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De  professional  van  tegenwoordig  is  de  hoeder  van  de  eigen  
kennis  en  vaardigheden.  Om  het  ondernemerschap  te  vertonen  
dat  gevraagd  wordt,  ook  als  die  professional  een  baan  heeft  
en  gewoon  bij  een  organisatie  in  dienst  is,  is  een  pro-actieve  
houding  nodig  om  daarmee  te  kunnen  ontdekken  waar  het  
heen  gaat.  Dan  te  zien  wat  belangrijk  is  en  zo  te  kunnen  
besluiten  waar  de  nadruk  op  wordt  gelegd.  Zodat  nog  voordat  
de  eigen  kennis  en  ervaring  verouderd  is,  die  professional  
allang  bezig  is  daar  wat  aan  toe  te  voegen  of  aan  te  veranderen  
zodat  meebewogen  kan  worden  met  het  vakgebied,  de  
uitdagingen  in  het  veld  en  de  verwachtingen  van  de  werkgever.
Die  ambitie,  om  zelf  ervoor  te  zorgen  dat  je  geschikt  bent  
en  blijft  voor  de  wereldbaan  die  je  graag  wilt  vervullen,  is  de  
kern  van  de  professional  van  vandaag.  Niet  wachten  op  wat  
anderen  vertellen  wat  je  allemaal  moet  leren,  maar  zelf  leren.  
Niet  hopen  dat  het  vanzelf  wel  goed  komt  met  je  werk,  je  baan  
en  je  opleidingen,  maar  zelf  actief  speuren  en  beslissen  wat  te  
doen.  Niet  in  je  eentje  verder  ploeteren  totdat  je  met  de  tong  
op  de  schoenen  struikelt  over  elke  oneffenheid  op  de  weg,  
maar  in  krachtige  koppels  samen  werken  aan  ontwikkelen  van  
jezelf  en  de  ander.  Leren  als  duo  gaat  tien  keer  beter  dan  leren  
als  individu.
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De  leerbereidheid  die  hiervoor  nodig  is  in  de  professional  wordt  
tegenwoordig  al  vroeg  opgewekt.  Zo  werkt  de  Hogeschool  
Rotterdam  met  een  succesvol  leerwerkbedrijf,  waardoor  
studenten  afstuderen  met  werkervaring,  iets  wat  ver  uitstijgt  
boven  stage-ervaring.  Talent  in  Business  begeleidt  jonge  
professionals  in  de  eerste  jaren  van  hun  carrière  om  ze  daarna  
met  een  stevige  springplank  zo  hoog  en  ver  te  laten  springen  
als  ze  zelf  verstandig  vinden.  Uit  de  lessen  van  ervaren  
professionals  komt  de  aanpak  om  te  leren  en  te  werken  in  
duo’s.  Niet  de  hele  tijd  of  de  hele  dag  overigens,  maar  alleen  
dan  wanneer  het  nodig  is  om  snel  veel  te  leren.
Een  boek  dat  zowel  de    jonge  als  de  ervaren  professional  zal  
helpen  om  met  plezier  de  persoonlijke  ambities  na  te  jagen  en  
permanent  te  blijven  leren  tijdens  het  werken.  Daarnaast  geeft  
het  opleidingen,  inzicht  hoe  ze  studenten  in  deze  stand  kunnen  
krijgen,  waardoor  ze  haast  als  vanzelf  op  weg  gaan  naar  een  
wereldbaan.
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VOORWOORD
Een van de auteurs van deze bundel, Mark Hoogenboom,
maakt gewag van het feit dat we weliswaar gemiddeld zo’n
zestien jaar op school doorbrengen, maar dat het in feite
slechts om ongeveer vijf jaar gaat, gemeten naar de effectieve
leertijd in die zestien jaar. Over wat we in die jaren leren merkt
hij op dat we veel met zaken bezig zijn die op de een of andere
manier wel met leren samenhangen, maar waar we in feite niet
zoveel van leren. Zijn relativerende opmerkingen over onze
schooltijd laat hij overigens volgen door de vaststelling dat we
nu wel weten dat het leren op school essentieel is, maar dat het
ons vooral voorbereidt op een leven lang werken en leren. Het
gaat er met andere woorden niet zozeer om wat je tijdens de
schooltijd precies leert, maar veel meer om het gegeven dat we
tijdens onze schooltijd op de een of andere manier iets verwerven wat ons in staat stelt in de samenleving onze rol te gaan
spelen.
Ga dit bij uzelf maar eens na. Voor mij geldt in ieder geval dat ik
– terugkijkend – het beeld heb dat ik in mijn schooltijd zaken
heb geleerd waar ik later nuttige toepassing voor heb gevonden, maar dat ik tegelijkertijd de observatie heb dat er heel veel
tijd heen ging met dingen die naderhand nooit hun directe nut
hebben bewezen. Niettemin heb ik de overtuiging dat mijn
schooltijd zijn bijdrage aan mijn functioneren wel degelijk heeft
geleverd, maar ook voor mij gold: het ging er in veel gevallen
niet eens zozeer om wat ik leerde, maar wel dat ik leerde. Zo
bezien is de bijdrage die vanuit het onderwijs wordt geleverd
aan de ontwikkeling van ons als deelnemers en aan de samenleving als geheel van heel algemene aard; het begint allemaal
pas wanneer we onze diploma’s op zak hebben, pas dan worden we toegelaten tot de professionele wereld en pas dan leren
we de dingen die we voor beroepsuitoefening nodig hebben.
We hebben allemaal wel gehoord van de situatie waarin een
jonge beroepsbeoefenaar bij zijn of haar start bij een bedrijf te
horen krijgt dat hij of zij nu pas het vak gaat leren, of sterker
nog dat hij of zij eerst het nodige moet afleren om het vak
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daarna pas goed onder de knie te krijgen. Of in deze laatste
voorbeelden nu sprake is van overdrijving of niet, feit is dat de
overgang van de jaren in de wereld van het onderwijs naar de
jaren in de professionele wereld niet altijd soepel verloopt. De
vraag is natuurlijk of dat beter kan en, als dat zo is, hoe we dat
dan gestalte moeten geven. Vragen die bij uitstek van belang
zijn voor hen die zich bezig houden met het beroepsonderwijs,
op voorbereidend, middelbaar en hoger niveau. Het
beroepsonderwijs beoogt, anders dan onderwijs dat zich op
algemene vorming richt, mensen gericht voor te bereiden op
het functioneren in een bepaalde beroepspraktijk en moet het
dus ook tot zijn taak rekenen de brug te slaan tussen de school
en de professionele wereld.
Wie in de recente geschiedenis van het hoger beroepsonderwijs terugkijkt, zal kunnen vaststellen dat er de afgelopen jaren
in toenemende mate aandacht wordt besteed aan de vraag of
de opleidingen voldoende voeling hebben met de beroepspraktijk en of de studenten tijdens hun opleiding in voldoende mate
in aanraking worden gebracht met hun toekomstige praktijk.
