
LOOPBAANONTWIKKELING

Als werknemer en werkgever  de uitdaging “loopbaanontwikkeling“  

samen  willen aangaan, welke zijn de tactische randvoorwaarden 

om tot een duurzame aanpak te komen?





LOOPBAANONTWIKKELING

� Quote 1: 
� “ Een hele loopbaan bij een enkele werkgever begint steeds meer tot het 

verleden te behoren.

� Quote 2:
� Door economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen 

hebben de loopbaanpaden van werknemers aan voorspelbaarheid ingeboet 

� Quote 3:
� De “zorgtaak” van een werkgever  verschuift  naar “zelfzorg” voor de 

medewerker”.

� Quote 4:
� Ook in de toekomst  zal het  gaan om de vraag: passen  medewerker en 

organisatie (nog) wel bij elkaar , om de “fit” tussen beiden.

� Quote 5:
� Hadden vroeger sommigen een carrière en de meesten een baan/ werk, nu 

heeft iedereen een loopbaan, 



ENKELE BEGRIPPEN

� Loopbaan

� Loopbaanbegeleiding

� Loopbaanontwikkeling

� Loopbaanmanagement

� Loopbaanbeleid

� Competentie-ontwikkeling

� Competentiebeleid

� Talent-ontwikkeling

� Personeelsbeleid



DEFINITIE LOOPBAAN

� Briscoe & Hall, 2006 : 

� de hele reeks van werk gerelateerde activiteiten en ervaringen 
gedurende de tijdspanne van het hele leven van de persoon.

� Spijkerman & Admiraal, 2000:

� de weg die iemand aflegt in de wereld van opleiding en arbeid.

� Opmerkingen
� Geen associatie met ‘omhoog’: een loopbaan kan ook bestaan uit 

werkzaamheden of posities op een gelijkblijvend, dalend of wisselend 
niveau

� een loopbaan kan ‘van buitenaf’ beschreven worden in termen van 
beklede posities of van uitgeoefende functies, maar ook ‘van binnenuit’ 
in termen van de subjectieve beleving

� loopbaan gaat niet alleen om werk, maar ook om levenslang en 
‘levensbreed’ (ook in onderwijs, spel, vrije tijd) actief zijn, leren en zich 
ontwikkelen.



DEFINITIE LOOPBAANBELEID

� Loopbaanbeleid vanuit het individu:

� Het proces van individuele loopbaanplanning, 

� waarbij mensen hun eigen loopbaandoelen formuleren en 

strategieën ontwikkelen, implementeren en

� monitoren om deze doelen te realiseren” 

� (Greenhaus et al., 2010)

� Loopbaanbeleid vanuit organisatiebenadering:

� Het geheel van processen en praktijken die de ontwikkeling 

van de medewerker langs een pad van ervaringen en jobs 

managen

� (Gutteridge, Leibowitz & Shore, 1993; Hall, 2002). 
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OPEN VRAGEN:

LOOPBAAN / - BEGELEIDING / -ONTWIKKELING

� Waar komt loopbaanbegeleiding vandaan?

� Wat is het precies?

� Wat is het belang van loopbaanontwikkeling en

� wat is de (potentiële) waarde van loopbaanbegeleiding?

� Wat zijn de effecten van loopbaanbegeleiding?

� Welke organisatorische en inhoudelijke problemen 

belemmeren de effectiviteit van loopbaanbegeleiding?

� Wat moet er gebeuren om loopbaanbegeleiding 

effectiever te maken?



LOOPBAANONTWIKKELING

De  interactieve workshop  vertrekt 

vanuit een visie op  organisatieontwikkeling en 

systemisch adviseren.



DE INTERACTIEVE WORKSHOP VERTREKT VANUIT EEN VISIE OP

ORGANISATIEONTWIKKELING EN SYSTEMISCH ADVISEREN.



DE INTERACTIEVE WORKSHOP VERTREKT VANUIT EEN VISIE OP

ORGANISATIEONTWIKKELING EN SYSTEMISCH ADVISEREN.

� Systemische wetten 

� Oorsprong

� Historie

� Plek

� Ordening

� Balans tussen geven en nemen

� De systeemtheorie 
� gaat uit van de gedachte dat mensen deel uit maken 

van meerdere dynamische netwerken. 

� mensen leven en werken samen met andere mensen, jij 

beïnvloedt anderen en anderen beïnvloeden jou

� Systeem familie & systeem organisatie



DE INTERACTIEVE WORKSHOP VERTREKT VANUIT EEN VISIE OP

ORGANISATIEONTWIKKELING EN SYSTEMISCH ADVISEREN.

