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VOORWOORD

Schrijver
Voor u ligt de afstudeerrapportage die geschreven is door Remco de Vries. Ik studeer momenteel 
Communicatie en Multimedia Design op Avans Hogeschool, te Breda. Deze rapportage staat in het kader 
van de betreffende opleiding, en is de afronding van mijn werk. 

Informatie over het kader waarin de rapportage tot stand is gekomen
Vanuit mijn eerste afstudeervoorstel heb ik een start gemaakt aan mijn afstudeertraject, dat uiteindelijk heeft 
geleid tot het kader waarin deze rapportage tot stand is gekomen. In mijn eerste afstudeervoorstel heb ik me 
gericht op een probleem wat speelt bij mijn voormalig stage bedrijf Boxplosive. 

De eerste klant van Boxplosive was het cateringbedrijf Sodexo. Bij de Sodexo locaties op de campus TiU 
werd een pilot opgezet omtrent een nieuw couponing platform. Dit platform werd gedoopt tot Best Deals 
by Sodexo. Dit platform omvatte de distributie, clearing (verwerking) en analyse van coupons. Tijdens mijn 
stage heb ik me op de afdeling marketing bezig gehouden met de usability en het design van het platform. 
Die werkzaamheden waren mij goed bevallen, waardoor ik nauw betrokken raakte bij het platform. Daardoor 
werd mijn interesse als snel gewekt om daar verder op in te gaan.

Vanuit het studentenpanel van BestDealsbySodexo en de medewerkers van Sodexo hoorden wij negatieve 
geluiden over de verwerking van coupons. Dit kwam ook terug in de analyse van coupons vanuit de database. 
Er werd namelijk een lage redemptie geconstateerd, waarbij er veel coupons geclaimed waren en vrij weinig 
coupons werden ingeleverd. 

Uit observatie op de werkvloer van Sodexo en de informatie vanuit het studentenpanel zijn een aantal 
belangrijke hypothetische oorzaken voortgekomen. De belangrijkste oorzaak was dat voornamelijk de oudere 
medewerkers van Sodexo problemen ondervonden bij het verwerken van coupons. Zij bleken niet altijd in 
staat om de kassa’s juist te gebruiken als er coupons bij kwamen kijken. Zij bleken dus een schakel in het 
proces van verwerking te zijn, die er voor zorgde dat er geen of minder coupons ingeleverd werden.

Vanuit deze problematiek heb ik een onderzoeksvraag geformuleerd, namelijk:”Hoe kan ik door middel van 
service design er voor zorgen dat medewerkers van Sodexo de coupons goed kunnen verwerken”

Na de feedback van mijn docenten, zijn wij tot de conclusie gekomen dat er twee vraagstukken naar voren 
waren gekomen die ik verder kon gaan onderzoeken. Waarbij ik er met één aan de slag ga tijdens mijn 
afstudeertraject. 

Mijn vorig afstudeervoorstel bevatte de volgende twee verschillende vraagstukken: 

Hoe kun je door middel van Service Design de keten van couponverwerking optimaliseren? 

Hoe kun je ouderen (50+) trainen zodat ze taken binnen hun werkomgeving beter kunnen vervullen?

Om een keuze te kunnen maken heb ik beide vraagstellingen onderzocht en gerapporteerd in mijn 
afstudeervoorstel. Vanuit mijn persoonlijke voorkeur en gesprekken met mijn afstudeerbegeleider heb ik 
er voor gekozen om door te gaan met de vraag: “Hoe kun je ouderen (50+) trainen zodat ze taken binnen 
hun werkomgeving beter kunnen vervullen?”. Daarnaast heb ik de keuze gemaakt om de afstudeeropdracht 
individueel en zonder stage bedrijf te vervullen.



7

Dankbetuigingen
In het bijzonder wil ik Frederik Duerinck bedanken voor zijn begeleiding en bruikbare feedback gedurende 
de afstudeerperiode.

Daarnaast wil ik Cees Sprenger bedanken voor het afnemen van een belangrijk interview

En als laatst wil ik Jack Gommeren bedanken voor zijn morele steun.



 

8

ABSTRACT 

This paper describes the research into ‘How can older employees remain competent in later career stages?’. 
Trough literature studies and an in-depth interview I ended up with conclusions showing that older 
employees can remain competent trough processes such as learning and developing.

Intrinsic motivation and extrinsic motivation within the constellation play a vital role in the motivation 
to learn. The extrinsic motivation to learn can be influenced through mind stretching assignments within 
the intervention. And the intrinsic motivation to learn can be influenced throug the ambition spiral. 
By combining these two within an interventie, a more evolving and learning and therefore also a more 
competent employee can be achieved.

SAMENVATTING

Deze rapportage beschrijft het onderzoek naar ‘Hoe kunnen oudere medewerkers competent blijven in 
latere loopbaanfasen?’. Door middel van literatuuronderzoek en een diepte interview ben ik op bevindingen 
uitgekomen, waaruit blijkt dat oudere medewerkers competent kunnen blijven door middel van processen als 
leren en ontwikkelen. 

Daarbij spelen de intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie binnen de constellatie waarin iemand werkt 
een grote rol bij de motivatie om te leren. Binnen de interventie wordt door middel van mind stretching 
opdrachten invloed uitgeoefend op de extrinsieke leermotivatie. En door middel van de ambitie spiraal 
wordt er invloed uitgeoefend op de intrinsieke leermotivatie. Door deze twee  verschillende methodes te 
combineren binnen een interventie kan een meer ontwikkelende en lerende en daardoor ook competentere 
medewerker gerealiseerd worden.
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MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT

Wat is de visie van het Kabinet?
De vraagstelling:’Hoe kun je ouderen (50+) trainen zodat ze taken binnen hun werkomgeving beter 
kunnen vervullen?’ past goed binnen de huidige visie van het kabinet om de arbeidsparticipatie van oudere 
medewerkers te verhogen. Die visie van het kabinet is te verklaren vanuit een drietal maatschappelijke 
belangen. 

Ten eerste kan een verhoogde arbeidsparticipatie van ouderen er voor zorgen dat het sociale zekerheidsstelsel 
in balans wordt gehouden. 

Ten tweede kan arbeidskrapte voorkomen worden.

Ten derde kan het wegvloeiend van kennis en arbeidskapitaal binnen organisaties voorkomen worden. 

(van Roekel, 2004)

Sociaal zekerheidstelsel in balans houden
Het sociaal zekerheidstelsel is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en zorg te bieden aan mensen 
ten tijde van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen, ziekte en overlijden. Echter heeft de overheid 
niet genoeg financiële middelen om het toekomstige sociale zekerheidsstelsel in balans te houden, waardoor 
inkomen en zorg in de toekomst niet gegarandeerd kunnen worden. Dit tekort wordt veroorzaakt door een 
aantal maatschappelijke en economische ontwikkelingen zoals de vergrijzing van de Nederlandse bevolking 
en de aanhoudende financiële crisis. 

Doordat er minder mensen op de arbeidsmarkt actief zijn loopt het aantal en de hoogte van premies terug 
waarmee het sociale zekerheidsstelsel gefinancierd wordt. Tegelijkertijd komen er steeds meer mensen 
die gebruik maken van het sociale zekerheidstelsel. Door de financiële crisis komen er namelijk steeds 
meer werklozen die gebruik maken van de WW wet. En er komen steeds meer ouderen (voornamelijk 
babyboomers) die op de leeftijd komen dat zij aanspraak maken op hun AOW en hun aanvullende 
pensioenopbouw via hun werkgever. Al deze ontwikkelingen zorgen voor steeds hogere uitgaven en steeds 
lagere inkomsten, waardoor op den duur het sociale zekerheidstelsel uit balans zal raken en uitkeringen niet 
meer bekostigd kunnen worden. 

Arbeidsparticipatie van ouderen is dus van belang voor de overheid om de draagkracht en de draaglast van 
het sociale zekerheidstelsel in balans te houden. Als ouderen weer actief zijn op de arbeidsmarkt, dan kunnen 
zij het sociale zekerheidstelsel meefinancieren. Werkenden betalen immers meer belasting dan niet werkende 
mensen. 

Arbeidskrapte voorkomen
Arbeidsparticipatie van ouderen is van belang om grote arbeidstekorten te voorkomen. Er zijn steeds minder 
mensen actief op de arbeidsmarkt, waardoor er in sommige sectoren arbeidskrapte ontstaat. Momenteel zijn 
er al sectoren die te weinig aanbod van beschikbare medewerkers hebben, en dit zal de komende jaren alleen 
maar toenemen door de ontgroening van de arbeidsmarkt. 

Het wegvloeien van kennis en arbeidskapitaal binnen organisaties voorkomen
Het kabinet wil de economie draaiende houden, dus ook in de toekomst. Het is daarom van belang dat 
de Nederlandse kenniseconomie blijft groeien. Daarom is het belangrijk voor de overheid om kapitaal en 
kennis binnen organisaties te houden, zodat Nederland in de toekomst kan blijven concurreren met andere 
economieën. 
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Belemmeringen arbeidsparticipatie van ouderen
Vanuit het kabinet zijn er dus drie redenen om de arbeidparticipatie van ouderen te verhogen. Om deze 
arbeidsparticipatie van ouderen te bewerkstelligen moeten er volgens het kabinet nog drie hinderpalen 
weggehaald worden. 

Ten eerste staat het investeren in duurzame inzetbaarheid van werknemers nog onvoldoende centraal in het 
sociale beleid en het personeelsbeleid van bedrijven. Dit zou wel moeten om kennis en vaardigheden van 
(oudere) werknemers op peil te houden en ook om te voorkomen dat ouderen in zware beroepen voortijdig 
de arbeidsmarkt moeten verlaten.

Ten tweede verlaten veel ouderen nog steeds jaren voor hun 65e de arbeidsmarkt.

Ten derde werkt de arbeidsmarkt voor ouderen gebrekkig, zoals blijkt uit de hoge langdurige werkloosheid 
en de geringe mobiliteit. De loonkosten van oudere werknemers ten opzichte van andere, jongere 
werknemers spelen hierbij een grote rol. 

(Blik op werk, g.d. )

Inzetbaarheid
Als de arbeidsparticipatie van ouderen verhoogd wordt, dan betekend dat ook dat ouderen tot op latere 
leeftijd nog door blijven werken. Om er voor te zorgen dat ouderen langer kunnen doorwerken is het 
noodzakelijk dat ouderen beter inzetbaar zijn dan nu het geval is. Om de inzetbaarheid te verbeteren is 
investeren in ouderen dan ook noodzakelijk. Bedrijven en organisaties moeten zich daarbij meer richten op 
de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, zodat naarmate iemand ouder wordt hij of zij zich staande kan 
houden op de arbeidsmarkt. Deze duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker, omdat de arbeidsmarkt 
voortdurend aan het veranderen is door fundamentele ontwikkelingen zoals ontgroening, vergrijzing, 
globalisering en technologische veranderingen. Daarnaast zorgt de veranderende dynamiek in de economie 
er voor dat mensen vaker van functie, baan of zelfs sector moeten wisselen. 

Vervroegde uittreding
Momenteel zijn er nog veel ouderen die voor de AOW-leeftijd de arbeidsmarkt verlaten. Dit komt doordat 
het effect van het afschaffen van de VUT en het neutraal maken van de prepensioenregelingen nog niet 
volledig is ingewerkt. Echter is dit maar een tijdelijke invloed die de komende jaren zal afnemen vanwege de 
overgangregimes. 

Daarnaast zijn er ook positieve effecten op de arbeidsparticipatie van ouderen. Deze positieve effecten 
zijn bijvoorbeeld het stijgende gemiddelde opleidingsniveau van de beroepsbevolking en de verhoogde 
arbeidsparticipatie van vrouwen. 

Toch zal er altijd een groep zijn die gebruik willen maken van de bestaande mogelijkheden om vervroegd 
uit te treden. Daarom zijn inspanning nodig om deze groep over de streep te halen om langer door te willen 
werken.
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De relatieve loonkosten van oudere medewerkers
Met de aanhoudende recessie verliezen er steeds meer mensen hun baan. Ontslag voor de werkende 
50+er betekent vaak het einde van hun beroepscarrière, omdat zij vaak geen passende baan meer kunnen 
vinden. Deze kwestie is echter gerelateerd aan de negatieve beelden binnen de arbeidsmarkt over oudere 
medewerkers. Die negatieve beelden beïnvloeden de keuzes die organisaties en bedrijven maken ten aanzien 
van het ontslag, behouden en in dienst nemen van oudere medewerkers. 

Werkgevers zien daarbij de arbeidsparticipatie van oudere medewerkers als een probleem. Oudere 
medewerkers worden namelijk door werkgevers geassocieerd met hoge loonkosten, waar niet altijd een 
toegevoegde waarde tegenover staat. Daarnaast worden jongere medewerkers vaak geassocieerd met lage 
loonkosten, waar wel een toegevoegde waarde tegenoverstaat. Die toegevoegde waarde wordt voor een groot 
deel bepaald door de competenties van een individu (van Roekel, 2004). Oudere medewerkers worden dus al 
snel geassocieerd met incompetentie.

Conclusie succesvolle arbeidsparticipatie
Uit het voorafgaande blijkt dus dat de competenties die nodig zijn voor de inzetbaarheid van oudere 
medewerkers op de arbeidsmarkt van groot belang zijn om een succesvolle arbeidsparticipatie van ouderen te 
bewerkstelligen. En als die inzetbaarheid verbeterd wordt groeit de toegevoegde waarde van een medewerker, 
waardoor de positie op de arbeidsmarkt verbeterd word.

Vanuit het sociaal beleid en personeelsbeleid van bedrijven en organisaties valt er nog veel te halen op 
het gebied van inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Er wordt al steeds meer ingespeeld op het competent 
blijven van oudere medewerkers, maar toch blijkt dat nog te weinig te zijn. Er is ontzettend veel kennis 
beschikbaar waar nog niks mee gedaan word. Het aanbod van bruikbare interventies is daarom ook klein en 
de daadkracht daarvan is vaak gering. 

Vanuit deze kennis is mijn doelstelling voorgekomen om een interventie te ontwikkelen waardoor oudere 
medewerkers competent, ontwikkelend en in ‘beweging’ blijven. En om deze doelstelling te halen heb ik 
eerst een probleemstelling gedefinieerd, namelijk 

‘Hoe kunnen oudere medewerkers competent blijven in latere loopbaanfasen?’

Vanuit deze startvraag heb ik mijn onderzoek voortgezet en een werkwijze geformuleerd waarbij ik 
verschillende methoden heb gebruikt om mijn doel te bereiken.
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WERKWIJZE EN METHODE

De werkwijze omvat een periode waarbij onderzoek, concept, ontwerp en evaluatie de belangrijkste processen 
zijn. Deze processen lopen in elkaar over en kunnen iteratief zijn. De belangrijkste methoden binnen deze 
processen staan hier onder vermeld.

Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik verschillende empirische onderzoeksmethodes gebruikt. Ik 
heb voornamelijk kwalitatief onderzoek gedaan, aangezien ik zoek naar ideeën, theorieën, motieven, 
achtergronden, beweegredenen enz. Door middel van webresearch heb ik mijn onderzoek gestart door 
algemenere informatie te verzamelen. Dit heb ik via Google gedaan om een algemeen beeld te krijgen van 
de probleemstelling. Door middel van literatuur onderzoek met behulp van boeken en wetenschappelijke 
artikelen ben ik dieper op de stof ingegaan. Ik ben via Kaluga.avans.nl, Google Scholar en Google 
uitgekomen op een aantal boeken en wetenschappelijke artikelen omtrent het onderwerp. Door middel 
van een interview heb ik de vergaarde kennis uit mijn literatuuronderzoek op de proef gesteld. Ik heb een 
interview met een expert (Cees Sprenger) op het gebied van leren binnen organisaties gevoerd. Met zijn 
kennis heb ik een kader van informatie gecreëerd waarbinnen een concept bedacht kan worden. 

Bij het conceptualiseren heb ik gebruik gemaakt van een belangrijke methode om ideeën te bedenken, 
genaamd brainstormen. Dit is een techniek waarbij je ideeën verzint op basis van je onderzoeksbevindingen 
(divergeren). Die ideeën ga je vervolgens toetsen aan de randvoorwaarden die je gesteld hebt vanuit je 
onderzoeksbevindingen (convergeren). Uiteindelijk houd je een concept over.

Bij het ontwerpen heb ik mijn concept verder uitgewerkt. Ik heb door middel van feedback van 
ervaringsdeskundige, experts aanpassingen gedaan in de uiteindelijke vorm van de interventie. 

Als laatste heb ik bij de evaluatie de realisatie zo ver mogelijk proberen door te trekken. Doordat dit eigenlijk 
een te groot project is om goed te realiseren zal ik genoegen moeten nemen met een prototype. Mijn ambitie 
is daarbij om hier samen met andere partijen mee verder te gaan om het uiteindelijke product vorm te geven 
en te realiseren. 

OPBOUW RAPPORTAGE

Deze rapportage is opgebouwd uit de processen van onderzoek, concept, ontwerp en realisatie. In het 
onderzoek komen belangrijke vragen en deelvragen aan bod die behandeld worden. Bij het concept wordt 
een beschrijving gegeven over wat het concept precies inhoud. Bij het ontwerp proces komen de ontwerpen 
en mogelijkheden voor werkvormen aan bod en bij de realisatie is het prototype te zien.
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COMPETENTIE VAN OUDERE MEDEWERKERS

Waarom is het zo belangrijk om competent te blijven?
Voor ouderen is competent blijven van belang om duurzaam inzetbaar te zijn, teneinde de toegevoegde 
waarde te behouden binnen een bedrijf of organisatie. Deze competente oudere medewerkers moeten 
daarnaast een positiever beeld creëren binnen de arbeidsmarkt, wat weer moet leiden tot meer arbeidskansen 
voor oudere medewerkers. 

Wat is competent blijven?
“Competent werken is het bekwaam handelen van een persoon binnen een specifieke situatie. Competent 
werken is daarbij contextgebonden, waardoor er bepaalde eisen vanuit een specifieke situatie aan de persoon 
gevraagd of verwacht worden. Doordat de context voortdurend veranderd komen er steeds nieuwe kennis, 
vaardigheden en inzichten aan bod waarmee nieuwe vraagstukken opgelost kunnen worden. Hierdoor is 
competent werken maar tijdelijk van aard” (van Roekel, 2008).

Hebben ouderen moeite met competent blijven?
Omdat competent handelen contextgebonden en tijdelijk van aard is vormen voortdurende veranderingen 
een gevaar voor het competent blijven. Veel van deze veranderingen komen binnen de werkcontext voor, 
bijvoorbeeld als gevolg van technologische ontwikkelingen en toegenomen klanteisen (van Roekel, 2008).

Competent blijven is voor een groot deel van de oudere medewerkers een probleem, omdat zij vaak niet 
kunnen meegroeien met die nieuwe klanteisen, technologische ontwikkelingen en veranderingen op het 
werk. Daardoor verliezen ze op den duur hun toegevoegde waarde verliezen en niet meer inzetbaar zijn. 
Dit proces wordt ook wel obsoletie genoemd. Dit is een waardevermindering van menselijk kapitaal, als 
menselijke kwaliteiten die niet zijn onderhouden (Thijssen & Walter, 2006). Deze kwaliteiten omvatten 
bijvoorbeeld kennis, vaardigheden, vermogens, attitudes, inzichten, visies en zienswijzen. Obsoletie wordt als 
medewerker en werkgever dan ook als last ervaren. 

Naast de veranderingen binnen de werkcontext spelen veranderingen in arbeidsrelaties ook een prominente 
rol in het competent blijven van juist oudere medewerkers. De huidige generatie ouderen zijn opgegroeid 
in een tijd waarbij de arbeidsrelaties anders waren. Die zijn de afgelopen decennia namelijk flink veranderd. 
Vroeger lag de focus op lifetime employment (een baan voor het leven), en nu ligt de focus meer op 
employability (inzetbaarheid). Daarbij was het psychologisch contract bij lifetime employment gebaseerd 
op loyaliteit, trouw en acceptatie van externe aansturing, in ruil voor baanzekerheid. En het psychologisch 
contract bij employability is gebaseerd op individuele toegevoegde waarde, in ruil voor het verkrijgen van een 
inkomen. Hierdoor komt de focus steeds meer te liggen op de individuele bijdrage. De oudere generatie heeft 
hier nog wel eens moeite mee, omdat zij samen ergens voor willen staan. (van Roekel, 2008). 
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Deze verandering in arbeidsrelaties gaat gepaard met het thema ‘regie over je eigen loopbaan’. Omdat de 
focus steeds meer komt te liggen op de individuele aspecten wordt ook de verantwoordelijkheid voor de 
eigen loopbaan naar de medewerker zelf geschoven. Oudere medewerkers verwachten vaak dat de regie 
van hun loopbaan in de handen ligt van hun leidinggevende of baas. En die leidinggevenden en bazen 
vallen vaak terug op het huidige thema: ‘ regie over je eigen loopbaan’. Dit zorgt voor situaties waarin 
de verantwoordelijkheid binnen de hiërarchie van een organisatie of bedrijf wordt doorgeschoven. Dit 
‘verwijzingspatroon’ (Sprenger,  van Roekel, & de Blouw, 2010) resulteert uiteindelijk in een situatie 
waarbij de medewerker de kwestie niet als de zijne beschouwt en daarom de verantwoordelijk bij iemand 
in een hogere of andere functie binnen de hiërarchie legt. Omdat de medewerker het niet beschouwt 
als zijn eigen kwestie gaat hij ook geen stappen zetten om regie over zijn eigen loopbaan te nemen. 
Het verwijzingspatroon komt in meerdere mate voor bij bureaucratische en hiërarchische opgebouwde 
organisaties en bedrijven. 

Veranderingen binnen de werkcontext en de veranderingen van arbeidsrelaties zijn dus belangrijke punten 
die een belemmering kunnen vormen voor het competent blijven. En deze veranderingen zijn dus ook waar 
oudere medewerkers moeite mee hebben. 

Hoe kunnen oudere competent blijven in latere loopbaanfasen? 
Om competent te blijven zijn processen van onder andere blijven leren en ontwikkelen van groot belang (van 
Roekel, 2008). Deze processen helpen ook om de verantwoordelijkheid voor het leren bij de medewerkers 
zelf neer te leggen (Sprenger,  van Roekel, & de Blouw, 2010). Om te achterhalen hoe oudere medewerkers 
competent kunnen blijven kunnen we kijken naar hoe ouderen leren en zich ontwikkelen en of er überhaupt 
wel motivatie is om te werken en te leren. 
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OUDEREN LEREN EN ONTWIKKELEN

Zijn ouderen überhaupt gemotiveerd om te werken?
Volgens cijfers van het CBS (Centraal Bureau van de Statistiek/TNO, 2010) is er een significant verschil te 
zien tussen 2005 en 2010 ten aanzien van het onderwerp: ‘Wil tot 65 werkzaam blijven’.

In 2005 was er nog maar 45,2% van de 55 tot 56 jarigen die wilden blijven werken tot hun 56e, waarbij 
32,3% niet wilden werken tot hun 65e. In 2010 was die motivatie om te blijven werken tot je 65e onder de 
55 tot 56e jarigen gestegen tot maar liefst 58%, waarbij 22,6% niet wilden werken tot hun 65e. 

En voor de 45 tot 55 jarigen was in 2005 nog maar 38% gemotiveerd om te werken tot hun 65e, waarbij 
35,6% aangaf niet te willen werken tot hun 65e. In 2010 was die motivatie om te blijven werken tot je 65e 
onder de 45 tot 55 jarigen gestegen naar 49,4%, waarbij maar 27,4% aangaf niet te willen werken na hun 65e.

Er is dus een trend te zien dat de afgelopen jaren er steeds meer ouderen komen die op latere leeftijd willen 
blijven werken. Daarnaast blijkt uit de cijfers dat naar mate je ouder wordt, er steeds meer motivatie komt 
om tot je 65e werkzaam te blijven. De motivatie om te werken is dus voor een groot deel van de ouderen 
aanwezig. Dit is een belangrijk punt ten aanzien van competent werken.

Zijn ouderen gemotiveerd om te leren?
De motivatie om te leren heeft te maken met een soort levenslust. De motivatie om te leren komt voort 
uit de constellatie waarin iemand werkt. Die constellatie bestaat voornamelijk uit de directe werkomgeving 
(sociale dynamiek), individuele motivatie en condities zoals arbeidsvoorwaarden, baanzekerheid, 
pensioenrechten, inkomen, taakeisen en regelmogelijkheden (C. Sprenger, persoonlijke communicatie, 2 mei 
2013). 

De constellatie bestaat uit een samenspel van intrinsieke en extrinsieke motivatie om wel of niet te leren. Bij 
de intrinsieke motivatie komt de motivatie vanuit de persoon zelf. Daarbij wordt gehandeld uit intrinsieke 
waarde van een activiteit of een doel in de toekomst. En bij de extrinsieke motivatie komt de motivatie uit 
een externe bron. Het belang tussen wat van buiten op je afkomt en wat van binnenuit komt bepaald dus de 
motivatie om wel of niet te leren (C. Sprenger, persoonlijke communicatie, 2 mei 2013). In figuur 1 is een 
voorbeeld te zien van die constellatie.
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Figuur 1
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Extrinsieke motivatie
Om de leermotivatie bij oudere medewerkers te beïnvloeden zal er invloed uitgeoefend kunnen worden 
op bestaande bronnen van extrinsieke motivatie binnen de constellatie. Echter is invloed uitoefenen 
op de bronnen van extrinsieke motivatie vaak niet haalbaar, omdat er te veel condities zijn waar je als 
medewerker en zelfs als directeur geen invloed op hebt. Als er bijvoorbeeld baanzekerheid binnen een 
bedrijf of organisatie is, en een medewerker gaat routinematig te werk en is zeker van zijn baan en inkomen, 
dan zal deze minder geneigd zijn om te blijven leren. Dit komt dan door de condities van inkomen en 
baanzekerheid, die bronnen van extrinsieke motivatie zijn voor een negatieve leerhouding. Zeker bij grotere 
bedrijven en organisaties kan de prominente aanwezigheid van bureaucratie en hiërarchie er voor zorgen dat 
er bronnen van extrinsieke motivatie om niet te blijven leren en ontwikkelen aanwezig zijn. Deze bronnen 
zijn dus moeilijk te beïnvloeden binnen een constellatie. De meest voorkomende bronnen voor extrinsieke 
motivatie om wel of niet te leren zijn vanuit literatuur onderzoek naar boven gekomen, en deze worden in de 
alinea ‘hoe leren ouderen’ verder besproken. 

Er zijn echter wel interventies mogelijk die invloed hebben op de extrinsieke motivatie. Dit zijn oplossingen 
die, afhankelijk van de situatie, een aanzienlijk deel van die condities binnen de constellatie kunnen 
veranderen. Het veranderen van de constellatie door middel van het bekleden van een andere functie binnen 
of buiten de organisatie zou een eventuele oplossing kunnen zijn. Daarnaast kan mindstreching, een methode 
die het creativiteit potentieel ondersteund, een oplossing kunnen zijn. Deze mindstretch aanpak wordt in het 
hoofdstuk ‘Mindsets veranderen’ verder besproken. 

Intrinsieke motivatie
Invloed uitoefenen op de intrinsieke motivatie is moeilijk bereikbaar voor een eventuele interventie, 
omdat medewerkers geen sturing van buiten of bovenaf willen. Dit heeft namelijk een negatief effect op 
de intrinsieke motivatie om te leren. Leren doe je ten slotte alleen als personen daar zelf een aanzet toe 
willen geven. Daarbij is de reden om te leren een belangrijke factor die bepaalt of iemand de motivatie heeft 
om te leren. De reden om te leren is weer gekoppeld aan de ambitie die iemand heeft. En die ambitie is 
weer gerelateerd aan de dromen die iemand heeft. Een eventuele interventie die deze dromen of ambities 
ondersteund is dus wel mogelijk, omdat die ambities en dromen vanuit de personen zelf komen. Deze 
methode wordt in het hoofdstuk Ambitiespiraal verder besproken.

Conclusie motivatie
De motivatie om te blijven leren van oudere medewerkers is dus heel erg verschillend per persoon en 
afhankelijk van de constellatie waarin iemand werkt. Daarbij spelen de intrinsieke en extrinsieke motivatie 
een grote rol bij het bepalen van de leermotivatie. Nu we weten welke factoren bepalend zijn voor de 
leermotivatie gaan we kijken naar hoe ouderen leren en of zij nog wel kunnen leren? 
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Kunnen ouderen nog leren?
In het verleden werden er verschillende theorieën ontwikkeld vanuit onderzoeksresultaten, waarbij ‘ouder 
worden’ in verband werd gebracht met verminderende cognitieve vermogens vanaf de leeftijd van 40 jaar. 
Echter toonde latere onderzoeksresultaten aan dat dit helemaal niet waar is. Ouderen kunnen namelijk door 
de combinatie van hun ervaring, kennis en intuïtie gebreken compenseren, wat weer leid tot een effectieve 
manier van werken (van Roekel, 2008).

In een publicatie van een onderzoek (van Dinteren & van Roekel, 2012) blijkt dat de hersenen plastisch zijn. 
Het blijkt dat mensen tot op zeer hoge leeftijd nog prima in staat zijn om nieuwe dingen te leren.  Daarbij 
is het goed mogelijk om als zestigjarige een vernieuwer en lerende te blijven. Vanuit de neurowetenschappen 
betekent dit dat mensen gewoon kunnen blijven leren. 

