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Ontwikkelingen en  uitdagingen 

Perspectief houden op fijn werk: Vergezicht 

Ontwikkelingen en uitdagingen 

• Digitalisering 

• Internationalisering 

• Verzakelijking 

 

Effect op taken obp 

• Taken die gelijk blijven 

• Taken die groeien 

• Taken die krimpen 

• Taken die anders worden / nieuwe taken 
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Perspectief houden op   fijn werk 

Durf te leren 
Joep van den Eerenbeemt, TNO 



ANGST OM TE LEREN 

POSITIEVE ERVARING 

NEGATIEVE ERVARING 

OMGEVING SELF 
EFFICACY 

TOENADERING 

VERMIJDING 



STRESS WEGRENNEN STRESS WEG 

DEPRESSIEVE REACTIE 
GEEN OF MINDER STRESS 

DURF TE LEREN 

SELF-HANDICAPPING 

VERMIJDING 

PALLIATIEVE REACTIE 



PRATEN 

FOTO’S  

SPIN ONDER GLAS 

SPIN OP TAFEL 

SPIN OP HUID 
ANGSTEN OVERWINNEN 

EXPOSURE IN VITRO 

EXPOSURE IN VIVO 



? 

? 

? 

? 

KLASLOKAAL 

ANGSTEN OVERWINNEN 



Stappen richting durven 

Perspectief houden op  fijn werken: Durf te leren  

Richting  

 

Ruimte  

 

Ruggensteun  



Werksessies 

Perspectief houden op fijn werk: Werksessies 

1. Naar een ontwikkelgerichte 

secretaressefunctie 

In deze sessie denken we na over de richting 
waarin de functie van secretaresse zich 
ontwikkelt. Welke taken zullen groeien, krimpen 
of verdwijnen? Wat betekent dat? 

2. (Loopbaan)ontwikkeling bespreken  

Deze sessie levert tips en inzicht op hoe u het 
onderwerp ontwikkeling en mobiliteit bespreekbaar 
kunt maken. U oefent deze gesprekken te voeren.  

  

3. Leren en ontwikkelen in de praktijk 

In de werksessie komt u in gesprek met 
uiteenlopende praktijkvoorbeelden uit de sector 
over (informeel) leren en ontwikkelen. Samen 
gaan we op zoek naar de werkzame principes. 

4. Cao-afspraak mobiliteit en duurzame 

inzetbaarheid in de praktijk 

Deze sessie gaan we samen op zoek hoe de cao-
afspraak concreet kan helpen het perspectief op fijn 
werk te blijven houden.   
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Naar een ontwikkelgerichte secretaressefunctie 
Joep van den Eerenbeemt, TNO 



Taken van de toekomst 

Perspectief houden op fijn werk: Naar een ontwikkelgerichte secretaressefunctie 

Vertrekpunt 

• tot taken opgeknipte huidig functieprofiel 

 

Samen proces doorlopen 

• medewerkers/secretaresses 

• leidinggevenden/management/hr 

• externe experts ontwikkeling/techniek 

 

5 jaar terug   5 jaar vooruit 

• taak? gelijk-groei-krimp-verdwijn 

• ontwikkelingen? digitalisering, internationalisering, 

verzakelijking & organisatiestrategie 



KRIMP VERDWIJN 

GELIJK GROEI 



Taken van de toekomst 

Perspectief houden op fijn werk: Naar een ontwikkelgerichte secretaressefunctie 

Resultaat: Taken van de toekomst 

• richtinggevend beeld 

• voor medewerker & organisatie 

 

Wat kun je met het resultaat? 

• competenties koppelen aan taken: gelijk-groei-

krimp  

• medewerkers zelfscore per taak: doe ik, kan ik, vind 

ik leuk 

• zelfscores confronteren met Taken van de toekomst 

 gespreksstof  



Taken van de toekomst 

Perspectief houden op fijn werk: Naar een ontwikkelgerichte secretaressefunctie 

Inzichten 

• functie niet te maken zonder betrokkenheid 

secretaresse 

• voorzien dat er taken gaan krimpen en verdwijnen 

• universiteiten onvoldoende voorbereid op 

veranderende taken 
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(Loopbaan)ontwikkeling bespreken 
Margot Stôlker, SoFoKleS en Ellen Feller  



Loopbaangesprek 

Perspectief houden op fijn werk: (Loopbaan)ontwikkeling bespreken 

Drie tips 

• Loopbaan gaat niet altijd om hoger – beter 
– meer 

• Loopbaan kan gaan over goed zijn in je 
werk (professionaliseren) goed blijven in je 
werk (bijblijven) en goed worden in ander 
werk (werken aan mobiliteit 