Veel inspanningen zijn gericht op de realisering hiervan: aandacht voor de kwaliteit van de stages, introductie van vormen
van projectonderwijs en probleemgestuurd onderwijs met
thema’s uit de beroepspraktijk, afstudeerprojecten in de toekomstige beroepspraktijk, introductie van duale leerwegen etc.
De meest recente stap in deze niet uitputtende reeks is de ontwikkeling naar competentiegericht onderwijs, waarbij men zich
bij de inrichting van het onderwijs laat leiden door de vraag
welke vermogens een student moet ontwikkelen om in complexe beroepssituaties succesvol te opereren. Al deze elementen drukken uit dat het hoger beroepsonderwijs niet een verdunde uitgave van een aantal academische disciplines wil zijn,
maar dat het een eigen karakter heeft dat het ontleent aan zijn
relatie met de beroepspraktijk waarvoor wordt opgeleid. Met
deze veranderingen worden de accenten inhoudelijk verlegd,
maar dat is niet het enige. De veranderingen brengen met zich
mee dat de werkvormen in het onderwijs ook sterk veranderen;
praktijkvragen centraal stellen gaat samen met praktijkwerkvormen hanteren: samenwerken in projecten, opdrachten
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uitvoeren in simulaties of real life werksituaties. Er treedt een
verschuiving op in het leergedrag van studenten: van receptief
naar produktief, van orienteren naar participeren. Waar dit werkelijk gestalte krijgt is die verschuiving ook waarneembaar in
het gedrag van de opleiding of de instelling: niet langer alleen
orientatie op de praktijk en vertaling van het waargenomene
naar het bestaande programma, maar samenwerking tussen
opleiding en de praktijk om opleidingen vorm en inhoud te
geven; ook hier de verschuiving van orienteren naar participeren.
Ik zou niet zonder meer willen beweren dat deze veranderingen
zich ook een op een voordoen in de andere sectoren van het
beroepsonderwijs, in het MBO en VMBO. Ik ben een oppervlakkig waarnemer van wat in die sectoren gebeurt, maar een paar
dingen vallen me wel op. Er is door sommige ROC’s bijvoorbeeld stevig actie genomen op het gebied van vernieuwing in
het technisch onderwijs, met sterke accenten op vergroting van
de praktijkinput, meer op participatie gerichte samenwerkingen
met het bedrijfsleven en een meer activerende didactiek in het
onderwijs. Natuurlijk leren is een term waarin een aantal van
deze ontwikkelingen zijn gevat en waaronder deze zaken ook in
gang worden gezet bij andere opleidingen dan alleen in het
technisch onderwijs. Over de voors en tegens van het model
van het VMBO is bij de start veel gezegd en rond het VMBO is
het tot op de dag van vandaag nooit meer stil geweest. Wat
recent in elk geval opvalt is dat een aantal directeuren en
bestuurders van deze instellingen een sterk pleidooi houdt, en
ook in toenemende mate gehoor vindt, voor een vermindering
van de algemeen vormende component ten gunste van sterker
praktijkgebonden leerwegen. Men verwacht hiermee minder
uitval van deelnemers te krijgen en de deelnemers een betere
kans op de arbeidsmarkt te bieden.
Hoewel elke sector van het beroepsonderwijs zo zijn eigen ontwikkelingen kent, stel ik wel vast dat vernieuwingen in de
inhoud en de vormen van het onderwijs, in de relatie tussen
beroepspraktijk en de scholen en in de wijze waarop studenten
en deelnemers worden aangesproken zich allemaal in dezelfde
richting bewegen. We moeten van deze ontwikkelingen
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verwachten dat ze de betrokken doelgroepen beter toerusten
voor een start op de arbeidsmarkt en dat ze meer rendement
zullen opleveren: meer gekwalificeerde uitstroom. We moeten
alle betrokkenen ervan blijven doordringen dat dit processen
zijn van lange adem, die een langere spanningsboog nodig
hebben dan we gewend zijn in het publieke en politieke domein.
Voor diegenen die die vasthoudendheid willen opbrengen biedt
deze bundel wellicht nuttige informatie voor onderweg: ideeen
over leren werken, twee begrippen die in de vernieuwing van
het beroepsonderwijs centraal staan.
Gerard van Drielen
Lid College van Bestuur Hogeschool Rotterdam
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INLEIDING
Deze bundel is samengesteld omdat leren en werken tegenwoordig belangrijker en moeilijker geworden is. Het omvat ook
een steeds groter gebied, dat leren werken, zodat het bijna vanzelfsprekend een bundel werd, zodat diverse disciplines voldoende aan bod konden komen.
Op school leer je wel veel dingen, maar werken leer je in de
praktijk. Tenminste, zo was dat vroeger. Want het eerste deel
van deze bundel gaat over leren werken op school, de Hogeschool Rotterdam om precies te zijn. Dit deel van de bundel
gaat diep in op het onderwijsconcept dat werd uitgedacht door
Peter Bik en zijn collega’s en laat ook studenten aan het woord
om de verhalen uit de praktijk een plaats te geven. De bijlagen
bevatten overigens uitgebreide verslagen van uitgevoerde
projecten in het kader van het leerwerkbedrijf. Kortom: leren
werken.
In je eerste baan leer je verschrikkelijk veel en de meesten van
ons zijn gewoon blind aan zo’n traject begonnen. Baan gevonden, op een maandag aan de slag gegaan en dan maar kijken
hoe het gaat. Tenminste, zo was dat vroeger. Want het tweede
deel in deze bundel gaat over het begeleid worden bij die
eerste baan, het aangeboden krijgen van adequate opleiding
voor de eerste baan tijdens het uitvoeren ervan en dan na een
tijdje goed evalueren om te zien hoe het gaat en hoe het verder
moet. Kortom: werkend leren.
Als je dan eenmaal lekker aan het werk bent en een stevige
positie hebt verworven, blijkt ineens dat de wereld om ons heen
steeds sneller verandert en dat permanent blijven leren een
noodzaak is geworden. Dat kost enorm veel energie én vrije
tijd, waarbij het resultaat nog niet eens gegarandeerd goed te
noemen is. Want als je dan een drie-jarige cursus hebt afgerond is het maar de vraag of die het antwoord is op de vragen
van dat moment (het is tenslotte al weer drie jaar later). Eigenlijk loop je altijd hijgend achter de feiten aan. Tenminste, zo is
dat voor de meeste mensen. Tegenwoordig kun je dat leren
tijdens het werken goed inrichten met een manier van werken
Inleiding