Echter zien we toch dat de manier waarop onze hersenen informatie opslaan een belemmering kan zijn 
voor vernieuwing en het leren van ouderen. Dit komt omdat naarmate we ouder worden er steeds meer 
vaste patronen in onze hersenen ontstaan. Kennis en vaardigheden worden ingebakken in het brein, waarbij 
veel oefenen tot expertise leid. De hersenen maken echter geen onderscheid in wat goed en slecht is. En 
informatie die niet gebruikt wordt verdwijnt op den duur. Hetgeen wat je gewend bent en waar je veel 
gebruik van maakt zit het meest verankerd in het brein, wat al snel resulteert in een bepaalde routine (van 
Dinteren & van Roekel, 2012).

Dingen die we voor het eerst doen gaan moeizaam, maar als we ze vaker doen, dan wordt het steeds 
makkelijker. De dingen die we steeds vaker doen resulteren in een hogere efficiency. Deze efficiency komt 
voort uit een evolutionaire ontwikkeling, waarbij de primaire functie van onze hersenen veiligheid en 
overleven is. Als we merken dat een bepaalde handeling succesvol en veilig is, dan zullen deze handelingen 
steeds gemakkelijker en efficiënter worden. Hierdoor ontstaat er meer tijd en ruimte om andere dingen 
te leren. Echter hebben oudere medewerkers al veel kennis en ervaring op zak, waardoor nieuwe dingen 
uitproberen niet vanzelfsprekend meer is. Waarom zou je ten slotte iets nieuws leren als het de bestaande 
gedragspatronen om iets te doen al succesvol zijn. Deze bestaande gedragspatronen zijn gekoppeld aan de 
constellatie waarin iemand werkt. Zo kunnen bijvoorbeeld extrinsieke bronnen van negatieve motivatie 
binnen een constellatie invloed uitoefenen op die gedragspatronen. Door te hoge eisen kunnen er 
bijvoorbeeld stress factoren een rol spelen om terug te vallen in bestaande gedragspatronen. Dus bepaalde 
factoren uit de constellatie kunnen invloed hebben op ‘het op zeker spelen’(van Dinteren & van Roekel, 
2012).



22

Hoe leren ouderen?
De manier waarop een individu leert is heel persoonlijk, echter zijn er wel een paar typeringen rondom het 
leren van ouderen. De typeringen kunnen helpen om een werkzame interventie te bedenken. Hier onder 
staan een paar van die typeringen beschreven (van Roekel, 2008).

Ouderen leren effectiever als er veel regelmogelijkheden & hoge taakeisen zijn
Volgens een artikel in een uitgave van Gedrag & Organisatie (de Lange e.a., 2005) blijkt dat de combinatie 
van hoge taakeisen en veel regelmogelijkheden binnen het werk zowel jongeren als ouderen motiveert om te 
leren(Psychisch&Werk, z.j.). Daarbij moeten de hoge taakeisen wel aangepast zijn aan het werkvermogen en 
niveau van een medewerker (Sorgdrager, 2009).

Ouderen leren het liefst binnen de grenzen van een bekend terrein
Als medewerkers al een langere tijd een functie bekleden, dan raken ze steeds beter thuis in dat specifieke 
gebied. Dit is een periode waarin meer diepgaande expertise wordt opgedaan. Maar de andere kant van 
het verhaal is dat deze vertrouwde werkomgeving leidt naar de ervaringsconcentratie theorie van Thijssen 
(Thijssen, 1996). Hierin wordt gesteld dat met het toenemen van de dienstjaren, de hoeveelheid in ervaringen 
toeneemt en de verscheidenheid van ervaringen afneemt. Dit gebeurt op drie verschillende gebieden. 
Vakinhoudelijk versmallen de ervaringen op het gebied van functiebreedte en vakinhoud. Op leerstrategisch 
gebied zorgen de versmalling van ervaringen er voor dat de leerervaringen minder worden, kwalitatief en 
kwantitatief. En op het sociaal cultureel gebied worden de sociale netwerken waarin iemand participeert 
geringer in aantal en ook eenzijdiger. Wat voor gevolgen heeft dit?

Doordat de medewerker doet waar hij goed in is krijgt hij zelfvertrouwen, waardering en status in zijn 
omgeving. Hierdoor zal hij hiermee doorgaan en nieuwe uitdagingen en opdrachten uit de weg gaan omdat 
hij geen risico wil lopen dat hij een nieuwe opdracht niet juist kan afronden. Tevens zou dit zijn gevoel voor 
competentie kunnen aantasten. Daarnaast heeft hij het gevoel dat hij weer een beginneling is, en dat zijn 
reputatie als expert teniet wordt gedaan. Uiteindelijk leidt deze negatieve houding tegenover nieuwe dingen 
leren naar het gevaar van ‘skilled incompetence’  (Argyris, 1978). Hierbij leidt de routine van een medewerker 
tot het opbouwen van een kennisgebied wat uiteindelijk verouderd is, en waardoor de medewerker 
incompetent word.

Ouderen leren vooral als het aansluit bij hun bestaande referentiekaders 
In 1972 werd er een theorie ontwikkeld rondom fluid & cristallizer intelligence (Horn & Cartell, 1972). Dit 
zijn twee verschillende vormen van intelligentie die mensen in mindere of meerdere maten bezitten. 

Fluid intelligence is een vorm van intelligentie die mensen nodig hebben om nieuwe vraagstukken 
of problemen op te lossen. In dit soort situaties kan geen beroep gedaan worden op de bestaande 
referentiekaders en ervaringen. Deze soort van intelligentie zie je bij mensen tot ongeveer 20 jaar.

Cristallized intelligence is de praktische intelligentie om ervaringen te combineren en toe te passen in 
herkenbare situaties die aansluiten bij eerdere ervaringen. Deze vorm van intelligentie komt voor tot de 
leeftijd van ongeveer 60 jaar. 

Het is dus logisch dat oudere medewerkers meer cristallized intelligence hebben. Zij hebben een breder 
referentiekader om bepaalde problemen op te lossen. Wanneer er een situatie zich voortdoet waar dat 
bepaalde referentiekader niet op aansluit, dan kunnen oudere medewerkers hier niet goed mee omgaan. 
Die koppeling met dat referentiekader is dus heel belangrijk voor oudere medewerkers ten aanzien van het 
leren van nieuwe dingen. En die referentiekaders lopen heel erg uiteen, aangezien elke medewerker unieke 
ervaringen opdoen.
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Ouderen leren effectiever als ze hun leerproces grotendeels zelf kunnen sturen
Het is bij ouderen belangrijk dat leersituaties zo min mogelijk restricties en verplichtingen met zich mee 
brengen Wanneer zij een sterke sturing en structuur ervaring vanuit een leersituatie, dan wordt hun gevoel 
voor autonomie en zelfsturing sterk aangetast. Het is dus van belang de medewerker in een leersituatie het 
gevoel te geven dat hij degene is die de touwtjes in handen heeft. Dit zorgt er voor dat de motivatie om te 
leren wordt ondersteund. 

Ouderen leren meer vanuit eigen motivatie, als het geleerde direct en praktisch toe-
pasbaar is in het werk
In tegenstelling tot jongeren leren volwassenen alleen als ze er bewust van zijn dat het nodig is om te leren. 
Zodra er een relevantie is voor het oplossen van probleemsituaties in de praktijd, dan is de bereidheid om te 
leren hoger. Oudere medewerkers kunnen daardoor eigen werk in de praktijk zo goed of makkelijk mogelijk 
uitvoeren. Mensen leren dus alleen, als ze het zelf ook willen. 

Ouderen leren bij voorkeur binnen de sociale context van het dagelijks werk.
Oudere medewerkers willen graan samen met collega’s aan vraagstukken werken. Ze hebben een voorkeur 
voor informeel leren in een sociale context, in het dagelijkse werk. Het informele leren sluit aan op de 
expertise en oplossingsstrategieën die medewerkers tijdens het werk zelf ontwikkeld hebben. 

Uit deze typeringen kunnen we concluderen dat informeel leren, aan de hand van probleemsituaties in de 
dagelijkse praktijk, samen met anderen, het meeste tegemoet komt aan de leervoorkeur van ouderen. De 
mate van zelfsturing is in dit soort situaties hoog. Ze zijn meer bereid om te leren als de leerstrategie aansluit 
bij en voortbouwt op hun eerdere ervaringen en gerelateerd is aan de directe gebruikerswaarde ervan in het 
werk. Dit neigt echter als snel naar de ervaringsconcentratie theorie, namelijk: aansluiten op de al aanwezige 
ervaringen van de oudere medewerker dreigt als gauw naar meer van hetzelfde leren. 

Welke manier van leren past dan wel het beste bij oudere medewerkers?
Volgens van Roekel (2008) zijn er twee belangrijke vormen van leren, namelijk aanpassen en generend leren. 
De twee vormen worden in de volgende alinea’s verder besproken.

Aapassend leren (leren ten behoeve van aanpassen). 
Bij aanpassend leren ligt de focus op het verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen, die nodig 
zijn om te voldoen aan nieuwe eisen. Bij de oudere medewerker wordt dit vertaald naar het bijspijkeren 
van tekorten in kennis en vaardigheden. Oftewel eerst afleren wat je ooit geleerd heb, om vervolgens iets 
nieuws te leren. Dit sluit natuurlijk niet aan op de ervaringen en het referentiekader van ouderen, wat 
deze manier van leren niet geschikt maakt voor ouderen. Daarnaast is er een sterke externe sturing die de 
autonomie ondermijd. Echter richten veel huidige scholingsactiviteiten zich op deze manier van leren. 
Vanuit organisatie en bedrijven wordt dat vaak vertaald in activiteiten als bijspijker cursussen voor oudere 
medewerkers, om hun kwaliteiten te verbeteren. En dat ligt niet in lijn met veel typeringen over het leren van 
ouderen. Dit is een belangrijke reden waarom veel scholingsactiviteiten falen in het leren van ouderen. 

Genererend leren (leren ten behoeve van zelf of mede creëren).
Bij genererend leren wordt er geleerd door middel van reflectie op ervaringen, teneinde gedrag te realiseren 
dat effectiever is in een specifieke handelingscontext. Dit wordt bij ouderen vertaald in het zelf actief 
vormgeven aan veranderende situaties. Dit houdt in dat oudere medewerkers voortdurend nieuwe kennis 
en inzichten verwerven, op basis van reflectie op ervaringen. Die nieuwe kennis en inzichten zijn voordat 
de reflectie plaatsvindt nog niet bekend. Oudere medewerkers maken als het waren hun eigen kennis wat 
gebaseerd is op de reflectie van een ervaring. Door deze manier van leren kunnen oudere medewerkers 
nieuwe kennis creëren zonder dat ze naar de ervaringstheorie neigen. 
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ONTWIKKELING OF VERSMALLING

Definiëring twee routes
In 2008 heeft het onderzoek ‘Leren en competent blijven in latere loopbaanfasen’ (van Roekel, 2008) 
belangrijke routes inzichtelijk gemaakt ten aanzien van het versmallen en ontwikkelen van oudere 
medewerkers in latere loopbaanfasen. Vanuit de onderzoeksbevindingen zijn er grofweg twee verschillende 
routes zichtbaar gemaakt die hier in het kort staan omschreven. 

De versmallingsroute waarbij de medewerker blijft doen wat vertrouwd is en waar hij al goed in is. Zolang 
niets anders gevraagd wordt, functioneert hij hierin bekwaam (van Roekel, 2008). 

De ontwikkelroute waarbij de medewerker -vanuit zijn kwaliteiten- steeds grenzen blijft verleggen. Dit doet 
een beroep op het leren omgaan met volledig nieuwe elementen en factoren (van Roekel, 2008).

Mate van uitdaging

De routes moeten gezien worden als twee uitersten van een continuüm. Een van de belangrijkste conditie die 
bepaalt of iemand zich ontwikkeld of versmald is de mate van uitdaging.

Bij een lage mate van uitdaging kiest iemand voor de dingen waar hij goed in is en wat voor hem vertrouwd 
is. Hij probeert onzekere factoren zo veel mogelijk uit te sluiten. Dit doet hij om te voorkomen dat hij ergens 
aan begint en het uiteindelijk niet blijkt te kunnen.

Bij een hoge mate van uitdaging kiest iemand er voor om beroep te doen om zijn kwaliteiten, waarbij hij 
goed kan omgaan met nieuwe en onzekere factoren. Hierbij kies je een uitdaging die niet vertrouwd is en 
waar je niet kan uitgaan van eerdere ervaring.

Versmallingsroute
Als een medewerker kiest voor een lage mate van uitdaging zal dat uiteindelijk steeds meer neigen naar 
versmalling. Hij doet de dingen waar hij goed in is en wat vertrouwd is. Omdat hij ergens goed in is zorg 
dat voor waardering van anderen. De combinatie van die waardering en het gevoel ergens goed in te zijn, 
leidt naar zelfvertrouwen wat gebaseerd is op het bekwaam zijn in dat wat bekend voor hem is. Dit resulteert 
vervolgens in een vaste routine van de medewerker en neigt naar de ervaringsconcentratie theorie. 

Als er nieuwe veranderingen komen waardoor er nieuwe eisen gesteld worden aan het functioneren van de 
medewerker, dan zal dit leiden tot een bepaalde verstoring van die vaste routine. Al snel word dit ervaren als 
een sturing vanaf boven of buiten. Deze sturing heeft een negatief effect op de intrinsieke motivatie om te 
leren. Als deze intrinsieke motivatie niet aanwezig is, dan vallen medewerkers al snel terug in hun vertrouwde 
routine. En die vertrouwde routine zorg er voor dat medewerkers niet kunnen voldoen aan de nieuw gestelde 
eisen. 

Vanuit verschillende bedrijven en organisaties zijn er vaak controle systemen aanwezig om te kijken of 
iedereen bekwaam functioneert. Deze controle systemen worden als medewerkers al helemaal gezien als 
sturing van bovenaf, wat weer resulteert in een afname van de leermotivatie. Dit heeft weer als gevolg dat 
medewerkers minder zelfvertrouwen en een gevoel voor competentie hebben. Hierdoor gaan ze zich steeds 
meer afsluiten voor nieuwe input en feedback, omdat dat een bedreiging vormt voor het eigen gevoel van 
competentie. Dit resulteert in een cyclus die telkens weer geactiveerd word bij de inschakeling van een 
controle systeem, waardoor de intrinsieke leermotivatie bij elke cyclus minder word. 
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Ontwikkelroute
Als een medewerker kiest voor een hoge mate van uitdaging zal de medewerker een positieve leermotivatie 
krijgen, die bepalend is of iemand zich ontwikkeld. Hij doet dingen die nieuw voor hem zijn, en wat voor 
hem in eerste instantie onzekerheid en twijfel oplevert. Die onzekerheid wordt als de medewerker als 
moeilijk beschouwd, maar geeft echter wel een prikkel die uitdaagt tot zelfreflectie en leren. 