� Systemische reflectie / vragen

� Wie maakte het mogelijk dat er gestart werd?

� Voortgekomen uit ander systeem?

� Wanneer & in welke afdeling is het begonnen?

� Wie heeft hiervan profijt gehad?

� Wie dragen de meeste verantwoordelijkheid

� Wie heeft er belang bij?

� Wordt in iedereen evenveel geïnvesteerd qua 

opleidingen? Kloppen die verschillen?

� Is de organisatie meer geneigd tot geven of tot nemen?
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LOOPBAANONTWIKKELING

Barrières  van een duurzaam 

loopbaanbeleid



REMMINGEN BIJ DE WERKGEVERS

� Aarzeling om te investeren
� onzekerheid over verloop van medewerkers en dus een 

mogelijk lage “return on investment”. 

� Een te grote gerichtheid op het huidig functioneren 
van medewerkers
� Dat is begrijpelijk want zaken in het heden zijn urgent, 

terwijl de toekomst ver weg is en moeilijk is voor te 
stellen (Kahneman, 2011) 

� Weerstand tegen mobiliteit
� Menig leidinggevende wil zijn vaste groep medewerkers 

liever in tact houden en zijn beste medewerkers aan 
zich binden 

� Exclusieve aandacht voor specifieke groepen. 



REMMINGEN BIJ DE MEDEWERKER

� Gefixeerde zelftheorie
� de idee dat kenmerken van mensen vastliggen en niet 

kunnen veranderen 

� neiging om veel waarde te hechten aan testuitslagen. 

� belemmert om  in hun loopbaan uitdagingen aan te gaan en 
te leren, waardoor hun ontwikkeling stagneert. 

� Hechten meer belang hechten aan het consolideren van hun 
huidige competenties dan aan het ontwikkelen van nieuwe 
competenties. 

� Ontwikkelgerichte zelftheorie 
� Geloven dat  hun capaciteiten en interesses niet vastliggen 

maar ontwikkeld kunnen worden. 

� Zij worden minder snel van stuk gebracht door eigen falen, 
zetten door bij tegenslag en staan open voor nieuwe 
ervaringen.



KNELPUNT

� Medewerkers worden als “agent” van de eigen 

loopbaan beschouwd, een rationele agent 

bovendien. 

� Mogen we aannemen 

� dat medewerkers voor zichzelf in staat zijn een 

zelfsturende rol daadwerkelijk op te nemen.

� dat zij hun eigen keuzes in hun loopbaan consequent 

kunnen maken en deze ook als dusdanig kunnen 

overbrengen aan hun werkgever. 

� We overschatten de macht die individuen hebben 

over hun loopbaan en de rationaliteit van het 

loopbaanbeleid dat zij voor zichzelf voeren. 



LOOPBAANONTWIKKELING

Uitgangspunten  van een duurzaam 

loopbaanbeleid



LOOPBANEN VERANTWOORD ORGANISEREN

� Eigenaarschap bij de werknemer

� Loopbaan is individueel dus subjectief gegeven

� Loopbaancompetenties

� Organisatie biedt perspectief en ondersteuning 

(voor wie wil) 

� “loslaten”



LOOPBANEN VERANTWOORD ORGANISEREN

� “Sleuteltalenten”: eigenaarschap bij de organisatie

� Workforce planning

� Talent en succession management

� Actieve opvolging en ondersteuning met oog op 

development en retentie

� “binden”
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LOOPBAANONTWIKKELING

Bouwstenen ( randvoorwaarden ) van een 

duurzaam loopbaanbeleid
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ANTICIPEREND

Loopbaanbeleid impliceert een toekomstperspectief:

meer dan reageren op huidige behoeften of problemen

Proactiviteit impliceert anticiperen

- Van evoluties binnen de sector, arbeidsmarkt...

- Van toekomstige behoeften aan talent (kwantitatief / kwalitatief)

- Veranderende verwachtingen van jongere generaties

- ...

maar is in praktijk vaak een vorm van “ad hoc planning” waarbij 
de focus op het “nu” doorweegt op de toekomst



LOOPBAANONDERSTEUNING

Eigenaarschap en loopbaancompetenties komen er 
(bij de meeste medewerkers) niet vanzelf:

Loopbaanbeleid is ondersteuning bieden voor individuele 
loopbaanontwikkeling binnen of buiten de organisatiegrenzen

Impliceert een duidelijke “loopbaanpropositie”: het psychologisch 
contract als ruimer kader.
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BEWAKEN VAN HET
TOEKOMSTPERSPECTIEF

Erken de inherente onvoorspelbaarheid van loopbanen 

– zowel bij organisatie als medewerker, 

maar onvoorspelbaarheid is geen excuus om niet te anticiperen

Faciliteer eerder het nadenken over de toekomst dan het proberen vatten ervan via 

(complexe) systemen: welke scenario’s zijn mogelijk?

