
DIT VRAAGT VAN OBP, HUN LEIDINGGEVENDENN EN HR: 

1 Zicht op de actuele ontwikkelingen en de (verwachte) effecten daarvan  
op de diverse obp-functies.

2 Samen het gesprek aangaan over employability, met name over de effecten 
van de ontwikkelingen op het werk, de ontwikkelmogelijkheden die er 
zijn om hierop in te spelen, wie welke rol daarin heeft en of aanvullende 
ontwikkelmogelijkheden nodig zijn.

Versterking van employability van het ondersteunend 
en beheerpersoneel door employabilitybijeenkomsten 

Fit in je vak

Meer aandacht en ruimte voor de employability en ontwikkeling van het obp 
t/m schaal 9 onder de medewerkers zelf, hun leidinggevenden en hr. 

 DOEL

ONLINE MAGAZINE ‘FIT IN JE VAK’
EEN INSPIREREND MAGAZINE MET PRAKTISCHE HANDVATTEN OM ZELF AAN DE SLAG TE GAAN 

80% 
van de deelnemers had een 
ondersteunende functie (obp)

20% 
van de deelnemers waren 

leidinggevenden obp en hr
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4 
verschillende 

aanpakken (per 
universiteit) met 

programma, 
uitnodiging en 

reflectie.

4 

drieluikartikelen waarin 
een medewerker, 
leidinggevende en 

hr-adviseur hun kant 
belichten op het belang 

van de ontwikkeling 
van het obp en wie daar 

welke rol in heeft.

5 

videoportretten waarin 
medewerkers van 

verschillende universiteiten 
vertellen hoe zij omgaan 
met veranderingen, hoe 
zij daarop inspelen en 
hoe zij werken aan hun 

ontwikkeling.  

26 
succesfactoren 

voor het 
organiseren van 

zo´n bijeenkomst 
op basis van de 
ervaring van de 
universiteiten.

11
 

aandachtspunten 
voor het organiseren 
van zo´n bijeenkomst 

op basis van de 
ervaring van de 
universiteiten.

GEÏNSPIREERD GERAAKT? GA OP JOUW UNIVERSITEIT IN GESPREK 
OM OOK EEN EMPLOYABILITYBIJEENKOMST TE ORGANISEREN. 
MEER INFO VIND JE OP SOFOKLES.NL/PROJECT/EMPLOYABILITY-BIJEENKOMSTEN/

GA NAAR HET MAGAZINE!
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https://sofokles.nl/project/employability-bijeenkomsten/
https://magazine.sofokles.nl/magazine/employability/cover/