De noodzaak tot zelfreflectie is daarbij belangrijk om te kijken hoe een medewerker een moeilijk probleem 
kan aanpakken. En of dat de gekozen aanpak goed werkt. Daarbij is het stimuleren van feedback van 
anderen belangrijk om ideeën op te doen over hoe dat moeilijk probleem aangepakt kan worden. 

Wanneer een moeilijk probleem opgelost word is de ‘beloning’ groter, en levert dat meer waardering voor 
andere op. Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen wat nodig is om te kunnen omgaan met nieuwe uitdagingen. 
Dan zullen medewerkers ook sneller geneigd zijn om op de ontwikkelroute te blijven.

Conclusie twee routes
Concluderend uit het voorgaande is de ontwikkelroute van belang om competent te blijven. De 
versmallingsroute leidt te veel naar de ervaringsconcentratie theorie. Echter zijn deze twee routes 
uitersten van elkaar. Daarbij is aan de ene kant verdieping (versmallen) belangrijk om specifieke vakkennis 
te ontwikkelen, maar aan de andere kant is verbreding (ontwikkelen) ook belangrijk om juist nieuwe 
uitdagingen aan te gaan (C. Sprenger, persoonlijke communicatie, 2 mei 2013). Doordat oudere medewerkers 
al een langere tijd in dienst zijn neigen ze dus al te snel naar de versmallingsroute. Het is dus van belang om 
een interventie te ontwikkelen waarbij ouderen meer de ontwikkelroute gaan volgen. 

Figuur 2



 

26

MINDSETS VERANDEREN

Uit een onderzoek van Dweck (2006) en Liedtka et al. (2009) zijn een paar belangrijke conclusies gekomen 
die aansluiten op de routes van ontwikkelen en versmallen (van Dinteren & van Roekel, 2012). Uit de 
onderzoeken wordt gesproken over twee verschillende denkvoorkeuren die managers kunnen hebben, 
namelijk fixed en growth mindsets. Deze denkvoorkeuren zijn ook van toepassing op de medewerkers en 
CEO’s binnen een bedrijf of organisatie. De twee verschillende denkvoorkeuren hebben een belangrijk 
effect op de leerhouding van zowel CEO’s, managers als op medewerkers. Er zijn dus personen met een 
gefixeerde mindset en personen met een groei mindset. Deze denkvoorkeuren liggen echter niet vast, maar 
worden beïnvloed door de constellatie waarin iemand werkt. Volgens Liedka is er een verband tussen de 
denkvoorkeuren van personen die boven en personen die onder aan in de hiërarchische structuur binnen 
een bedrijf of organisatie zitten. Volgens Liedtka sijpelt de betreffende mindset  van een CEO door naar 
anderen binnen de organisatie. Binnen een organisatie of bedrijf worden deze denkvoorkeuren onbewust van 
elkaar overgenomen, mede doordat hersenen van verschillende betrokkenen binnen een omgeving met elkaar 
in contact staan. Vanuit dit topdown principe zou gesteld kunnen worden dat beïnvloeding van mindsets 
binnen een organisatie vanaf boven of over het geheel bewerkstelligd kunnen worden. De denkvoorkeuren 
met de bijbehorende typeringen worden in de volgende alinea’s verder besproken.

Fixed mindset
Medewerkers met een fixed mindset gaan er vanuit dat het brein statisch is. Bij de theorie van een 
statisch brein staat je IQ al vast bij je geboorte, wat insinueert dat de hersenen altijd hetzelfde blijven. Een 
leidinggevende met een fixed mindset legt de nadruk op het resultaat dat iemand levert, en niet op de 
inspanning die iemand levert. Bij een fixed mindset is er de voorkeur om op zeker te spelen. En talent heb je, 
of heb je niet. 

Growth mindset
Medewerkers met een growth mindset gaan er vanuit dat het brein plastisch is. Bij de theorie van een 
plastisch brein worden de hersenen gezien als een spier die je kunt trainen. Het brein kan dus veranderen. 
Recente onderzoeken uit de neurowetenschappen concluderen ook steeds vaker dat het brein plastisch is. 
Een leidinggevende met een growth mindset legt de nadruk op de inspanning die iemand levert, en niet zo 
zeer op het resultaat dat iemand levert. Bij een growth mindset zijn er mogelijkheden om te verkennen en te 
innoveren. En talent kun je ontwikkelen als je maar oefent. 

Als de verschillen vergeleken worden tussen de twee denkvoorkeuren, dan kun je wel concluderen dat een 
fixed mindset resulteert in een negatieve leerhouding. Daarnaast kunnen we ook concluderen dat een growth 
mindset wel leid naar een positieve leerhouding, en dat de denkvoorkeur in grote mate afhankelijk is van 
verschillende actoren binnen de constellatie waarbinnen iemand werkt. In de volgende alinea gaan we verder 
kijken welke methode geschikt is om van denkvoorkeur te veranderen, en hoe een eventuele interventie 
toegepast kan worden.
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Hoe kun je van een fixedmindset naar een growthmindset gaan?  
Om denkvoorkeuren binnen een organisatie te veranderen kunnen we individuen verdeeld over de gehele 
hiërarchie van een organisatie proberen te beïnvloeden. Of we kunnen er voor kiezen om de top van de 
hiërarchie te beïnvloeden. Er zijn verschillende methoden om invloed uit te oefenen op factoren binnen de 
constellatie om van een fixedmindset naar een growthmindset te gaan. Een methode is het zogenaamde 
mind stretching. De mind stretching methode richt zich op het creatief potentieel van een individu 
binnen een project gebaseerde werkomgeving (Andriopoulos, 2000). De ontwikkeling en ondersteuning 
van creativiteit staat hierin dus centraal. Die ondersteuning in creativiteit kan er voor zorgen dat het leer 
en scheppend vermogen van de medewerker wordt aangesproken, waardoor er meer geleerd wordt. Door 
deze mind stretch aanpak komen de medewerkers dichter bij de ontwikkelroute. Ze zullen eerder nieuwe 
uitdagingen aan gaan, omdat ze vertrouwen op hun eigen kunnen. 
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AMBITIE SPIRAAL

Aan de hand van een onderzoek binnen de politieorganisatie (Sprenger, Blouwe, van Roekel, 2010) is een 
belangrijk model vormgegeven ten aanzien van intrinsieke leermotivatie. De zogenaamde ambitiespiraal, 
geïnspireerd op de creatiespiraal (Knoope,2005), richt zich op het ontwikkelen op basis van eigen ambities. 
Deze ambities zijn gekoppeld aan de dromen die iemand heeft.

Iedereen heeft wel een bepaalde ‘verholen wens of droom’ om zich verder te ontwikkelen of nieuwe 
uitdagingen aan te gaan. Dit zijn dromen die door belemmeringen vaak niet gerealiseerd kunnen worden. 
De ambitiespiraal kan helpen bij de zoektocht naar eigen ambities en ontwikkelmogelijkheden en naar 
strategieën om deze te realiseren. 

Fasen ambitiespiraal
De ambitiespiraal is onderverdeeld in verschillende fasen die de ambitie van een abstract niveau naar een 
concreet niveau brengen. De verschillende fasen staan in figuur 3 uitgebeeld en worden in de volgende 
alinea’s verder toegelicht.

In elke fase wordt er terug gekomen op de vraag ‘Wat wil ik met mijn meerwaarde?’ Deze is bij elke fase 
belangrijk om de ambitie te bepalen. Deze kernvraag bestaat uit twee subvragen, namelijk: ‘Wat is mijn eigen 
meerwaarde?’ en ‘Wat wil ik het liefst realiseren?’. 

De ambitiespiraal begint met de eerste fase en de vraag ‘Wat is mijn ambitie?’. Op die vraag wordt 
verschillend geantwoord door medewerkers. Er zijn mensen die al precies weten wat ze willen, er zijn 
mensen die weten welke richting ze uit willen, en er zijn mensen die geen idee hebben wat ze willen. De 
oudere medewerkers die vaak in een routine zitten stellen zich de vraag ‘Wat is mijn ambitie?’ bijna nooit. 
Ze hadden vroeger dromen, maar die zijn langzaam weggeëbd of al vervult. Ze leven van dag tot dag in hun 
routine en zijn daar dus ook niet mee bezig. En om deze ambitie te zoeken is zelfinzicht essentieel, wat drijft 
jou en waar liggen je interesses. 

In de tweede fase wordt er een aanzet gegeven om de ambitie te verbeelden.  Hierbij krijgen de personen een 
specifieker beeld van wat ze echt zouden willen en kunnen. 

In de derde fase wordt de ambitie geuit. De medewerker uit zijn ambitie aan bijvoorbeeld collega’s, vrienden, 
familie en leidinggevende. Dit kan wel eens een obstakel zijn als de ambitie niet serieus genomen wordt, 
bijvoorbeeld door een leidinggevende. En al helemaal als de betreffende ambitie word tegengewerkt. 

In de vierde fasen wordt de ambitie verder verkend. Wat zijn de wederzijdse belangen, mogelijkheden en 
de regelruimte van verschillende betrokkenen partijen. Hierbij moet steeds gekeken worden van wat nu 
eigenlijk die ambitie is en of dit ook door andere begrepen wordt. 

In de vijfde fase wordt gezamenlijk (meestal met leidinggevenden) gezocht naar mogelijkheden om de 
ambitie concreet te realiseren. Dit is een fase waarin er bijvoorbeeld gezocht kan worden naar stages of 
studies om het doel te bereiken. De dromen moeten nu werkelijkheid worden.

In de zesde en laatste fase komt het neer op volhouden en doorzetten. Er komen vragen en twijfels naar 
boven als ‘Blijf ik er mee doorzetten?’, ‘Kan ik dit alleen?’ en ‘Moet ik hier mee doorgaan?’. Hierdoor wordt 
je, net als in alle andere fasen, teruggeworpen op de sterkte van hun ambitie. Als die ambitie niet sterk 
genoeg is, dan is het ook niet de moeite om daar veel aandacht aan te besteden. Want je leert niets als die 
intrinsieke motivatie er niet is. 
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Figuur 3
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CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 

Vanuit mijn onderzoek met de startvraag ‘Hoe kunnen oudere medewerkers competent blijven in latere 
loopbaanfasen?’ zijn een paar conclusies naar voren gekomen. De meeste relevante conclusies en aanvullingen 
voor een werkende interventie heb ik hier onder in een rijtje gezet. 

Definiëring beoogde doelgroep
Om een werkende interventie te creëren is de doelgroep van essentieel belang. De reeds besproken 
doelgroep ‘oudere medewerkers’ kan omschreven worden als oudere medewerkers (50+) die in hun 2e 
loopbaanfase terecht komen. Daarbij is de 2e loopbaanfase de periode waarbij er verschillende problemen 
of belemmeringen zich voordoen waardoor sommigen niet competent kunnen blijven en hun toegevoegde 
waarde binnen organisaties verliezen. 

Om mijn interventie werkzaam te maken heb ik mijn doelgroep beter gedefinieerd. Daarom heb ik een 
expert op het gebied van leren binnen organisaties benaderd om een interview af te nemen. Vanuit mijn 
open interview met Cees Sprenger zijn oudere medewerkers onderverdeeld in drie verschillende groepen 
(C. Sprenger, persoonlijke communicatie, 2 mei 2013). Ik heb de drie verschillende groepen benoemd 
in: Bewegers, Twijfelaars en Zitters. De groepen die ik geschetst heb zijn onderdeel van een continuüm, 
waardoor niet iedereen per definitie binnen een groep valt. Deze groepen staan hier onder in het kort 
omschreven.

Bewegers
De bewegers zijn de groep medewerkers die altijd in beweging blijven. Het zijn medewerkers die na een paar 
jaar een andere baan zoeken en flexibel zijn. Zij hebben een intrinsieke motivatie om te blijven ontwikkelen 
en te leren. Ze staan open voor nieuwe dingen, maar zijn in tegenstelling tot de zitters vaak minder 
gespecialiseerd binnen een bepaald gebied. 

Zitters
De zitters zijn de groep medewerkers die al een lange tijd in dezelfde functie blijven zitten. Ze gaan 
routinematig te werk en zijn vaak gespecialiseerd binnen een klein gebied. Ze hebben verschillende 
veranderingen binnen hun werk die op micro niveau zijn. Het zijn dus geen veranderingen die radicaal 
zijn. Deze groep doet veel volgens routine binnen hun werk, waardoor ze bijna vanzelfsprekend een afweer 
hebben voor nieuwe dingen leren. Zeker als die dingen vanuit een autoriteit komen. Want waarom zou je 
dingen anders doen terwijl het zo ook goed gaat?

Twijfelaars
De twijfelaars zijn de groep die tussen de bewegers en de zitters in zitten. De groep beweegt nog niet, maar 
staan wel open om iets anders te doen. Dit is echter een groep die nog het zetje moet krijgen om te blijven 
bewegen.

De groepen waar ik een interventie voor ga ontwikkelen zijn de Bewegers en Twijfelaars. Deze groepen 
zijn bereikbaar voor hulp door middel van een interventie. De zitters zijn echter een groep die niet direct 
bereikbaar is met een interventie. Zij zullen een eventuele interventie niet gebruiken, omdat zij daar het nut 
niet van inzien. Ook als het voor hen wordt gezien als verplichting vanuit een autoriteit, dan zullen zij geen 
gebruik daarvan maken. De zitters zijn een moeilijke groep die echter wel door de verandertheorie indirect 
bereikbaar zijn. Zij zijn traditionele mensen en zullen zich aanpassen aan de grote middelmaat. Het is dus 
belangrijk om die middelmaat te bereiken. En die grote middelmaat bestaat zowel uit bewegers, Twijfelaars 
en zitters. Je zou dus kunnen zeggen dat als je een deel van de bewegers en twijfelaars gebruik maken van de 
interventie, dan volgen de zitters vanzelf. (C. Sprenger, persoonlijke communicatie, 2 mei 2013).
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Insteek op leermotivatie
De leermotivatie en de leermogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de constellatie waarin iemand werkt. 
Daarbij spelen individuele motivatie, directe werkomgeving en condities een belangrijke rol ten aanzien van 
de motivatie om te leren. Die constellatie is een samenspel van intrinsieke en extrinsieke motivatie, waarbij 
het heel moeilijk is om invloed uit te oefenen op bronnen van extrinsieke motivatie. Dit komt doordat er 
vaak te veel condities zijn waar je geen invloed op hebt, zeker niet bij de grotere organisaties. De intrinsieke 
bronnen zijn ook moeilijk bereikbaar voor een eventuele interventie, omdat medewerkers geen richting 
uitgeduwd willen worden. Ze leren tenslotte ook alleen als ze het zelf willen.