11

OP

WEG NAAR EEN WERELDBAAN

die de natuur zelf ook toepast als een taak wat al te zwaar is
voor een individu: leren in een duo. Daar gaat het laatste deel
van deze bundel over: hoe voorkom je dat helemaal gek wordt
gemaakt door alles wat je moet leren terwijl je hard probeert te
werken? Het leren in duo’s is een bewezen aanpak en dit deel
van de bundel bevat een handleiding hoe dat in te steken.
Kortom: lerend werken.
Daarmee is deze bundel een schets van drie situaties in
iemands leven:
1. Tijdens de studie;
2. Bij het starten met werken;
3. Tijdens het werken.
Daarmee raakt dit boek mensen vanaf 18 jaar totaan hun pensioengerechtigde leeftijd, wat alles bij elkaar toch een periode
van ongeveer vijftig jaar omvat.1 Vandaar ook de bundel, want
iedereen kan lezen wat van toepassing is en overslaan wat niet
meer of nog niet relevant is. Een derde deel van dit boek is
zeker nu al relevant en de overige delen in de bundel worden
dat vanzelf nog eens.
Houten, Juli 2004

1

Dat kan iets minder zijn voor sommigen, maar die hebben dan het geluk
vroeger met pensioen te mogen dan de meesten van ons.
12
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INLEIDING
De Hogeschool Rotterdam (HR) is in 1989 ontstaan uit een
fusie tussen verschillende Hoger Beroeps Onderwijs(HBO) instellingen in de regio Rotterdam, Delft en Dordrecht. Het
grootscheepse samenvoegen van HBO-instellingen was in die
periode een trend. Dit werd gestimuleerd door de overheid, om
zo schaalvoordelen te bereiken.
Deze trend heeft zich verder doorgezet in de overige sectoren
van het onderwijs. Middelbaarberoepsonderwijs: MBO-instellingen werden samengevoegd tot grote ROC’s. Daarna hebben
grote samenvoegingen plaatsgevonden in het voortgezet
onderwijs.
Momenteel vindt er een samenvoegingslag plaats in het Primair
Onderwijs, door invoering van bovenschools management.
In 2002 is de HR gefuseerd met de Hogeschool voor Economische Studies (HES), een andere grote HBO-instelling in
Rotterdam. Door deze fusie is de HR één van de grootste HBOinstellingen in Nederland met een gevarieerd onderwijsaanbod,
waar 20.000 studenten onderwijs volgen en 1800 medewerkers
werkzaam zijn.
Het onderwijs wordt door zestien clusters aangeboden. Elk
cluster is onderverdeeld in een aantal opleidingen. De opleidingen leiden op tot een bachelor- of mastergraad.
Met de Erasmus universiteit en TU Delft zijn afspraken gemaakt
dat wanneer een masteropleiding verzorgd wordt door genoemde universiteiten de HR deze masteropleiding niet zal aanbieden. Hierdoor is het onderwijsaanbod in de regio uitgebalanceerd in relatie tot Hogeschool INHolland Rotterdam.
De HR richt zich in eerste instantie op de regio Rotterdam en
profileert zich op diverse gebieden. Hiervoor zijn kenniskringen
in het leven geroepen. Een kenniskring zorgt voor een nauwere
samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.
In 2003 is een strategisch plan ontwikkeld, wat gepresenteerd
is door het College van Bestuur aan alle geledingen van de HR.

Inleiding
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Speerpunt

Clusters

Bacheloropleidingen

Kenniskring

Masteropleidingen

Havens

Instituut voor
Service
Management

Logistiek, Economie,
Facilitymanagement

Logistics

Logistics

Internationale
betrekkingen

Rotterdam
Business
School

IBMS,
Trade Management
Asia

International
Business &
Risk Management

Bedrijven

-HES
Commercieel
Management
-Management
-HES Finacieel
Management

Commerciële economie,
Management, Economie en Recht,
Bedrijfseconomie

International
Business &
Risk management

Productie

-Engineering
-Laboratorium
en
Chemische
Technologie

Werktuigbouw,
Elektrotechniek,
Autotechniek,
Laboratoriumonderzoek, Gezondheidstechnologie

Product
Innovation &
Practice

Architectuur

RIBACS

Bouwkunde,
Ruimtelijke ordening
Civiele Techniek

Transurban

Architectuur en
stedenbouwkunde

Attractieve
cultuur

Willem de
Kooning
Academie

Autonome beeldende
kunst,
Communicatie en
Multimediadesign

Medialab

Autonome
beeldende kunst,
Mediadesign

ICT

RIVIO

Informatica,
Bedrijfsinformatica,
Technische Informatica, Grafimediatechnologie

Gezondheid

-Paramedische
opleidingen
-Verpleegkunde

Fysiotherapie,
Verpleegkunde,
Kaderopleiding
Gezondheidszorg

Arbeid en
Gezondheid,
Transitie
Zorg

Nurse Practioner,
Klinische
Verloskunde

Multiculturele kennis

-PABO
Lerarenopleidingen VOBVE

Lerarenopleiding
Basisonderwijs,
Voortgezet onderwijs

Versterking
beroepsonderwijs

Master of Education

Sociale
vernieuwing

-MDD/CMV
-SPH

Maatschappelijk Werk Opgroeien in
en Dienstverlening,
de stad
Sociaal Pedagogische
Hulpverlening

MBA, Consultancy,
Finance,
Innovation

Hoger Kader
Pedagogiek

Tabel 1: Speerpunten en opleidingen
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De samenvatting van dit strategisch plan staat in een positionpaper, waarin de speerpunten genoemd worden voor de
komende jaren (2003-2007). De speerpunten zijn gekoppeld
aan de diverse opleidingen en zijn in de tabel hiernaast
schematisch weergegeven.