• Een loopbaangesprek zou over alle drie de 
facetten moeten kunnen gaan 



Werksessie 2: (loopbaan)ontwikkeling bepreken 

Perspectief houden op fijn werk: (Loopbaan)ontwikkeling bespreken 

Aandachtspunten 

• Gesprekken over loopbaan worden niet altijd gevoerd 

binnen universiteiten; spreken over ontwikkeling zit niet 

in het automatisme 

• Het gebrek aan doorstroommogelijkheden beperkt 

soms het enthousiasme voor leren en ontwikkelen 

• Lagere obp-schalen zijn wel degelijk met ontwikkeling 

bezig. De organisatie (breed) ziet dit niet altijd 

• Het faciliteren van een open dialoog over (loopbaan) 

ontwikkeling is belangrijk. Sommige leidinggevenden 

hebben training en ondersteuning nodig 

Succesfactoren 

• De rol van de leidinggevende is cruciaal voor een 

goed gesprek over (loopbaan)ontwikkeling 

• Medewerkers kunnen zelf assertief gesprek 

aangaan, maar ervaren vaak drempel 

• Ondersteuning en begeleiding bij ogenschijnlijk 

kleine veranderingen in het werk (bijv. nieuwe ict-

systeem) die door obp’ers als grote verandering 

worden gezien 

• Meegaan met veranderingen in het werk ook 

framen als ontwikkeling 



Perspectief houden op fijn werk 

Leren en ontwikkelen in de praktijk 
Ferry Koolen, SoFoKleS 



Drie voorbeelden uit de praktijk 

Perspectief houden op  fijn werk: Leren en ontwikkelen in de praktijk 

In gesprek via drie voorbeelden 

• Loopbaan4Daagse en loopbaanplattegrond 

(UT) 

• Secretaressenetwerk (RU) 

• TU/e Inspiration Program (TU/e) 

  



Werksessie 3: Leren en ontwikkelen in de praktijk 

Perspectief houden op  fijn werk: Leren en ontwikkelen in de praktijk 

Aandachtspunten 

• Er wordt zelden gevraagd welke behoefte obp-ers 

hebben 

• Het gebrek aan doorstroommogelijkheden 

beperkt soms het enthousiasme voor leren en 

ontwikkelen 

• De ervaren ruimte om te ontwikkelen is zeer 

persoonsafhankelijk (van de medewerker en de 

leidinggevende) 

• Het bespreekbaar maken van leren en 

ontwikkelen is noodzakelijk en vraagt in sommige 

delen van de universiteit een cultuurverandering 

Succesfactoren 

• Plezier in het leren is de belangrijkste factor 

• Leren en ontwikkelen is succesvol bij obp-ers 

wanneer het laagdrempelig is 

• Steun van de leidinggevende is cruciaal  

• Wanneer obp-ers positief terugkijken op 

trainingen, kunnen zij optreden als rolmodellen en 

kan olievlekwerking ontstaan 

• Wanneer obp-ers daar zelf mee komen is er veel 

ruimte voor ontwikkelmogelijkheden 



Perspectief houden op  fijn werk 

Cao-afspraak  
mobiliteit en duurzame inzetbaarheid  

in de praktijk 
Mariska Stuivenberg, SoFoKleS 



Werksessie 4: CAO-afspraak mobiliteit en duurzame 
inzetbaarheid in de praktijk 

Perspectief houden op  fijn werk: Cao –afspraak mobiliteit en duurzame  inzetbaarheid  in de praktijk  

Focus 

De cao afspraak over mobiliteit en duurzame 

inzetbaarheid kan op verschillende manieren gelezen 

worden: 

• Focus op de te zetten stap in 4 tot 6 jaar  

• Focus op leven lang leren, ontwikkeling, 

ontwikkelinitiatieven  



Werksessie 4: CAO-afspraak mobiliteit en duurzame 
inzetbaarheid in de praktijk 

Perspectief houden op  fijn werk: Cao –afspraak mobiliteit en duurzame  inzetbaarheid  in de praktijk  

Aandachtspunten 

• Er wordt zelden gevraagd welke behoefte obp-ers hebben 

• Het gebrek aan doorstroommogelijkheden beperkt soms het enthousiasme voor leren en ontwikkelen 

• De ervaren ruimte om te ontwikkelen is zeer persoonsafhankelijk (van de medewerker en de leidinggevende) 

• Het bespreekbaar maken van leren en ontwikkelen is noodzakelijk en vraagt in sommige delen van de universiteit een 

cultuurverandering 



Perspectief houden op fijn werk 

Perspectief houden op fijn werk:  
wat betekent dat voor mij? Voor ons? 



Inzichten 

Perspectief houden op  fijn werk: Inzichten en acties 

Welke inzichten deelnemers meenemen 

• Bewustwording wat angst  en stress teweeg 
brengt in het kader van  leren 

• Leren: ruggensteun,  ruimte, richting 
• Uitwerken van de taak van de toekomst als 

startpunt van een leven lang leren 
• Organisaties verschillen in aanpak, tijd en geld 

voor ontwikkeling 
• Gesprek over duurzame inzetbaarheid is geen 

keuze maar een noodzaak (ook vanuit de cao) 

  



Acties 

Perspectief houden op  fijn werk: Inzichten en acties 

Wat deelnemers gaan doen 

• Ontwikkeling ook al bespreken bij het begin van 
het traject (arbeidsvoorwaardengesprek) 

• Met secretaresses over de toekomst praten 
• Nog meer de groep zelf betrekken 
• Ruimte creëren voor ontwikkeling 
• Van individueel leren naar team leren 
• Leiderschap in ontwikkeling van mensen 

organiseren 
• Een beleidsstuk / strategie / visie opstellen 
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