Insteek op intrinsieke motivatie
Zoals ik al eerder had aangegeven is de intrinsieke motivatie moeilijk bereikbaar voor een eventuele 
interventie, doordat sturing van boven of buitenaf resulteert in een negatieve leerhouding. Daarom moeten 
gebruikers de interventie vanuit eigen motivatie willen gebruiken. Om tot een werkzame interventie te 
komen zal de medewerker daarom verleidt moeten worden, om zo de intrinsieke leermotivatie aan te 
wakkeren. Door middel van de ‘Ambitiespiraal’ krijgen medewerkers weer regie over de eigen loopbaan 
en raken gemotiveerd om te leren. De interventie zal vervolgens in moeten spelen op de fase binnen de 
ambitiespiraal waarin iemand zit. 

Insteek op extrinsieke motivatie
Een mogelijke manier om in te steken op de bronnen (extrinsieke motivatie) die beïnvloedbaar zijn door 
medewerkers, managers en CEO’s is door middel van mindstretching. Hiermee kun je de creativiteit 
aanwakkeren en aanzetten tot innovatie. Hierdoor komt er een lerende omgeving waarbij individuele 
mindsets zich conformeren aan het groter geheel, ofwel de hiërarchie. 

Door deze twee methoden toe te passen in een interventie, kunnen ouderen zoeken naar hun ambitie en 
mindstretch opdrachten uitvoeren (binnen of buiten de organisatie), teneinde competent te blijven. 

Mediakeuze
Kunnen oudere medewerkers omgaan met nieuwe media?

Twee onderzoeken (55plusonderzoek, z.j.) (Bisschop, 2012) constateren dat ouderen steeds meer over 
nemen van jongeren, en dan daar hun eigen draai aan geven. Onder ouderen neemt daardoor het gebruik van 
technologische ontwikkelingen zoals het internet de komende jaren sterk toe. Steeds meer ouderen maken 
gebruik van het internet, en deze trend zal zich in de toekomst verder ontwikkelen. Zeker in een land zoals 
Nederland waar de internetpenetratie hoog is.

Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen in social media zichtbaar. Social media is in veel landen de afgelopen 
jaren flink gestegen. Niet alleen door jongeren, maar zeker ook door de ouderen. Volgens Matthijs van den 
Broek (2010) rijst het social media gebruik onder ouderen in Amerika al de pan uit. Er is volgens hem een 
sterke stijging in het aantal ouderen dat social media gebruiken.

Vanuit deze bevindingen kunnen we concluderen dat ouderen steeds meer online mensen worden. Daarbij 
gaat deze ontwikkeling gepaard met het gebruik van tablet’s, smartphones en computers. Om het juiste 
medium te kiezen richt ik me daarom op een online platform waarbij een mobiele applicatie de kern vormt. 
Tevens kunnen ouderen daarin zelf beslissen wanneer en waar ze gebruik van willen maken. Want juist 
ouderen hebben de voorkeur aan keuzevrijheid.
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CONCEPT

Wat is het?
Vanuit de conclusies van het onderzoek en de opgestelde randvoorwaarden heb ik een concept ontwikkeld, 
dat bestaat uit een online applicatie die gebruikers aan de hand neemt om hun ambitie te zoeken, te vinden 
en deze uiteindelijk ook te realiseren. Hierdoor wordt de leermotivatie weer op gang gebracht en kunnen 
medewerkers competent blijven. 

De applicatie is in de basis een digitale personal coach assistant die je helpt om ambities te realiseren. Daarbij 
helpt deze assistant je door in kleine stapjes toe te werken naar de realisatie van een ambitie. Daarbij is de 
basis van het stappenplan gebaseerd op het ambitiespiraal model, wat centraal staat in deze applicatie. Aan 
de hand van die ambitie spiraal worden de dromen die mensen hebben helderder gemaakt en de ambities die 
daaruit voortkomen gerealiseerd. Deze ambities helpen om die dromen te verwezenlijken. Dit is belangrijk 
omdat de dromen en ambities bij de doelgroep vaak weggezakt of veranderd zijn door de routine waarin ze al 
een lange tijd in zitten. 

Door middel van verschillende werkvormen die aan bod komen in elke fase van de ambitiespiraal word 
de ambitie steeds concreter. In elke fase zijn er bepaalde behoeften die vervult moeten worden om naar 
de volgende fase te kunnen gaan. Deze werkvormen zullen daar op aan moeten sluiten om het gewenste 
resultaat te behalen. En omdat mensen op hun eigen manier resultaat willen boeken moet je ze werkvormen 
aanbieden die bij hun passen. Daarom ondersteund de applicatie verschillende werkvormen per fase waar de 
gebruiker uit kan kiezen. 

Voor wie is het ? 
De reeds besproken beoogde doelgroep zijn oudere medewerkers die opgedeeld zijn in bewegers, zitters en 
twijfelaars. Daarbij probeer ik de bewegers en twijfelaars te verleiden om mijn applicatie te gebruiken. Zij 
zijn dus ook mijn directe doelgroep.

Daarnaast kan deze applicatie ook gebruikt worden voor mensen van alle leeftijden die hun ambitie willen 
vinden. Scholieren die bijvoorbeeld naar het hoger beroepsonderwijs willen gaan kunnen deze applicatie 
gebruiken om te oriënteren welke studierichting ze uit willen gaan. Zo’n eventuele interventie zal echter wel 
aangepast moeten worden aan de beoogde doelgroep.

Zijn er vergelijkbare concepten, en hoe succesvol zijn die?
Op het gebied van loopbaanontwikkeling en coaching zijn er al meerdere testen en vragenlijsten in te vullen 
om te kijken of dat iemand ambitie heeft. Echter zijn dit oplossingen die vaak niet tot de kern van de twee 
belangrijkste vragen komen. ‘Wat wil je?’ en ‘Wat kan je?’. 

Dit probleem is te verklaren vanuit de lage mate van betrokkenheid die gebruikers met zo’n interventie heb-
ben. Doordat de handeling eenmalig is kan een gebruiker niet zijn ambitie vinden, laat staan zijn ambitie 
realiseren. Daarnaast zijn de meeste interventies alleen gericht op de eerste fase van de ambitiespiraal, waar-
door gebruikers niet de tools hebben om die ambitie daadwerkelijk te realiseren.

Naast mijn concept zijn er echter wel applicaties die ook binnen het segment lifestyle coaching vallen en 
succesvol zijn. Deze applicaties richten zich bijvoorbeeld op thema’s als stress, overgewicht en lage rugpijn. 
Een voorbeeld daarvan is het bedrijf Operis, die applicaties voor dat soort thema’s ontwikkelen. Zij maken 
succesvolle applicaties die op een coachende manier een stappenplan volgen om resultaat te behalen. Een 
vergelijkbaar werkend principe met mijn applicatie.
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Waarom werkt dit concept dan wel?
Doordat de applicatie meerder keren per week verschillende werkvormen en opdrachten aan de gebruiker 
geeft raakt hij of zij steeds meer betrokken bij het proces. Door deze hoge frequentie kunnen gebruikers het 
proces dan ook makkelijker doorlopen. 

Daarnaast is het concept laagdrempelig en makkelijk toegankelijk voor oudere medewerkers die minder 
te besteden hebben. Zij hebben vaak wel de financiële middelen om een smartphone aan te schaffen, maar 
loopbaancursussen zijn vaak te kostbaar.

Werkvormen
Om dit concept verder te ontwikkelen richt ik me op het ontwerpen van verschillende werkvormen die 
ondersteuning kunnen bieden in de verschillende fasen van de ambitiespiraal. Daarbij wordt in elke fase 
terug gekomen op de vraag ‘Wat wil ik met mijn meerwaarde?’ Deze vraag is bij elke fase belangrijk om de 
ambitie te bepalen en bestaat uit twee subvragen, namelijk: ‘Wat is mijn eigen meerwaarde?’ en ‘Wat wil ik 
het liefst realiseren?’. Ofwel: ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’. Deze verschillende fasen en de daarbij horende 
werkvormen moeten in latere fasen nog verder onderzocht worden om de effectiviteit te meten. 
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BIJLAGE

Interview met Cees Sprenger
Cees Sprenger is organisatie-adviseur en een expert 
op het gebied van leren binnen organisaties. Zijn 
proffesionele aandacht is gevestigd op formele 
leerprocessen, zoals trainingen en leergangen, naar 
informele leerprocessen die direct gekoppeld zijn 
aan werk. Dat heeft geresulteerd in een aantal 
onderzoeken en publicaties. Vanuit die publicaties is 
ook de ambitiespiraal herleid. 

In zijn werk als adviseur geeft hij vorm aan 
veranderingen in organisaties, het coachen van 
leidinggevenden, het opbouwen van professionele 
leernetwerken binnen en tussen organisaties en 
het ontwerpen en begeleiden van leertrajecten die 
veranderingen in de organisatie en bij mensen zelf 
te weeg kunnen brengen. Daarnaast is het voor hem 
de uitdaging in zijn werk als adviseur om mensen 
te helpen de (leer)ambitie scherp te krijgen, te 
verbinden aan meerdere collega’s en zo daadwerkelijk 
tot veranderingen te komen. 

Sinds enige tijd is hij naast zijn werk als adviseur 
parttime lector Lerende Politieorganisatie bij 
de Politieacademie. In die functie initieert hij 
actieonderzoek naar de wijze waarop binnen de 
politieorganisatie informeel leren en veranderen 
effectief (met goede resultaten) verloopt.

(bron: http://www.kessels-smit.nl/)
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Text van de geinterviewde Cees Sprenger staat in het blauw

Text van de interviewer Remco de Vries staat in het zwart

Verloop Interview/gesprek Cees Sprenger deel I
Wat is u specialisatie omtrent leren?

Informeel leren  

Ouderen zijn niet specifiek mijn aandachtspunt, maar het was wel binnen de politie een belangrijke 
groep, dus vandaar dat we daar onderzoek naar hebben gedaan. Om te kijken hoe je ouderen zou kunnen 
stimuleren, om zelf meer te blijven leren.

Want je ziet dat nu met de vergrijzen dat er steeds meer oudere medewerkers komen, en die moeten juist 
omdat er heel weinig jongeren zijn dat gat opvullen. Dus mensen moeten langer gaan werken met de 
pensioenen, neem ik aan. Dus dan vraag ik me eigenlijk ook of dat die oudere mensen wel gemotiveerd zijn 
als ze aan het einde van hun loopbaan zitten. Ofdat ze dan nog wel stappen willen zetten om door te gaan 
met leren. Ik vraag me ook af ofdat zij daar het nut van zien?

Ik weet niet hoe u daar tegenaan kijkt?

Dat moet je natuurlijk aan hun vragen, want daar zitten heelveel persoonlijke verschillen in. Ik denk dat 
het heel erg afhangt van de situatie waarin iemand zit. Wat je vaak ziet, dat als mensen heel veel houvast 
hebben aan een baan of werkgever, dat je heb je natuurlijk bij de politie ook wel, dat mensen een leven lang 
werken, en dat ze eigenlijk ook niet zeker zijn van hun functie, maar in feite wel zeker zijn van hun baan. Nu 
er allerlei veranderingen zijn naar de nationale politie zijn mensen ook niet zeker welke functie ze kunnen 
blijven bekleden, maar er is in principe wel baanzekerheid. Mensen zullen niet ontslagen worden. En als je 
natuurlijk in zo een positie zitten, dat je zeker weet dat je niet ontslagen word. De kans op zichzelf, zijn er 
mensen die denken van nou, eigenlijk moet ik proberen zo min mogelijk te doen, want daar wordt ik niet 
moe van en ik krijg tog wel betaald, dus wat maakt het allemaal uit. Er is zeker een groep dat, die, naja ik wil 
niet zeggen dat ze niet moe willen worden, maar die in ieder geval niet echt een drive heeft om te zeggen van 
nou ik wil alles weten, of nieuwsgierig zijn. 

Ja, ja,

Maar er zijn ook veel mensen, dat zie je bijvoorbeeld als mensen toch op oudere leeftijd hun baan verliezen, 
en daarmee hun inkomen verliezen. Dan zie je dat voor heel veel mensen dat juist wel een drijfveer is om 
opnieuw zich te gaan oriënteren, opnieuw een baan te zoeken, of opnieuw he. Wat je steeds vaker zie ook 
een eigen bedrijf te beginnen, als ondernemer of als zzp’er. Dus ik denk eigenlijk dat, je zou eigenlijk kunnen 
zeggen de motivatie of de lust om te leren, die heeft naar mijn gevoel alles te maken met een soort levenslust. 
Als mensen levenslust hebben, dan hebben ze zin om iets nieuws op te zoeken en te ontdenken en nieuwe 
dingen tegen te komen, en dan willen ze ook leren. En als ze meer een instelling hebben van, nou het zal 
mijn tijd wel duren. En geen angst hebben voor hun financiele zekerheid, of voor hun baan eigenlijk. Ja, 
dan is het niet zo dat iedereen dan wil leren. Dus het heeft ook alles te maken met die constellatie te maken 
waarin iemand werkt.

Want ik had ook gelezen dat de sociale dynamiek binnen zo’n organisatie, dat die eigenlijk bepalend is of een 
medewerker zich kan ontwikkelen of dat hij juist versmalt.

In ieder geval is dat een van de factoren.

Ja, maar speelt daarnaast dus de leerhouding van de medewerker zelf ook een rol dus?
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Absoluut.

Het zijn eigenlijk die twee dingen die een combinatie maken ofdat iemand wel of niet wil?

Ja, en wat ik net noem is eigenlijk nog niet sociale dynamiek he, dat is eigenlijk meer de condities waaronder 
en waarbinnen iemand werkt. Dus als ik tegen jou zeg, van nou blijf maar werken de rest van je leven bij de 
politie, en wij vinden altijd wel iets voor je van werk, ja wat zou jij je dan druk maken om je te verdiepen in 
iets, want er is altijd wel iets geregeld. Tenzij ze gewoon van binnenuit heel erg gedreven bent, maar. Dus die 
condities,arbeidsvoorwaarden, en de baanzekerheid, pensioenrechten die je hebt, die zijn ook wel naast de 
sociale dynamiek en individuele motivatie zijn een hele belangrijke factor voor oudere medewerkers. 

Oke.

Dat kan trouwens ook voor jongeren medewerkers een factor zijn, maar bij oudere...  Als je al twinting of 
dertig jaar bij een bedrijf werkt, dan wordt het natuurlijk heel anders he. Dan ken je de wereld daarbuiten 
niet of nauwelijks, en je bent ook niet meer zo zeer op zoek naar iets. Dus dan ben je veel minder eager om 
ja, om nog om je heen te kijken.

Dus dat zijn een paar dingen die er voor zorgen dat ze versmallen of ontwikkelen.

Ik heb gelezen dat je stappen kan zetten als je binnen een organisatie met verschillende betrokkenen, dus 
zoals medewerkers en leidingevende. Als je dan reflecteert op wat er binnen die sociale dynamiek gebeurt, 
dat je dan stappen kan zetten om een lerende omgeving binnen een organisatie te maken. Ik weet niet ofdat 
u dat herkent? Ik heb gehoord van pop gesprekken, maar ik weet niet wat dat precies inhoud?

Persoonlijk ontwikkelplan denk ik dat het is, een pop.