De onderwijsuitvoering
De HR voert de komende jaren een nieuw concept in voor de
onderwijsuitvoering. De volgende lijnen in het curriculum zijn
aanwijsbaar en herkenbaar aanwezig:
Kennisgestuurd onderwijs. Actuele kennis op het terrein
van concepten, methoden en vaardigheden op het betreffende vakgebied worden ontwikkeld. De studenten krijgen
hiermee de basis om het beroep te kunnen uitoefenen.
Theorie en inzicht staan centraal.
Praktijkgestuurd onderwijs. Vraagstukken die zich in de
beroepspraktijk voordoen worden resultaatgericht aangepakt. De studenten ontwikkelen de vakinhoudelijke- en de
persoonlijke vaardigheden. Samenwerking en groepsprocessen staan centraal. Stage en afstudeeropdrachten
behoren ook tot dit type onderwijs.
Studentgestuurd onderwijs. De student kan zichzelf op
diverse manieren ontwikkelen. De student maakt na twee
jaar een keuze voor het vervolgtraject van de studie. De
keuze kan zijn een studiedifferentiatie: gericht op verbreding, verdieping van het vakgebied of doorstroom naar een
masteropleiding.
Een belangrijk aspect in het onderwijs is de balans tussen praktijk en theorie. Bij aanvang van de studie bestaat 60% van het
programma uit theorie. Aan het einde van de studie is daar nog
10% van over.
Het zwaartepunt verandert door de jaren heen: aan het begin
van de studie ligt het zwaartepunt meer op de theorie, aan het
eind meer op de praktijk.

Inleiding
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Bij aanvang van de studie dient men eerst te begrijpen wat de
essentie is van de werkzaamheden voor de beroepsuitoefening.
Pas dan kan men de stof in de praktijk gaan brengen.
De kennisoverdracht vindt in diverse werkvormen plaats: zelfstudie, (gast)college’s, praktijkles, projecten en workshops.
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DE ICT OPLEIDINGEN
Het RIVIO
De ICT opleidingen van de Hogeschool Rotterdam zijn ondergebracht in het Rotterdams Instituut Voor Informatica Opleidingen (RIVIO). Het RIVIO is in 2000 opgericht. In 1999 zijn de
ICT opleidingen afgesplitst van de opleiding Elektrotechniek en
Technische Natuurkunde.
Vanaf 1998 is de Informatica bij een groot publiek in de belangstelling komen te staan. Mede door de millenniumproblematiek
en de opkomst van de euro is er een ware hype ontstaan.
Er was een grote vraag naar geschoold personeel op het
gebied van informatica om de problemen het hoofd te kunnen
bieden. In de periode van 1998 tot 2002 was de groei bij de
informatica opleidingen groot. Vanaf 2003 vindt er een kentering plaats, en krijgen de informatica opleidingen minder toestroom van studenten dan de jaren ervoor. Dit komt door een
recessie in de ICT branche.
Het diploma is weer veel waard. Er komt steeds meer behoefte
aan ICT professionals maar ook met kennis van een ander vakgebied. Voorbeelden zijn kennis van ICT en de grafische industrie, kennis van ICT en het medische vakgebied. Deze trend zal
zich de komende jaren doorzetten. Het RIVIO zoekt samenwerkingsverbanden met andere opleidingen van de Hogeschool
Rotterdam om differentiaties te ontwikkelen die aan deze
behoefte op de markt voldoen.

De ICT opleidingen
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De opleidingen
Het RIVIO heeft vier opleidingen.
Informatica. Deze opleiding richt zich op de softwareontwikkeling en netwerkontwerp. Dit is de oudste opleiding
binnen de Hogeschool op het gebied van de informatica.
De opleiding heeft het profiel van het voormalige HIO
(Hoger Informatica Opleiding). De studenten ontwikkelen
zich verder in de softwarebranche of netwerkarchitectuur.
De functies die aansluiten bij de gevolgde studie zijn: technisch consultant, database ontwikkelaar, netwerkspecialist
of softwarespecialist.
Bedrijfskundige informatica. Deze opleiding richt zich op
het raakvlak van de bedrijfskunde en de informatica. De
studenten ontwikkelen zich op het gebied van onderzoek,
processen, informatie analyse, data-analyse,
verandermanagement, kennismanagement en
kwaliteitsmanagement. De functies die aansluiten bij de
gevolgde studie zijn: consultant, SAP specialist,
procesanalist, informatie analist en managementfuncties op
ICT afdelingen.
Grafimediatechnologie. Deze opleiding richt zich op het
raakvlak van de informatica en de grafische industrie. De
opleiding is een samenwerkingsverband tussen het RIVIO
en het Grafisch Lyceum te Rotterdam. De studenten ontwikkelen zich op het gebied van software ontwikkeling,
webdesign, grafische tools en management. De functies die
aansluiten bij de gevolgde studie zijn webdesigner,
software ontwikkelaar en grafisch ontwerper.
Technische Informatica. Deze opleiding richt zich op de
ontwikkeling van software en de ontwikkeling van interfaces
met hardware, veelal in combinatie met de opleiding Engineering van de HR. De studenten ontwikkelen zich in de
harde technologie, softwareontwikkeling voor embedded
systems en netwerken. De functies die aansluiten bij de
gevolgde studie zijn technisch ontwerper, systeemanalist
en netwerkarchitect.
20
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Opbouw curriculum RIVIO
Sinds 2003 is het Bachelors/Masters systeem in Nederland
ingevoerd. Om het Bachelors diploma te behalen dient een
student 240 creditpunten te hebben. Elk creditpunt staat voor
28 studiebelastinguren.
Als een student de vereiste vooropleiding heeft, duurt de opleiding vier jaar. Elk jaar moet de student 60 creditpunten halen.
Eén jaar is onderverdeeld in twee semesters. Totaal zijn er acht
semesters.
Het eerste en tweede jaar van de opleiding wordt veel basistheorie gegeven die nodig is voor het uit te voeren beroep. De
nadruk ligt het meest op de theorie en een deel op de praktijk.
Theorievorming vindt plaats door middel van zelfstudie en in
werkcolleges. De nadruk ligt op het verwerven van kennis en
het toepassen ervan, de werkvorm is individueel gericht. Toetsing vindt veelal schriftelijk plaats door middel van tentamens,
presentaties en rapportages.
De praktijkvorming vindt veelal plaats in projectvorm. Hier leert
de student door middel van simulaties uit de praktijk de geleerde stof in praktijk te brengen. Sociale vaardigheden en andere
persoonlijke competenties worden aangeleerd. Deze werkvorm
vindt plaats in groepsverband. Toetsing vindt plaats door middel
van presentaties, rapportages en reflecties.
Het derde en vierde jaar van de opleiding zijn praktisch gericht.
In deze periode kan de student zich specialiseren. De start van
deze periode is de stage. Tijdens de stage leert de student de
bedrijfscultuur kennen.
Bij terugkeer na de stage gaat de student verder met de opleiding. De opleiding kent diverse varianten. Een gedeelte bestaat
uit kennisgestuurd onderwijs, een deel bestaat uit praktijkgestuurd onderwijs en een deel bestaat uit studentgestuurd
onderwijs.
De studie wordt afgerond met een afstudeeropdracht van een
half jaar.