� Wat weet je vandaag over behoeften van morgen? 

� Wat zijn de toekomstige implicaties van (loopbaan)beleid, loopbaankeuzes 

vandaag?



FOCUS OP INZETBAARHEID ÉN
WERKBAARHEID

Het loopbaanpotentieel van medewerkers hangt af van 
hun competenties (inzetbaarheid) en hun fysieke en mentale fitheid 
(werkbaarheid)

Loopbaanbeleid als sleutel tot continuïteit van dienstverlening –
maar in praktijk vaak een enge focus op aantrekken en behouden van 
wie al inzetbaar is
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INCLUSIEF

Loopbaanbeleid is er voor iedereen, niet enkel voor doelgroepen

�Iedereen is high potential

�Talenten laten bovendrijven

�Open vacaturebeleid

... maar in praktijk toch vooral voor wie binnen het aandachtsveld
valt of voor wie er actief om vraagt
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EEN INCLUSIEF LOOPBAANBELEID
UITBOUWEN

Werken aan een ruimer blikveld:

• Sta stil bij relevante criteria om te segmenteren

• Breng impliciete segmenteringscriteria op tafel en bekijk ze kritisch

• Segmentering niet enkel op basis van “surface level” (leeftijd, functie, ...) 
kenmerken maar ook “deep level” kenmerken (motivaties, ambitie, 
proactiviteit...)

• Formuleer een duidelijke “loopbaanpropositie” aan iedereen maar wees 
ook duidelijk over wat enkel voor bepaalde doelgroepen is weggelegd

• Besteed aandacht aan het activeren van passieve (groepen van) 
medewerkers
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ACTIEVE ROL MEDEWERKER

Medewerker is eigenaar van de loopbaan, niet de organisatie. 

Met eigenaarschap komt verantwoordelijkheid

Maar veronderstelt “loopbaan-competente” medewerkers

�Belang van loopbaanzicht: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?

�Zelfsturend gedrag: netwerken, opleiding volgen, feedback vragen, ...

Eigenaarschap is geen excuus om medewerkers passief te laten zijn: 
risico op Mattheüs-effect
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EIGENAARSCHAP BIJ
MEDEWERKERS LEGGEN

Definieer loopbaancompetenties – generiek en binnen de 
context van uw organisatie

Organiseer – geen vrijblijvende – opleidingen en ondersteuning in 
loopbaancompetenties

- Loopbaanworkshops

- Tools voor zelfanalyse

- Maak concrete afspraken tijdens loopbaangesprekken (PLOP)

Maatwerk is slechts mogelijk wanneer medewerkers actief hierover 
meedenken: ga uit van “vraagkracht”

Formuleer de vraag op twee manieren:

“Wat wil jij van ons wat loopbaanontwikkeling betreft?”

“Hoe ga jij er zelf voor zorgen dat je bij ons inzetbaar blijft?”
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MAATWERK IN LOOPBAANBELEID

n = N: er zijn evenveel loopbanen als medewerkers: 

� Probeer niet alles te vatten in structuren en systemen

� Kijk vanuit het psychologisch contract naar wat individueel mogelijk is voor 

medewerkers

� Maak medewerkers en leidinggevenden bewust van de inherente 
dynamiek van loopbanen: maatwerk moet ook dynamisch zijn

� Beeld van de kaleidoscoop: wat staat vandaag voorop aan behoeften?

� Maar kader alles binnen een collectieve context: wat zijn de noden van de 

organisatie, de klant, het team...?

� Maatwerk is sleutel in innovatieve arbeidsorganisatie, maar maatwerk 

vereist ook innovatief omgaan met je arbeidsorganisatie
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BOUWSTENEN VAN DUURZAAM LOOPBAANBELEID

Focus op inzetbaarheid en werkbaarheid
Loopbaanbeleid is meer dan retentiebeleid

Denk verder dan huidige noden
Evoluties in vraag naar en aanbod van arbeid zijn te voorspellen maar 
maak van planning geen doel op zich

Neem een breed referentiekader
Een breder kader biedt meer mogelijkheden tot oplossingen

Erken de inherente subjectiviteit in loopbanen
Het individu blijft tenslotte eigenaar

Eigenaarschap impliceert verantwoordelijkheid
Maar ook een context die ondersteunt en activeert



LOOPBAANONTWIKKELING

Dank voor jullie medewerking!
Johan Buysse
Adviseur Mens & Organisatie 
0477. 574 779  johan@buysse.biz