Nouja kijk, binnen organisaties zijn er natuurlijk heel veel ook instrumenten en methode ontwikkeld om te 
zorgen dat mensen de kans ook nemen om te blijven leren.  En daarin wordt heel vaak het gesprek met je 
leidinggevende een of twee keer jaarlijks over hoe functioneer je nu en wat wordt je toekomstinge functie, en 
hoe is het met je kennis. Dat soort gesprekken zijn natuurlijk een belangrijk onderdeel van het zoeken van 
opleidingen en het blijven leren .En dat kunnen ze ontwikkel gesprekken noemen, of dan wordt het ook wel 
een pop gesprek genoemd. Maar het kunnen ook functioneringsgesprekken of beoordelingsgesprekken zijn.

Ja okee, maar die gesprekken zijn, als je het goed toepast, zorgt dat er juist wel voor dat die mensen zich 
blijven ontwikkelen, als de motivatie natuurlijk  en die omstandigheden er zijn. 

Dat is natuurlijk daarvoor bedoeld. Om even tijd te nemen, en even stil te staan bij ben je nog tevreden met 
je werk. Bij voorkeur ook om wat feedback te verzamelen van directe collega’s, of die ook het gevoel hebben 
ofdat iemand ook goed aan het werk is. En dan met elkaar te bespreken of je zo door moet gaan, ofdat je 
bepaalde punten verder zou moeten of kunnen ontwikkelen. Dus die cyclus is in heel veel bedrijven een 
belangrijk instrument.

Je hebt een hele lijst met vragen.

Ja ik heb een paar belangrijke vragen, die pak ik er dan uit. Eerst had ik best wel veel, dus ik maar eigenlijk 
de belangrijkste er uit gepakt.

Waar ben je zelf naar opzoek?

Nou ik ben op iets uitgekomen wat ik interessant vind. En dat was een stuk wat ging over fixed and growth 
mindsets. 

Ja.

Dus dat is, waarschijnlijk weet u wel wat ik bedoel?
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Ja.

En hoe dat binnen ja. Ik vraag me af hoe je van zon fixed mindset zeg maar, naar zon growth mindset kan 
gaan. Waardoor mensen in ieder geval een houding hebben, een leermotivatie om zeg maar zich te blijven 
ontwikkelen. En hoe dat binnen organisaties, hoe dat daar plaatsvindt. Want ik had gelezen dat het zo 
is, dat mensen vanaf bovenaf, bijvoorbeeld leidinggevende dat als die die growth mindset hebben, dat dat 
doorsijpelt naar beneden binnen de hiërarchie binnen een organisatie. 

Dus een voorbeeldwerking heeft voor anderen.

Dus dat mensen die growth mindset overnemen,  dat is ook echt zo, of niet?

Nou, dat is dus natuurlijk ook een van de factoren he... De voorbeeldwerking van de leidingevende die 
kan veel invloed hebben. Maar dat hangt er natuurlijk vanaf natuurlijk of je... Kijk, de belangrijkste 
invullingfactoren zijn natuurlijk in principe je eigen motivatie, je directe werkomgeving, dus mensen om je 
heen die werken, en de condities die vastgesteld zijn, bijvoorbeeld hoeveel je verdiend of wat je wel en niet 
mag. Dat zijn de drie belangrijkste variabelen. 

Die condities zeg maar, die zijn uiteindelijk als je kijkt naar een directeur ofzo. Die zorgen eigenlijk voor die 
condities van bovenaf. Of niet?

Nou meestal is dat nog wel weer een... Dus als je praat over bijvoorbeeld een klein middelgroot bedrijf, dan 
zou je kunnen zeggen dan is de directeur de gene die de condities bepaald. Maar als je praat over overheid, 
rijksoverheid, politie, zorg. Dan zijn er natuurlijk heel veel factoren die de condities bepalen. Dan gaan 
bijvoorbeeld de bonden er invloed op uit oefenen. De minister gaat er invloed op uitoefenen. Tot hoe lang je 
moet werken, hoe de pensioenregelingen samen gesteld zijn.

Ja, die condities zijn minder flexibel.

Dat kun je zelf als directeur allemaal niet bepalen. Je hebt daar natuurlijk ook invloed op, maar hoe groter de 
organisatie in principe, hoe minder invloed je hebt op dat soort van factoren.

En waar jij op doelde was eigenlijk, naar mijn gevoel meer het voorbeeldgedrag van iemand, niet zo zeer of 
die de condities bepaalt, maar het voorbeeldgedrag. En in een recent onderzoek dat wij gedaan hebben, daar 
blijkt toch dat het gedrag van je directe collega’s, waar je mee samen werkt, ook meer invloed heeft op je 
eigen mobiliteit en flexibiliteit, dan het gedrag van de leidinggevende. Omdat je die eigen medewerkers veel 
meer treft, daar ben je veel meer mee bezig, die kom je dagelijks tegen. Dus als daar eens iemand jou uitdaagt 
of iets overdraagt of meeneemt in een nieuwe situatie, dan wordt het een veel belangrijke variabele dan 
wanneer je de leidinggevende die je een paar keer per jaar ziet en spreekt je daarop aanspreekt.

Dus je zou eigenlijk meer een oplossing voor medewerkers zelf op de werkvloer moeten zoeken. Als je 
mensen wil motiveren om iets te gaan doen, te gaan blijven ontwikkelen.

Nouja, je zou aan... Het beste kan je dus kijken naar wat zijn de variabelen. Ik zou niet meteen zeggen van 
nou, het beste kan je dan naar de werkvloer of het beste kan je dan naar de baas of het beste kun je naar de 
condities kunnen kijken. 

Dus dat is heel erg contextspecifiek wat u bedoelt?

Nou, ik bedoel meer, kijk zo kijken wij er in wetenschappelijk onderzoek meer naar. Je kijkt ook door 
meerdere onderzoeken heen. Wat zijn nou de variabelen die het beïnvloeden. En daarmee creëer je dus 
een lijst van variabelen, zoals de drie groepen die ik net noem. En dan kun je per situatie kijken, wat is 
daar dan de invloed van deze variabelen. Als je een specifieke medewerker of een groep medewerkers zou 
willen bevragen, of iets voor ze zou willen doen, dan kan je kijken welke van de variabelen zijn voor die 
medewerkers dan het meest belangrijk. Is het bij hun de collega’s is het bij hun de condities is het bij hun de 
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baas. En op basis daarvan ga je dan iets ontwikkelen.

Het is dus afhankelijk van die variabelen.

Ja, die variabelen kunnen je helpen om te kijken wat voor soort interventie je kan bedenken.

Ja, okee.

Je kan dus eigenlijk niet zeggen van, je kan een oplossing voor alle...

Nee.

Dat is dus gewoon niet te doen.

Dus je moet echt binnen bijvoorbeeld een organisatie, zou je een interventie moeten bedenken.

Ja. Wat daarin ook bijvoorbeeld een van de elementen is, die voor jou misschien ook interessant is, omdat 
je in de media geïnteresseerd bent. Wat ook een belangrijke variabele is, dat als mensen opleidingen willen 
volgen, dat valt ook in de serie van condities thuis, van kun jij dat als je dat zelf wilt tijd krijgen om een 
boek te lezen, om een stage te lopen, om of een opleiding te volgen. En dan is als het ware in het verlengde 
daarvan weer van belang, zijn die instrumenten, of is die kennis ook beschikbaar. Dus als medewerkers op 
internet of in hun kast heel makkelijk een lijst kunnen vinden van dingen waar ze naar toe kunnen, dan is 
het voor hun makkelijker om er in te stappen.

Ja.

Dus de toegankelijkheid van die mogelijkheden is ook een deelvariabele, zeg maar, die belangrijk is voor 
iemand.

Okee, zo wordt het al weer een stuk duidelijker.

Je moet maar aangeven wat jij kan gebruiken, want ik kan er een hoop over vertellen, maar...

Ja nee klopt, want ik kijk er nu dus heel anders op. Want eerst had ik het idee als je van bovenaf een... Zeg 
maar die mindsets veranderd, dat dat dan doorsijpelt over het geheel, maar dat dus heel erg afhankelijk is van 
de variabelen, die invloed hebben op iemands gedrag.

Ja, precies.

En je moet het in het licht van de menselijke kant zien. Dus als het zo zijn als wat jij net zegt, dat je die 
mindset zou kunnen veranderen. Dan suggereer je bijna dat er hier ergens een knopje zit, en als ik dat 
omdraai, dan verander ik daarmee de mindset, en dan vanaf dat moment zijn mensen gemotiveerd om wel 
te leren. Maar daarvoor is onze werkelijkheid natuurlijk... zo ziet het niet in elkaar. En ik zou ook zeggen, 
gelukkig maar, want wie is dan degene die jou programmeert en wie is degene die mij programmeert. En 
waar zit dan mijn knopje en... We zijn mensen die in vrijheid leven, die zelf kunnen nadenken, en zelf ook 
besluiten. Alleen dat besluit van mensen, moet je altijd in het licht zien van wat voor hun de omgeving is, 
en wat van hen van belang is, en dat gebeurt soms nog wel eens te weinig. Dat mensen te veel geloven in 
nou, als ik dit doe, dan zal alles wel gaan schuiven, of als ik dat doe, dan zal alles wel gaan schuiven. Als ik 
iedereen een opleiding aanbied, nou dan worden ze allemaal wel bewegelijk.

Je moet al die variabele in kaart brengen wat het belangrijkste is?

En soms zijn dat variabelen waar je eigenlijk geen invloed op hebt.

Bijvoorbeeld, wat oudere mensen heel veel, heel erg beïnvloed, maar iedereen trouwens hoor, maar ook 
oudere mensen. Dat is het feit dat ze ontslagen worden. In theorie zou kunnen zeggen, als je iemand in 
beweging willen brengen, moet je hem gewoon ontslaan. Want dan komt er een enorme urgentie om toch 
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weer iets te gaan zoeken. Want je kan niet zonder brood op plank. Dus wat je vaak ziet, dat er dan heel veel 
beweging komt bij mensen. 

Als die urgentie duidelijk is.

Als die urgentie voor hen toeneemt, dan komt er meer beweging. Maar ik kan natuurlijk niet zeggen als 
directeur van nou weet je wat Remco, jij zit zo vast de afgelopen tijd, ik ga jou ontslaan, want dan kom 
je wel weer in beweging. Dus dat is een voorbeeld van een factor die heel veel invloed heeft, maar die je 
eigenlijk niet zo maar kunt gebruiken, dat is ook niet ethisch om dat te doen. Maar het is wel bekend uit het 
onderzoek, dat het heel veel invloed heeft. En dat kun je overal om je heen ook zien. 

Ja klopt, Het klinkt ook logisch als mensen ontslagen zijn, dat ze snel iets moeten zoeken. Ik las ook iets over 
die ambitiespiraal, die heeft daar dan waarschijnlijk ook iets mee te maken.

De creatiespiraal of niet?

Ja, volgens mij noemde ze het hier de ambitiespiraal die gebaseerd was op die creatiespiraal. Het ging er 
over... Dat was een onderzoek waarbinnen de politie organisatie werd gekeken naar, hoe medewerkers hun 
ambitie kunnen zoeken. Dat dat een zoektocht is, en dat ze dan uiteindelijk na een paar maanden, na een 
paar gesprekken zeg maar op hun ambitie uitkwamen, binnen de organisatie. Dus je zou ook kunnen kijken 
van, ja... Hoe zal ik het zeggen. Na, als je je ambitie binnen je bedrijf of organisatie, als je die wilt zoeken, dan 
moet je eerst denk ik sowieso die urgentie hebben. Dus dat is als allereerste het belangrijkste?

Ja dat klopt, je zou kunnen zeggen dat dat met elkaar samen hangt. Want het is natuurlijk niet altijd zo, dat 
iedereen ontslagen moeten worden, wil die een andere functie of een andere baan of wil die sowiesow naar 
buiten een organisatie verhuizen. Want er zijn heel veel mensen die dat zichzelf aandoen, zeg maar even. Die 
gewoon zeggen van nou, ik ga solliciteren, ik vind toch wel wat anders. Dus het is altijd een combinatie van 
aan de ene kant je eigen drijfveer, je eigen motivatie of ambitie, en de omstandigheden waar je in zit. 

Ja, want als je opzicht geen motivatie hebt om te leren, om gewoon op je plek te blijven zitten. Dan heb je 
denk ik ook die ambitieniet of dan weet je niet wat die ambitie is. 

Nee.

Dus dat is heel erg bepalend?

Ja.

Ja, en omgekeerd kan het ook zo zijn dat mensen enorm gedreven zijn om te leren. Als je die, hè wat ze dan 
heel vaak noemen een gouden kooi aanbiedt. Dus als je die drie ton salaris geeft, en je zegt tegen iemand 
van joh, blijf gewoon werken en zie maar wat je doet, want je bent voor ons zo waardevol, we willen je 
wel houden. Dan wordt het heel moeilijk voor iemand om te zeggen he, die nergens anders dat geld kan 
verdienen, dat die dan zegt van ja maar ik wil toch eigenlijk wel weg. Dat kan dan bijna niet meer. Dan zit je 
in een gouden kooi en dan kom je ook niet in de beweging. Dus het is altijd een samenspel tussen die twee. 
Tussen de urgentie aan de ene kant, wat van buitenaf op je afkomt,de relatie met de extrinsieke motivatie. 
En wat van binnen uitkomt, de intrinsieke motivatie, wat jou dromen zijn waar die ambitie natuurlijk aan 
gerelateerd is. 

Ja.