De ICT opleidingen
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Opleiding Structuur
Eerste leerjaar

Oriënteren & Herkennen

Tweede leerjaar

Analyseren & Toepassen

Derde leerjaar

Stage & Optimaliseren

Vierde leerjaar

Invoeren & Afstuderen

Tabel 2: Opleidingen structuur

Opleiding
Fase

Propedeuse

Hoofdfase

Studiejaren

1

2

Semesters

1

Kwartalen

1

2
2

3

3

3
4

1

4
2

3

Stage, Praktijkgestuurd

4

5
4

1

6
2

3

7
4

1

8
2

Projecten

Afstuderen, praktijkgestuurd

Duale leerroute 2

4

Stage

Projecten, kennisgestuurd en studentgestuurd

Duale leerroute 1

3

Afstuderen
Duale leerroute
Duale leerroute

Tabel 3: Tabel jaren semesters
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Praktijkgestuurd onderwijs
Er zijn diverse manieren van praktijkonderwijs die in de HR toegepast worden:
Duale route: twee dagen studeren en drie dagen werken.
Studenten zoeken een werkgever en krijgen salaris gedurende twee jaar. Studenten volgen een lesprogramma op
de HR. De HR heeft een afspraak met een bedrijf over de
werkzaamheden.
Casussen uit de praktijk: vijf dagen studeren. Studenten
werken onder leiding van docenten. Studenten volgen een
programma op school. Geen direct bedrijfscontact.
Casussen uit de praktijk: vijf dagen studeren. Studenten
werken onder leiding van docenten. Studenten volgen een
programma op school. Wel bedrijfscontact voor afstemming
of interviews.
Leer/werk bedrijf: drie á vier dagen werken één á twee
dagen studeren. Studenten werken in een team aan een
opdracht bij een bedrijf. Studenten volgen programma op
school. Studenten krijgen geen salaris, soms een stagevergoeding. Studenten werken bij verschillende bedrijven
gedurende twee jaar. Begeleiding op school en bij het
bedrijf.
Leer/werk bedrijf: vijf dagen studeren. Studenten werken
in een team aan een opdracht uit de praktijk op school.
Studenten volgen een programma op school. Studenten
krijgen geen salaris. Begeleiding op school.

De ICT opleidingen
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TERUGBLIK OP HET LEER/WERK BEDRIJF
Historie
September 2002 zijn vier docentenvan het RIVIO, in samenwerking met de Open Universiteit (OU) gestart met een leer/werk
bedrijf. Het doel was om echte projectopdrachten uit de nonprofit sector uit te laten voeren door studenten van het RIVIO.
Het leer/werk bedrijf is als pilot gestart.
De uitgangspunten waren:
opdrachten uit de praktijk laten uitvoeren door studenten;
opdrachten in de bedrijven laten uitvoeren door studenten;
projectmatig werken door docenten en studenten;
samenwerken met verschillende disciplines door docenten
en studenten;
bedrijfsmatig werken door docenten.
Vanuit drie verschillende opleidingen gingen vier docenten aan
de slag. Er vond een taakverdeling plaats onder de docenten
met de verschillende rollen.
Er werden in het studiejaar 2002/2003 maar een paar projecten
vanuit de non-profit sector uitgevoerd.
Begin 2003 stopte de samenwerking tussen de docenten van
de opleidingen van het RIVIO en de OU.
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De analyse van de oude situatie
Verschillende disciplines (opleidingsoverstijgend). Door
met verschillende opleidingen (Informatica, Grafimediatechnologie en Bedrijfskundige informatica) te werken heb
je met meerdere type studenten te maken qua expertise en
belangstelling. De docenten van de OU en RIVIO hebben
verschillende taaktoedelingen en belangen.
Budgettering. Het toekennen van tijd en geld is onvoldoende geregeld binnen het leer/werk bedrijf. Mede door
hapering bij toedeling van lokalen, roostering en taakbelasting van het personeel is de opzet niet gelukt. De toedeling
van faciliteiten en beschikbare tijd was voor het personeel
van de OU en het RIVIO verschillend. Interne budgettering
is niet toegepast, wat voor eenleer/werk bedrijf noodzakelijk
is om snel te kunnen handelen. Om uitbreiding van faciliteiten te krijgen moet voor elke actie toestemming gevraagd
worden. Dit komt het eigenlijke werk niet ten goede. Teveel
energie en tijd gaat hierdoor verloren.
Rolverdeling. De rollen werden wel toegekend, alleen de
bevoegdheden waren niet duidelijk geregeld. Dit heeft tot
onwerkbare situaties geleid.
Competenties personeel. Er was onvoldoende rekening
gehouden met de competenties van het personeel. Men is
gestart met docenten die het leuk vonden om een leer/werk
bedrijf te starten. Men heeft alleen gekeken wat de rollen
inhouden en niet beseft wat voor competenties daarvoor
nodig zijn.
Opdrachten uit de praktijk. Dit is het meest cruciale deel
van het bedrijf. Geen opdrachten geen bedrijf. Toen men
begon had men niet voldoende opdrachten. Relatiemanagement en een gedegen acquisitie is essentieel voor
leer/werk bedrijven. Door de korte voorbereidingstijd bij het
starten van het bedrijf is het zoeken naar opdrachten te laat
gestart. Het zoeken heeft nogal wat voeten in de aarde. Zelf
heb ik ervaren hoeveel investering, tijd en energie het kost
van een gerenommeerd consultancybedrijf kost opdrachten
Terugblik op het leer/werk bedrijf
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te verwerven. Dit betekent veel klantencontact en investeren in accountmanagement (relatiemanagement). Marketingplannen en vervolgens acquisitie verrichten. Hieraan
had men onvoldoende aandacht geschonken.
Teveel ineens willen. Opeenstapeling van ideeën, wensen
en verwachtingen hebben geleid tot overbelasting bij alle
betrokken medewerkers. Door de vele goede ideeën is er
veel geïnvesteerd in hoe het bedrijf op te zetten binnen
school (de backoffice), zonder te investeren in de bedrijven/klanten (de frontoffice). Om beide onderdelen goed van
de grond te krijgen zal er eerst geïnvesteerd moeten worden door de onderwijsorganisatie. De kosten gaan voor de
baten uit. Bovendien is er een risico dat de opzet niet van
de grond komt en dat de investering deels weggegooid is,
omdat rendement uit blijft.

