mei 2021 van 09:00 – 10:00 uur via Microsoft Teams. 
 
Respondent 8, Emma – Interview op 03 Mei 2021 van 13:00 – 14:00 uur via Microsoft 
Teams. 
 
Respondent 9, Mila – Interview op 03 Mei 2021 van 15:00 – 16:00 uur via Microsoft Teams. 
 
Respondent 10, Roos – Interview op 04 Mei 2021 van 09:00 – 10:00 uur via Microsoft 
Teams. 
 
Respondent 11, Bob – Interview op 04 Mei 2021 van 14:00 – 15:00 uur via Microsoft Teams. 
 
Respondent 12, Lotte – Interview op 04 Mei 2021 van 16:00 – 17:00 uur via Microsoft 
Teams. 
 
Respondent 13, James – Interview op 05 Mei 2021 van 09:00 – 10:00 uur via Microsoft 
Teams. 
 
Respondent 14, Mees – Interview op 06 Mei 2021 van 16:00 – 17:00 uur via Microsoft 
Teams. 
 
Respondent 15, Fleur – Interview op 07 Mei 2021 van 11:00 – 12:00 uur via Microsoft 
Teams. 
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Respondent 16, Noah – Interview op 07 Mei 2021 van 15:00 – 16:00 uur via Microsoft 
Teams. 
 
Respondent 17, Luna – Interview op 11 Mei 2021 van 10:00 – 11:00 uur via Microsoft 
Teams. 
 
Respondent 18, Liam – Interview op 11 Mei 2021 van 13:00 – 14:00 uur via Microsoft 
Teams. 
Respondent 19, Sem – Interview op 11 Mei 2021 van 17:00 – 18:00 uur via Microsoft Teams. 
 
Respondent 20, Daan – Interview op 12 Mei 2021 van 17:00 – 18:00 uur via Microsoft 
Teams. 
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5.2: Achtergrondinformatie respondenten 
 

 
 
 

5.3: Tekeningen 
De tekeningen van de 20 (oud-)trainees in willekeurige volgorde. Drie respondenten hebben 
een digitale tekening gemaakt of foto’s bij elkaar gevoegd.  
 

Respondent nr. Trainee/oud-trainee Functie Bedrijfssector

1 Oud-trainee Projectmanager IT Afvalverwerking

2 Trainee Informatieanalist Luchtvaartsector

3 Oud-trainee Projectmanager IT Luchtvaartsector

4 Oud-trainee Consultant Softwarebedrijf

5 Oud-trainee Functioneel beheerder Overheidsorganisatie

6 Oud-trainee Logistiek engineer Voedselindustrie

7 Oud-trainee Adviseur Vastgoed

8 Oud-trainee Strategisch organisatieadviseur Gemeente

9 Oud-trainee Organization developer E-commerce/Retail

10 Trainee Consultant Voedselindustrie

11 Trainee Incident manager Luchtvaartsector

12 Oud-trainee Product management coördinator Softwarebedrijf

13 Trainee Projectleider Overheidsorganisatie

14 Oud-trainee Consultant Organisatieadviesbureau

15 Trainee Projectcoördinator Geheime opdracht

16 Oud-trainee Projectmanager & innovatie consultant Overheidsorganisatie

17 Trainee Projectleider Bank

18 Oud-trainee Change consultant Organisatieadviesbureau

19 Oud-trainee Data analist Postbedrijf

20 Oud-trainee Functioneel beheerder Overheidsorganisatie
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