Maar je zou kunnen zeggen hè... Dus als je... Dat is wel belangrijk voor oudere medewerkers. Dat hebben 
wij ook in ons onderzoek gedaan, misschien is het ook dat onderzoek wat je aanhaalt, dat weet ik niet. 
Mensen die langere tijd in dezelfde baan zitten, en in dezelfde routine zitten, die gaan ook routinematig te 
werk. En wat je dan vaak zien, is dat die mensen, als iemand bijvoorbeeld 20 jaar wijkagent is in de gemeente 
huizen, dan heeft hij geen dromen meer na 20 jaar van iets wat hij altijd al heel graag zou willen. Althans 
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die dromen, die zijn ontzettend ver weg. Want ja, je straft jezelf enorm als je iedere nacht droom van iets 
anders, en je blijft 20 jaar gewoon het zelfde doen. Dus dat doen mensen niet. En het omgekeerde werkt 
ook. Die dromen had je misschien wel, maar als jij iedere dag het zelfde ritme hebt, dan zakken die dromen 
ook weg, zou je kunnen zeggen. Dus wat wij toen in een onderzoek gedaan hebben, een actie onderzoek, is 
gekeken van, wat gebeurt er nou als je met mensen gaat praten over die dromen. En je zegt van goh, je hoeft 
helemaal niet weg. Want dat zie je dan vaak. Als je tegen iemand die 20 jaar wijkagent in huize zegt, joh dat 
doe jij nou 20 jaar, daar moet je nou eens mee stoppen. Want we hebben hier een beleid dat iemand na 7 jaar 
of 8 jaar  gewoon weer naar een andere gemeente gaat, je mag wel wijkagent blijven, maar niet in huizen, 
dan moet je naar een andere plek toe. Wat zou je nou willen? Nou, als je dus met mensen in gesprek gaat 
daarover, tijd voor neemt hè, tijd is ook een punt van die reflectie wat je net noemde. En je voed als het waren 
die droom door er over te praten, dan gaat die droom natuurlijk van iemand ook meer leven. En wat die 
ambitie of die creatiespiraal eigenlijk zegt is van, het is niet mijn droom, maar het is een heel proces. Je gaat 
er eerst over praten, en dan beantwoord iemand dat. Maar dan ga je een week later nog eens een keer aan 
iemand iets vragen van, goh dat gesprek van vorige week, heb je er nog over nagedacht, is er nog iets blijven 
zitten. En wat je dan eigenlijk hoopt is dat, of hoopt. Als je iemand in beweging wil krijgen, maar wat je ook 
ziet gebeuren is dat iemand die dat echt belangrijk vindt, die komt thuis en zegt dan tegen zijn vrouw of 
tegen zijn vrienden of tegen zijn broer, zegt goh, ik heb er nog eens over nagedacht, maar ik zou eigenlijk ook 
wel, ik zou het eigenlijk best leuk vinden om eens wat anders te doen. En het blijkt dus uit, ook uit dat model 
en het onderzoek, dat als iemand zijn droom gaat delen met iemand anders, dus hem zelf gaat vertellen aan 
iemand anders, dan krijgt die droom meer betekenis. Net als dat als jij tegen jouw vrienden zegt van ja, ik 
zit te dromen over een reis door Afrika, dan wordt het opeens een stuk concreter. En als je dan een week of 
twee weken later, ben je weer met je vrienden bij elkaar, en dan vraagt er een, hoe is het nou met je reis naar 
Afrika. Ja, dan denk je misschien wel bij jezelf van, nou weet je wat ik ga eens een keer naar een reisbureau, 
of ik ga... En dan maak je voor jezelf een plaatje er van. Of je moet gaan zoeken naar andere functies, of... 
Dan wordt het nog concreter. En op een gegeven moment kom je voor een punt, dat je eigenlijk zegt van ja, 
de droom is nu eigenlijk een mogelijkheid geworden. Het is niet meer een droom, maar ik heb concreet een 
mogelijkheid die ik zou kunnen gaan benutten. Ik heb zo veel geld om mijn bankrekening en ik heb dan 
en dan vrije tijd, en ik kan voor zoveel geld een ticket kopen, dus de mogelijkheid begint nu te groeien, dat 
ik ook daar... dan is het geen droom meer, maar dan is het echt een optie zeg maar waar je in kan stappen. 
Nou, en dan stap je er in, en dan wordt het werkelijkheid. En zo wordt eigenlijk in de creatiespiraal... Dus als 
mensen nou vast zitten, dan kan je ze wel meteen forceren en zeggen joh, jij moet een andere baan nemen, 
maar dan sla je al die stappen over, en dan voelen mensen zich enorm geforceerd. Als ik nou tegen jou zou 
zeggen, ik wil dat jij volgende week vertrekt naar Afrika voor drie maanden. Het eerste wat jij doet is tegen 
mij zeggen van, ja maar ho eens even, dat gaat zo maar niet, want ik heb mijn studie nog niet af, ik wil eerst 
dit jaar even minimaal afronden. Dus wat je doet is, je zet je hakken in het zand. Nou dat is eigenlijk wat 
in die theorie belangrijk ook is voor die interventie, is dat die interventie ook aansluit op het proces waar 
mensen zelf inzitten. 

Ja, okee.

Hoe klinkt dat?

Dat klinkt goed.

Simpel eigenlijk hè.

Ja, dat is het dus, heel simpel.

Het is ook heel simpel.

Het klinkt heel simpel, maar hoe je daar met een mediaoplossing zeg maar, ja iets op kan verzinnen?

Nou, met die dromen kan je toch heel leuk iets doen. Met die creatie en ambitie spiraal. 
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Ja.

Daar zou je heel goed iets mee kunnen doen, dat je bijvoorbeeld...

Dat idee van dat je van iets kleins naar echt iets concreets kan toewerken.

Daar kan je best wel iets mee doen denk ik. En wat wij wel eens doen, ik weet niet of je dat idee ook kent? 
Er zijn natuurlijk allerlei leuke werkvormen waarmee je ambities ook kan stimuleren. He, dus wat wij 
bijvoorbeeld wel eens doen, is dat we 50, 60 of 100 foto’s uitkiezen, of ansichtkaarten opzoeken, daar kun je 
het ook mee doen, maar je op internet kun je ook zoveel foto’s vinden. En die leg je dan op een tafel neer, of 
je zet ze op een computer, dat maakt niet uit. En je vraagt aan iemand, van goh, als je nou eens droomt van 
een andere baan, misschien doe je dat soms wel eens, is er dan een van die foto’s die jou aanspreekt. En dan 
kiest hij misschien een foto van, ik noem maar wat,de natuur, of misschien van torenflats. Dat hij zegt van, ik 
heb altijd glazenwasser willen worden. En als je dan zo’n foto van de natuur hebt, kun je dan niet vragen van, 
goh maar je hebt een foto van de natuur uitgekozen, wat vind jij daar nou zo mooi aan? En dan zal je soms, 
zal het iemand zijn die daar direct iets mee heeft, zo van ik zou wel boswachter willen worden. Maar het kan 
soms ook zijn dat iemand daar juist, dat dat meer een associatie oproept. Dat hij zegt van, nou ik zou wel een 
baan willen waarin ik meer vrijheid heb, zodat ik mijn eigen tijd beter kan indelen. 

Oke.

En dan kan het ook weer helpen, om te zeggen van nou, ken jij mensen in jou omgeving, die zo’n baan 
hebben waar die vrijheid in zit. En wat doen die dan bijvoorbeeld. En dan help je als het waren om iemand, 
stap voor stap...

In kleine stapjes.

Precies.

Dat is heel interessant.

En daar kun je met media ondersteuning, kun je zeker wat mee doen.

Verloop Interview/gesprek Cees Sprenger deel II
Deel twee.

Of kan je maximaal 30 minuten opnemen?

Nee, ik doe het voor de zekerheid, niet dan ik zometeen de helft van het gesprek kwijt ben.

Dat je helemaal niks hebt.

Nou, opzich al deze vragen zeg maar, zijn niet zo heel relevant, omdat ik nou echt een andere kant opga, wat 
overigens niet erg is.

Als je dat morgen ook nog maar vind. Als je morgen vindt van die vragen had ik toch beter kunnen stellen, 
want...

Nou, ik denk het niet.

Wat ik had echt behoefte zeg maar aan een gesprek waarbij iemand mij, zeg maar die er verstand van heeft, 
die tegen mij kan zeggen van, het zit niet zo, maar het zit zo. Want het is nu echt heel erg alleen maar 
theoretisch en literatuur onderzoek. Maarja, op een gegeven moment loop je daar ook op vast. Omdat het 
ook zo veel is, en dan ga je kijken wat er belangrijk is, zeg maar. Het is allemaal zo vastgesteld... Of hoe ja, ik 
weet niet hoe ik het moet zeggen.
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Nou weet je wat misschien nog wel interessant zou kunnen zijn om je mee te geven, want dat is tenminste 
voor mij een hele belangrijke achtergrond. Is dat je... De basis waar vanuit je redeneert als je het hebt 
over ouder worden. He dus, jij begon ook jou introductie, en toen zij je van, er is steeds meer sprake van 
vergrijzing, en daardoor zie je ook dat er minder jongere mensen zijn en het belangrijk is dat mensen blijven 
leren. Wat ik zelf belangrijk vind daarin, is om te zien, om dat ook op grote schaal ook te zien. Want wat 
je nu ziet is dat er heel veel mensen zeggen, ja we hebben last van de vergrijzing. En dan denk ik van, ja, 
maar hebben we dan alle voorgaande jaren last gehad van verjonging, zeg maar. Want dat zijn natuurlijk 
maatschappelijke effecten, die al, als je zegt we hebben last van de vergrijzing, dan praat je, laten we even 
ergens een willekeurige grens trekken dan praat je over mensen die ouder zijn dan vijftig bijvoorbeeld. Die 
mensen zijn allemaal vijftig jaren geleden al geboren, dus het is een beetje raar om dan nu te zeggen, dat we 
nu last hebben van mensen die vijftig jaar gelden geboren zijn. Want als we een beetje hadden nagedacht, 
dan hadden we het vijftig jaar gelden al geweten, dat er toen een geboorte golf was, en dat er gelukkig nu 
wat minder mensen geboren worden, omdat het al heel vol is op de wereld, maar dat daardoor dus onze hele 
samenstelling van de bevolking, die is veranderd. Dus we hebben nu meer, relatief gesproken meer ouderen, 
en minder jongeren, terwijl we na de oorlog natuurlijk relatief ook veel jongeren hadden en minder ouderen. 
En dat verandert, zou je kunnen zeggen ook een hele maatschappij. Hè, dus bij de politie bijvoorbeeld. Het 
is natuurlijk logisch dat zo’n grote organisatie als de politie, de politie is bijna de grootste organisatie op 
defensie na in Nederland die we hebben, 60, 65 duizend mensen. Die is natuurlijk een afspiegeling van die 
bevolking. Het is natuurlijk niet zo dat wij gemiddeld heel veel oude mensen hebben, maar dat bij de politie 
iedereen die daar werkt tussen de 20 en de 40 is. 

Juist omdat het zo’n grote organisatie is natuurlijk?

Omdat het zo’n grote organisatie is, ontstaat automatisch een afspiegeling. Maar je zou kunnen zeggen, het 
zou ook helemaal niet goed zijn als alle mensen die te maken hebben met politiewerk in grote mate tussen 
de 50 en de 80 zijn. En alle politiemensen tussen de 20 en de 50. Want dan snappen wij die mensen niet, 
want zij zijn jong en zij zijn oud. Dus dan krijg je een soort wij/zij denken, terwijl juist de politie een spiegel 
moet zijn van de samenleving. Dat is dus een element . En een tweede element in het denken wat ik heel 
belangrijk vind, is dat wij, dat wij vaak een heel mechanistisch denkbeeld hebben van mensen. Namelijk als 
ze niet gemotiveerd zijn, dan zet ik hun motivatie ergens aan, dus dan moet er ergens een knop zijn waarmee 
dat werkt. Of als mensen de kennis niet hebben omdat ze niet geleerd hebben, ja dan moet ik die dan maar 
ergens in stoppen. Terwijl kennis nou juist iets is, zo kijk ik er naar. Kennis is eigendom van mensen. Kennis 
is eigendom van mij en van jou. Wij praten nu, en wij wisselen kennis uit, ik vertel jou wat mij kennis is. 
Maar als jij hier de deur uit loopt, dan heb jij daarmee mij kennis niet overgenomen. Je hebt kennis genomen 
van wat ik weet, maar je zou kunnen zeggen, de bronnen waar ik het uit haal, al mijn onderzoek en al mijn 
ervaringen, die heb jij niet. Dus op het moment dat iemand...hè dus jij zegt.. Dus je komt buiten, en zegt je 
tegen een vriend of een studiegenoot van ja, ik vond dat idee van de ambitiespiraal wel leuk. En dan vraagt 
die vriend van,maar hoe werkt dat dan? En dan zeg je ja, het werk ongeveer zo en zo. En dan zegt jou vriend 
van ja, maar waar moet ik dat dan lezen, als ik daar meer over wil lezen? Ja, dat heeft hij niet gezegd. He snap 
je wel, dus jou kennis, die kun je niet zo maar aftappen. Ze noemen het ook wel eens, dat vind ik wel een 
leuk begrip, jij hebt nu met mij gepraat, je hebt 2e hands kennis. 

ja, Je hebt een deel van...

Precies, maar je hebt ook niet...

Dus mijn kennis, die is gebaseerd op mijn kennis, mijn ervaringen, mijn bronnen. Maar die heb jij niet. Ik 
vertel jou alleen maar op basis van jou vragen iets over mijn bronnen, maar daarmee heb jij niet dezelfde 
kennis als ik. Dus je kan ook niet zo maar zeggen van, deze mensen, die moeten zich gaan voorbereiden op 
een andere functie, dus die moeten dan maar eens deze opleiding gaan volgen. Nou dat weet jij ook wel als 
student. Je kan iemand wel verplichten om een opleiding te volgen, maar je kan nooit iemand verplichten 
om te leren. Als jij daar zit, en je bent door jou vader gestuurd, en je denk bij jezelf, nou die kan mij de 
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bout hachelen. Want over twee jaar ga ik toch de rest van de wereld verkennen, en als hij dan zo nodig wil 
dat ik eerst mijn diploma heb, dan doe ik het wel, maar je steekt er gewoon niks van op. Je laat het gewoon 
maar gebeuren, snap je wel. Dus mensen gaan zelf over hun kennis. En dus in al het denken over media of 
instrumenten of middelen die je maakt voor mensen die minder geneigd zijn om te leren, is het ontzettend 
belangrijk om er zo naar te kijken. Dus niet in termen van, ik stop er dit in, en dan gaat hij daarna dat doen. 
Want dat kun je bij aapjes proberen, dat werkt daar ook nog niet eens, maar bij mensen werkt dat niet. Dus 
je moet bij mensen altijd nadenken over in termen van, hoe kan ik hun aandacht trekken. Dat is natuurlijk 
wat je in de communicatie wetenschappen eigenlijk ook leert. Nou, en dat is voor dit hele vraagstuk 
ontzettend belangrijk. En daar beginnen we ook steeds meer te zien, dat je niet iedereen kan verplichten om 
een keer per jaar een pop gesprek te voeren, en als die dat gesprek voert, dan maakt hij afspraken voor zijn 
opleidingen, en die opleidingen die doet hij dan in het komende jaar en dat jaar daarop dan evalueer ik dat 
weer. Ja, dat is een hele mechanistische gedachte, dat daardoor iedereen mobieler wordt, flexibel wordt, blijf 
leren. Het is gewoon een van de mogelijkheden die zou kunnen werken, maar het hangt ook weer van de 
persoon af. Want de meeste mensen beschouwen dat soort gesprekken als verplichting, en de meeste bazen 
trouwens ook. Dus de meeste bazen die doen het een half uurtje, en na een half uurtje, nou goed gesprek 
Remco, bedankt, en we gaan er weer tegen aan en we zien elkaar volgend jaar weer als we weer een pop 
gesprek hebben hè. En ow ja, schijf even op wat we gedaan hebben om het bij te houden, of ik schijf het op, 
aanvankelijk van je hebt afgesproken. Dus die mechanistische kijk op mensen, die helpt niet om mensen in 
beweging te brengen. En die werkt juist vaak, en dat staat ook in Isolde’s haar onderzoek, remmend. Dus die 
roept soms een stagnerende beweging, hakken in het zand gedrag bij mensen op, omdat ze het gevoel hebben 
van ja, ik word niet gezien, ik mag zelf niet kiezen, ik wordt het te verplicht, ik kom op een terrein waar ik 
niet naar toe wil, dus doen ze het niet. 