Doorstart leer/werk bedrijven RIVIO
De opleiding Grafimediatechnologie startte direct na de beëindiging van de pilot een eigen leer/werk bedrijf onder de naam
LYNX met specifieke opdrachten voor de betreffende opleiding.
De studenten kregen interne en regelmatig externe opdrachten.
Deze opdrachten werden op de HR uitgevoerd onder begeleiding van de docenten.
De opleiding Bedrijfskundige Informatica startte per 1 september 2003 een leer/werkbedrijf dat onder de naam IT4S (Information Technology for Society) is gaan werken.
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START IT4S
De belangrijkste reden om te starten binnen de opleiding
Bedrijfskundige Informatica met een leer/werk bedrijf lag in het
feit, dat een groep van 14 studenten een lesprogramma moest
krijgen, zodat deze groep geen half jaar studietijd zou verliezen.
De overige 22 studenten gingen de stageperiode van een half
jaar in.
Een lesprogramma dubbel laten draaien in hetzelfde studiejaar
is veel te duur. Andere alternatieven lagen niet snel voor de
hand. Dus werd eind juni 2003 afgesproken het leer/werk bedrijf
IT4S te continueren.
Hierop is een team opgericht bestaande uit drie docenten met
verschillende rollen. De belangrijkste rollen: directeur,
projectmanager en personal coach.
Twee van de docenten hadden al geparticipeerd in het vorige
leer/werk bedrijf, en wilden opnieuw een poging wagen. De
derde docent ben ik geworden.
Om een leer/werk bedrijf opnieuw leven in te blazen, met de
ervaringen van de vorige poging in het achterhoofd, zijn we
begonnen.
De analyse van de oude situatie, waarom dit leer/werkbedrijf
eerder mislukt is, hebben we als referentiekader gebruikt. Vervolgens hebben we een businessplan gemaakt.

De nieuw gekozen situatie
Er is begonnen met één discipline (opleiding Bedrijfskundige
Informatica). Door met alleen de opleiding Bedrijfsinformatica te
werken heb je met hetzelfde type studenten te maken qua
expertise en belangstelling.
De docenten uit deze opleidingen hebben dezelfde manager en
belangen. De problemen lossen zich snel op door de korte
lijnen in de organisatie, waardoor de communicatie optimaal is.

Start IT4S
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De wisselwerking tussen de studenten onderling, de docenten
onderling en tussen docenten en studenten is goed. Dit komt
door korte communicatiekanalen binnen het leer/werk bedrijf en
het stimuleren van een bedrijfscultuur in plaats van een
schoolcultuur.
Budgettering
Alvorens met het bedrijf te starten is er een begroting opgesteld
door de docenten. De volgende aspecten zijn daarin geregeld:
Tijd, de inzetbaarheid van de betreffende docenten (contacttijd), drie docenten hebben op één dag contacttijd met
de studenten, één docent heeft één dag voor acquisitie en
afstemming met klanten.
Een eigen vast lokaal het bedrijf voor de veertien studenten gedurende de semesters, voor de studenten staat
continu één lokaal met computervoorzieningen paraat om
opdrachten uit te werken. Als er geen externe opdrachten
zijn werken studenten aan interne opdrachten of aan hun
leerdoelen.
Budget, representatiekosten en kantoormiddelen. Om
teambuildings activiteiten te organiseren of een lunch met
klanten te regelen, dan wel overige kosten te kunnen
dekken.
Overige faciliteiten, zoals excursies en collegezalen.
Gastcolleges, expertise voor bepaalde onderwerpen en
workshops.
Op te leveren baten; zoals sponsoring, werkplekken,
opdrachten, gastcolleges en materiaal voor trainingen.
Interne budgettering is nog niet toegepast, wat voor een bedrijf
noodzakelijk is om snel te kunnen handelen. Het bedrijf genereert op een creatieve manier een derde geldstroom. Door de
wet en regelgeving is er geen cashflow. Een alternatief is sponsoring door de klanten en studenten krijgen stage/afstudeer
vergoedingen.

28

Bundel deel 1: Leren werken IT4S

OP

WEG NAAR EEN WERELDBAAN

Rollen
De rollen in IT4S zijn als volgt:
Directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van IT4S. Hij draagt zorg voor de budgetten, de
faciliteiten, de acquisitie, de matching van studenten op de
opdrachten en het klantcontact. Ieder kwartaal houdt de
directeur functioneringsgesprekken met de studenten
(medewerkers IT4S) en worden er ook afspraken gemaakt
over de leerdoelen van de student. De directeur bewaakt de
afspraken met de klant en de studenten. Samen met de
klanten worden de prestaties van de studenten geëvalueerd.
Projectmanager. De projectmanager is verantwoordelijk
voor de vakinhoudelijke competenties van de studenten. De
projectmanager toetst de plannen van aanpak en de opgeleverde eindproducten van de studenten. In groepen worden de producten behandeld en vindt reflectie plaats. De
reflectie wordt begeleid door de projectmanager. Daar waar
nodig is, onderbouwt de projectmanager de problemen met
bestaande theorieën.
Personal coach. De personal coach is verantwoordelijk
voor de persoonlijke competenties. Daaronder vallen rapportage, gedrag, presentaties en interviewtechnieken. Deze
competenties worden zonodig verdiept. De personal coach
is vertrouwenspersoon en begeleidt de student naar zijn of
haar leerdoelen door middel van een Persoonlijk Ontwikkel
Plan (POP). De student reflecteert aan het einde van de
periode (kwartaal of afgesproken tijdsperiode) over zijn ontwikkelingen aan de coach.
Teammanager. Gedurende één kwartaal is één van de studenten de teammanager. De teammanager assisteert de
directeur met de administratieve organisatie van IT4S. De
teammanager houdt afwezigheid bij en verzorgt de communicatie tussen de studenten en de docenten van IT4S.

Start IT4S
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Student. De student is gedurende een bepaalde periode
werkzaam in IT4S. De student werkt aan interne of externe
projecten en heeft de rol van projectmedewerker. De student is verantwoordelijk voor zijn eigen leerdoelen. De
student krijgt periodiek lesstof aangeboden door IT4S of de
HR. Indien er lesstof nodig is om zijn werk te kunnen uitvoeren op een project, zorgt de student zelf voor aanvulling
van zijn kennis. De student krijgt per kwartaal een functioneringsgesprek en geeft aan wat zijn leerdoelen zijn en hoe
hij dit denkt te realiseren. In het gesprek geeft de student
aan hoe hij de afgelopen periode zijn leerdoelen gehaald
heeft.
De taken en bevoegdheden zijn duidelijk gescheiden. Elke rol
kent zijn eigen toetsingscriteria (ieder één derde van het cijfer)
en samen zijn de docenten verantwoordelijk als zelfsturend
team voor de resultaten van de studenten. Bij eventuele ziekte
van één van de docenten neemt de ander de betreffende taken
over.
De drie docenten werken als een zelfsturend team.
Competenties docenten
De competenties van de docenten waren belangrijk bij het doorstarten van IT4S. Men is gestart met docenten die het leuk
vonden om te starten en die de genoemde rollen kunnen vervullen.
De directeur heeft ervaring met leiding geven aan interne en
externe professionals in de profit en non profit sector. Daarnaast kan hij bogen op een groot relatienetwerk in het bedrijfsleven en het onderwijs. Acquisitie is niet geheel nieuw. De
directeur is een generalist met als specialisme veranderingen
inzetten en complexe projecten aansturen. De persoonlijke
competenties zijn: daadkracht, creativiteit, ondernemerszin,
flexibel zijn en oog voor talent hebben. Een doener met denkkracht.
De projectmanager heeft ervaring in de profit en de non profit
sector als automatiseerder, beleidsmedewerker, hogeschooldocent en projectleider. De projectmanager heeft een netwerk in
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de overheid en onderwijsinstellingen (Ministerie, ROC en HBO).
De projectmanager is een specialist op diverse bedrijfskundige
en informatiekundige disciplines en theoretisch sterk onderlegd.
De persoonlijke competenties zijn: creativiteit, vastberaden,
resultaatgericht, perfectionist, zorgvuldig en inlevend in de studenten. Een denker met daadkracht.
De personal coach heeft ervaring in de gezondheidszorg en het
onderwijs. De personal coach is een specialist in persoonlijke
ontwikkelingstrajecten met een sterk gevoel voor gedragscodes. De coach is gespecialiseerd in de beroepsondersteunende
vaardigheden zoals rapporteren, presenteren, interviewtechnieken, conflicthantering, onderhandelen en sollicitatietrainingen.
De persoonlijke competenties zijn: zorgverlenend, empatisch,
hulpvaardig, rechtvaardig, perfectionist met een open benadering. Een doener met inlevingsvermogen.
De competenties vullen elkaar op de diverse gebieden aan.
Hierdoor kan dit team opereren als een zelfsturend team. De
docenten kunnen elkaar aanspreken op de werkzaamheden.
Kritiek is een geschenk om elkaar naar een hoger plan te
brengen.
Deze werkwijze bevordert goede werkrelaties. Het management heeft op deze wijze weinig omkijken naar de uitvoering.
Het heeft alleen een toetsende rol.
Opdrachten uit de praktijk
Bij de start hadden we alle drie al enkele organisaties benaderd
voor mogelijke opdrachten. Daarnaast zorgden we voor een
tiental interne opdrachten, zodat alle studenten aan het werk
konden bij aanvang van het semester in september 2003.
Er waren nog weinig tot geen externe opdrachten in september.
Dit betekende dat relatiemanagement en een gedegen acquisitie het leeuwendeel van het werk was bij aanvang van het
semester. Het zoeken heeft nogal wat voeten in de aarde
gehad.
Na enkele weken van intensief zoeken naar opdrachten begonnen deze binnen te stromen. Het nadeel was, dat de
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opdrachtgevers verspreid lagen door Nederland (Haarlem,
Leiden, Hank).
Half oktober was iedereen geplaatst op een externe opdracht.
Hierdoor ontstond de tijd om gerichter te gaan zoeken in de
regio Rotterdam.
Dit betekent veel klantencontact en investeren in accountmanagement (relatiemanagement). Marketingplannen en vervolgens
acquisitie verrichten. Bij het verwerven van klanten is het noodzaak om de nazorg niet te vergeten.
Niet teveel ineens
In de nieuwe situatie zijn er keuzes gemaakt met betrekking tot
het concept. Er is een kleine groep gestart van veertien
studenten.
Beperken op één discipline, namelijk Bedrijfsinformatica.
Alleen opdrachten uitvoeren die in ons vermogen liggen, dus
ook nee durven zeggen en uitleggen waarom niet.
Evaluatiemomenten inbouwen met “go” en “no-go” momenten.
Uitgaan van een lerend organisatieonderdeel (double-loop learning). Veel overleg voeren en direct bijsturen waar dit noodzakelijk is.
Gefaseerd invoeren en terug kunnen vallen op het bestaande
reguliere traject (zekerheid inbouwen).
Door de vele goede ideeën uit het verleden is er veel geïnvesteerd in hoe op te zetten binnen school (de backoffice), zonder
te investeren in de bedrijven (de frontoffice). Om beide onderdelen goed van de grond te krijgen zal er eerst geïnvesteerd
moeten worden door de onderwijsorganisatie. De kosten gaan
voor de baten uit.
Door nu ook vooraf te investeren in een portefeuille van opdrachten (zowel intern als extern) hebben we een betere basis
om te starten gecreëerd.
Bovendien is het risico dat de opzet niet blijvend van de grond
komt. De tijd zal uitwijzen of het concept in deze vorm werkt.
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Oude situatie