Dus juist omdat eigenlijk, hoe noem je dat? Een autoriteit eigenlijk zegt van, ga jij dit doen. En wat u 
zelf zegt is dat het heel erg afhankelijk is van wat iemand zelf wil natuurlijk, daar kan ik op zich wel 
inkomen. Alleen als je als media oplossing of media interventie moeten maken, wordt het dan niet te snel 
mechanistisch of niet? Omdat je dan denk van ja, als ik dan dit doe, dan moet dit er uit komen. Of heeft 
u een voorbeeld waarvan u zegt van, zo zou je het kunnen doen waardoor dat mechanische denken over 
mensen niet is. 

Nou kijk eens naar bijvoorbeeld zoiets als Facebook, ik weet niet wat je daar van vindt? Als oplossing om 
mensen met elkaar in contact te brengen, of op ideeën te brengen of om...

Ja, dat is minder gepushed inderdaad, dat is meer vanuit dat mensen dat zelf kunnen doen. 

Dus dat is natuurlijk vanuit dit perspectief heel geraffineerd opgebouwd, ook omdat ze weten, wij kunnen 
mensen niet verplichten om zich bij Facebook aan te melden. Dat gaan ze alleen maar doen als ze dat zelf 
aantrekkelijk vinden. Dus dat is ook een media oplossing, hè dus als je denkt aan oudere mensen, kun je dat 
ook als voorbeeld nemen. En denken van nou, als we dit nou op een facebook achtige manier zouden doen, 
hoe zouden we dan het voor mensen aantrekkelijk kunnen maken. Dat betekend vaak dat je eerst in zo’n 
instrument of met zo’n instrument moet investeren in zekere zin. Dus dat je eigenlijk ook zelf moet zeggen 
van nou, weet je wat we gaan doen, we gaan een simpel app’je maken, waarop ze alle mogelijke dingen die 
ze kunnen doen op hun eigen opleidingsdagen, stel dat iemand 4 a 5 opleidingsdagen in een jaar heeft. En 
ze zitten voor zichzelf te twijfelen, van goh wat zou ik eens doen op die dagen. Je bied ze op een app allerlei 
mogelijkheden wat ze zouden kunnen doen. En je gaat die app gewoon promoten, nou dan zullen er vast 
een hoop mensen zeggen van, die zet ik wel op mijn smartphone. Dat vind ik de moeite wel waard. En je 
organiseert her en der er eens een uitleg er over en je geef mensen eens een bonus die de app gebruiken. En 
je bied bepaalde tripjes, opleidinkjes, informatiedagen, stage dagen. Die bied je gewoon eens een periode 
gratis aan, zodat mensen denken van hé... Snap je wel, dan maak je een mechanisme wat...

Wat van de mensen zelf is eigenlijk?
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Precies, waar ze zelf besluiten in te stappen. Daarmee maak je als het ware een beweging, ook is dat weer 
wat je zelf al zei, heel klein, heel klein beginnen. Kijk of ze zelf ergens instappen. Dat weten mensen die 
communicatie en marketing studeren. Je moet iets maken waar mensen zelf een beweging toe maken. Net als 
in een winkel. Iemand bepaald altijd zelf of hij of zij een winkel binnen loopt. Dus ik kan niet drie mensen 
voor de deur zetten die je naar binnen willen duwen, dat gaat gewoon niet. Dus dat kun je met dit soort 
dingen... Maar het gekke is dat in heel veel grote bedrijven, oplossingen die ze hebben voor oudere mensen, 
die werken eigenlijk wel zo, dat er voor de deur drie grote stoere mannen staan en die trekken hun naar 
binnen, en die zeggen, nu ga jij een pop gesprek voeren of nu ga jij een andere baan zoeken. En het werkt 
niet, en dat vinden mensen nog gek. Ik vind het eigenlijk gek dat het nog zo lang wel iets gedaan heeft.

Ja, okee.

Maar dat heeft dus iets te maken met je denken over leren en kennis, wat niet zo mechanistisch is als de 
meeste mensen wel denken. En wat jij ook weet, als jij bij jezelf te rade gaat van ja, hoe werk ik, hoe doe 
ik het eigenlijk als student. Wat kies ik, waar stap ik op in. Ben ik een gemotiveerde student, of loop ik de 
kantjes er van af. Er zullen altijd meer mensen zeggen dat ze tot de gemotiveerde categorie behoren, dan dat 
de studenten dat zullen zeggen. Maar dat is in het onderzoek ook een bekend gegeven zou je kunnen zeggen. 
In het onderzoek zijn we begonnen destijds op zoek naar oudere medewerkers die eigenlijk vastgelopen zijn 
in hun functie.

Ja, die wel gemotiveerd waren om...

Nee, nou ja, precies ja. We hadden drie groepen. Dus we hadden mensen die gewoon altijd bewegelijk 
blijven. Om de zo veel jaren een andere baan zoeken. De groep mensen die nu niet bewegen, maar zeggen 
van, nou misschien dat ik over drie jaar nog wel eens iets anders zou willen. En de groep die zegt van nou, 
ik ga van me leven lang niks anders meer doen. Dus die laatste groep hebben we gewoon laten zitten. Ook 
omdat de verandertheorie  zegt, je moet ook niet zo’n moeilijke groep gaan pakken, want die kijken weer, hè 
dat zijn de traditionele mensen, die passen zich aan. Dus die kijken weer naar wat doet de grote middelmaat. 
Dus als je die grote middelmaat meekrijgt, dan gaan ze op een geven moment denken van hè, maar als zij 
mee werken, dan moet ik wel mee blijven doen. Dus die gaan dan ook... Dus die middelmaat hebben we 
gezocht, maar dat was nog niet zo makkelijk. Want als je mensen het gevoel geeft dat ze vastgelopen zijn, 
dan herkennen zichzelf er helemaal niet in. Dus als ik tegen iemand van vijftig jaar zei, die achttien jaar 
wijkagent was in huizen, en ik zie van joh je zit een beetje vast in je functie, dan zij hij, hoezo? Nou ja, jij 
doet al 18 jaar hetzelfde werk. En dan kijkt hij me aan, en dan zegt hij, weet jij wat jij eens moet doen? jij 
moet morgen eens een dag met mij meelopen. Iedere dag is anders in dit werk, iedere dag is anders, iedere 
dag zie ik andere mensen, iedere dag zijn er andere problemen, iedere dag loop ik een ander route, iedere 
dag komen er weer nieuwe dingetjes bij. En dat klopt ook wel, want als je... Ze zeggen wel eens, dat als je 
langere tijd op één gebied focust, dan wordt die focust steeds kleiner, maar ook steeds meer gericht. Dus als 
jij in de tuin gaat zitten, als je die hebt, op een stoel, en ik zeg tegen jou, ga er nou eens een uur zitten. Dan 
zeg jij van nou, daar is geen bal aan. Waarom moet ik een uur naar die tuin kijken? Er gebeurt helemaal niks, 
die tuin blijft gewoon hetzelfde. En ik zet jou daar bij wijze van spreken gevangen in een kooi, en ik laat jou 
daar 6 maanden zitten. Dan zeg je na 6 maanden, goh dat had ik eigenlijk niet verwacht, maar in die tuin 
veranderd verschrikkelijk veel. Het klimaat veranderd, ik zie de hele tijd vogels vliegen,  gister was er nog 
een hele mierenkolonie. Dus je gaat steeds specifieker kijken, en je ziet altijd nog wel veranderingen, maar 
eigenlijk zijn het micro achtige veranderingetjes. Dus dat is vaak een groot probleem rondom die vergrijzing, 
is dat mensen zelf helemaal niet vinden dat ze vast zitten, want ze doen ten slotte nog iedere dag gevarieerd 
weg. Maar het heeft gewoon met je perceptie te maken. Als je 30 jaar hier in deze ruimte zit te werken... Jij 
zit hier een uur, en denk je na een uur, van nou ik heb het hier wel gezien, ik vind het wel een mooie ruimte 
hier trouwens. Maar als jij hier 30 jaar lang werkt, dan ga je zeggen van goh, het licht is vandaag anders, en 
dat boek stond er gister niet he, dat is nou een nieuw boek, en nou ik heb hier ook nog nooit zoveel mensen 
bij elkaar gezien, er zit een vrouw met een hoofddoek, dat zie je eigenlijk zelden, dat is heel bijzonder. Snap 
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je, dus dan krijg je van dat soort gedrag. Dus daar moet je ook wel in je denken een beetje rekening mee 
houden.

Dus daarom kunnen ze zichzelf daar niet in vinden, dat ze vastgelopen zijn? 

Ja.

Okee.

En het is ook helemaal niet de goede en behulpzame benadering, om tegen iemand te zegge, goh ik kom jou 
helpen, wat jij bent vastgelopen.

Dan moeten ze eigenlijk zelf kijken van, ja wat zou ik nog willen met die plaatjes bijvoorbeeld. 

Precies. Je moet het eigenlijk aantrekkelijk voor ze maken. En dat kun je alleen maar doen als je iets... Hè 
maar dat geld eigenlijk voor iedereen, als je lang genoeg de tijd neemt en doorvraagt, en je zegt van, goh is er 
dan echt niet iets wat je heel graag nog zou willen doen. Die zegt van ja joh, ik heb altijd boswachter willen 
worden, maar dat kan helemaal niet. En als je dan tegen iemand zou zeggen van, nou weet je wat, ik heb een 
verassing voor je, net als op die radioprogramma’s en zo. Ik heb geregeld dat je een dag met een boswachter 
mee kan. Ow, dat is te gek zeg! Ja dat heeft natuurlijk toch niks met mijn werk te maken, maar dan neem ik 
wel een vrije dag en dan doe ik dat wel, nou prima dan doe je dat. Maar op die dag denk je bij jezelf van hé 
verrek,maar dit is eigenlijk hartstikke leuk. En misschien hoef ik dan niet meteen zo’n bos en zo’n uniform 
en die vrijheid, maar misschien zijn er wel andere mogelijkheden waarop je toch een baan kan vinden, of een 
andere plek... Snap je wel. Dus zo ontwikkelt zich dat.

Ja, okee. Intressant.

Want het gevaar is als mensen zich echt focussen op een ding, dat de rest om hun heen verandert zeg maar, 
en dat ze dan vastlopen uiteindelijk. Want wat is er op zich mis mee dat iemand dertig jaar lang hier werkt 
en dan zich gaat focussen op bepaalde dingen, waardoor ze denken dat ze wel stappen maken en nieuwe 
dingen meemaken. Wat is dan uiteindelijk waardoor ze echt vastlopen zeg maar?

Kijk dat is nou een hele goeie vraag. Omdat je daarmee ook echt gaat kijken naar mensen. En naar wat ze 
beweegt en wat ze doen. En dan kan je ook kijken van ja, wat is daar nou uiteindelijk mis mee. En dat is 
een goeie vraag. Je zou kunnen zeggen, volgensmij moet je dan ook een beetje in een balans denken van wat 
is daar dan het voordeel van en wat is dan daar het nadeel van. En wat vaak het voordeel er van is, is dat 
iemand alles heel precies allemaal weet. Maar wat het nadeel is, mensen in toenemende maten, stel dat je 30 
jaar dezelfde bibliothecaris hebt die alle deze boeken hier beheert. Op het moment dat ik hier een boek weg 
haal, dan komt hij bij wijze van spreken aan en zegt, héhéhéhé laat dat boek eens even liggen, wat die wil dat 
zijn boeken op de goede plek blijven liggen. Dus wat je dan ziet is dat mensen dan vaak heel erg alles stabiel 
willen houden. En als wij zouden besluiten dat deze bibliotheek vanaf morgen wordt opgeheven omdat we 
hem nu gaan digitaliseren, omdat dat net zo goed kan. Dan hebben we dus niks meer aan die man, want die 
kan. Ja die heeft helemaal geen vertand van computers, die heeft boeken gedaan en. Je zou kunnen zeggen, 
daar zit het risico aan vast dat iemand gewoon niet meer in zijn gedachte ook niet meer flexibel is en daarom 
dus helemaal niet meer mee kan. Dat is vaak de reden waarom we zeggen van nou, het is wel verstand om 
mensen ook wel een klein beetje ook in beweging te houden. En het omgekeerde is ook zo. Als iedereen twee 
jaar een verplichte andere functie zou gaan doen, dan krijgen we helemaal geen mensen meer die echt diep in 
zo’n functie groeien en echt alles over dat gebied weten. 

Want dat is ook wel belangrijk.

Dat is ook een nadeel. 

Je hebt egt een balans nodig.



48

Echt een balans, precies.

Oke.

Want ik had ook gelezen dat mensen vanuit...

Ow, ik moet trouwens over vier minuten al naar de volgende afspraak.

Ik heb een vraag nog.

Dus doe maar even afsluitend wat je nog wil weten. 

Ik had gelezen dat mensen vanuit de mens zeg maar, dat het zo is dat mensen altijd de veilige route pakken. 
Dus dat als ze iets gedaan hebben en het gaat goed en ze blijven het zo doen, dat het dan aantrekkelijker is. 
Dus dat heeft er dan denk ik ook wel mee te maken dat als mensen iets doen waar ze goed in zijn, dat ze het 
dan ook blijven doen. Maar als er dan iets gebeurt waardoor dat niet meer kan, dan moeten ze opeens heel 
snel schakelen.

Ja, klopt precies.

En dat is dan moeilijk voor die mensen.

Ja.

En je zou kunnen zeggen dat het begrip goed veranderd door de jaren heen. Dus een goede bibliothecaris is 
in de ogen van die man, wat het dertig jaar geleden was, dat ik het gebouw binnen loop en dat ik een keurige 
boekenkast zien waar alle boeken keurig netjes op een rij staan. En eventueel mag iemand wel eens in een 
boek kijken. Maar het belangrijkste doel is, was hè. En als iemand dat dertig jaar blijft doen, dan houd hij 
toch altijd een beetje dat beeld. Terwijl nu ons beeld is van, nee een bibliotheek is eigenlijk een multimedia 
activiteit waar iedereen als die dat wil zo makkelijk mogelijk kan zien. Ja dan is dat zo goed mogelijk, snap je 
wel. Dus iemand die dat dertig jaar geleden anders geleerd heeft, die kan dan niet zo makkelijk mee in wat 
eigenlijk goed is. Dus zijn beeld wat goed is, is anders dan het beeld wat mensen buiten hebben van wat goed 
is. En dan wordt het echt een probleem.

Okee, nou ja ik ben heel veel wijzer geworden.

Nou probeer dat vast te houden, je hebt het allemaal opgenomen dus.
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