Nieuwe situatie

Verschillende disciplines

Eén discipline (Bedrijfskundige Informatica)

Geen begroting (budget, faciliteiten, inzet)

Een begroting

Globale rolverdeling

Duidelijke rolverdeling en bevoegdheden

Niet op competenties geselecteerd

Competentie gestuurd

Weinig opdrachten uit de praktijk

Voldoende opdrachten (intern en extern)

Visie, teveel willen, geen keuzes maken

Visie, duidelijke keuzes

Geen evaluatiemomenten

Veel evaluatiemomenten (double-loop
learning)

Tabel 4: Vergelijking oude en nieuwe situatie

Samenvattend
De docent heeft de volgende plichten:
heeft een rol en een takenpakket in het bedrijf,
werkt in een zelfsturend team,
stelt een begroting op voor een half jaar,
evalueert samen met het management het eerste half jaar,
reflecteert naar de student, zichzelf en collegae.
De docent heeft de volgende rechten (verantwoordelijkheden
en bevoegdheden):
heeft voldoende contacttijd,
heeft voldoende faciliteiten,
mag fouten maken om van te leren,
kan collegae aanspreken op ongewenst gedrag.

Start IT4S

33

OP

WEG NAAR EEN WERELDBAAN

IT4S EN HET LEERPLAN
Visie
Het gedegen voorbereiden van de student op de arbeidsmarkt
door een continue wisseling van opgedane competenties (theoretische kennis en vaardigheden) op school en de opgedane
ervaring uit de praktijk en deze competenties en ervaring te
leren delen met anderen (bedrijven, studenten en docenten).
Naast de persoonlijke groei van de student staat het koppelen
van de arbeidsmarkt aan het hoger onderwijs in het leer/werk
bedrijf centraal.
Immers heeft de hogeschool alleen bestaansrecht als men
geschoold personeel op de arbeidsmarkt plaatst. De markt
heeft behoefte aan geschoold personeel dat snel en adequaat
ingezet kan worden. Een veelgehoorde klacht uit de markt is
dat studenten veel theorie krijgen, maar net niet over de juiste
competenties beschikken voor een bepaalde werkgever. Bij de
werkgever begint de student over het algemeen met cursussen
en gedragscodes binnen het bedrijf. Zowel de vakinhoudelijke
als de persoonlijke competenties moeten in de regel behoorlijk
bijgeschaafd worden.
De school kent een stage- en afstudeerperiode voor de studenten, die in totaal een jaar in beslag nemen. Studenten ervaren
dit als nuttig en prettig. In de periode tussen de stage en het
afstuderen gaan de studenten weer terug de schoolbanken in
en krijgen theorie afgewisseld met casussen uit de praktijk.
Deze casussen worden begeleid door docenten op school. Dit
wordt door studenten ervaren als droogzwemmen. Dit is een
veilige manier om kennis tot je te nemen. Zelf kan een student
zich niet sterk genoeg voorbereiden op wat hij tegenkomt op de
arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt laat zich niet sturen en is onvoorspelbaar.
Het leer/werk bedrijf gaat uit van een continu proces van leren
en werken. Het proces start met de stageperiode en eindigt na
twee jaar met het diploma, waarna de student de vaardigheden
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bezit om zichzelf op deze manier verder te blijven ontwikkelen
tijdens zijn werkbare leven.
In deze leer/werk periode krijgt de student de mogelijkheden
om zich in verschillende disciplines te ontwikkelen. Daarnaast
krijgt de student zicht op de verschillende branches van de
markt, zowel van de profit als de non-profit organisaties.

Leerplan
Vanaf scratch moest een leerplan opgezet worden voor een
periode van minimaal een half jaar (één semester) met een
optie voor een heel jaar (twee semesters).
Als uitgangspunten gaan we van de volgende zaken uit:
Een assessment. De studenten krijgen bij aanvang van de
leer/werk periode een testbatterij, waarin diverse competenties gemeten worden: ruimtelijk, numeriek en logisch inzicht, analytisch vermogen, werken onder tijdsdruk. De studenten krijgen een beeld waar zij op dat moment staan. Wij
zien dit als de 0-meting.
De student staat centraal. De student stelt in overleg met
de docenten een individueel leerplan op, waarin aangegeven wordt aan welke competenties gewerkt gaat worden.
Hier gaat de student een kwartaal aan werken en de student wordt daarop getoetst. Daarnaast leert de student in
groepsverband aan opdrachten te werken, zowel in de
praktijk als op school.
Leren en werken worden gecombineerd. De student
krijgt theorie op school (één dag per week)en deze theorie
past hij toe in de praktijk (vier dagen per week). Hierdoor
krijgt de student een goed inzicht in theoretische kennis en
maakt dit zich eigen. Het resultaat is voor de student direct
in de praktijk zichtbaar.
De theorie uit het reguliere programma (semester 6 en
7) dient terug te komen. De theorie uit het reguliere programma wordt gedoseerd toegepast in het leer/werkbedrijf.
In het reguliere programma bestaat een modulewijzer,
IT4S en het leerplan
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waarin de student gedurende een kwartaal theorie volgens
de modulewijzer krijgt. Om de praktijk na te bootsen worden
er casussen uit het bedrijfsleven gebruikt en bewerkt door
de docenten. De uitkomst van de casussen en ondersteuning door de docenten is goed voorspelbaar en past in een
kwartaal.
In de lessen van het leer/werk bedrijf wordt de theorie gegeven en de student bepaalt de relevantie voor de opdrachten. Studenten worden geacht deze theorie toe te passen
bij de juiste situatie.
De theorie en de opdrachten dienen getoetst te worden.
De toetsing vindt op diverse manieren plaats. De docenten
bepalen of de normen gehaald worden. Dit doen zij aan de
hand van de dezelfde systematiek als in het reguliere traject. Geleverde producten (rapporten, werkstukken, presentaties, implementatieopdrachten, evaluaties opdrachtgevers, etc) worden beoordeeld door de docenten op consistentie en eindtermen behorend bij het beroepsprofiel. De
beoordeling vindt plaats door de docenten op hun aandachtsgebied en worden met elkaar besproken. Vervolgens
krijgt de student dit in een beoordelingsgesprek met de drie
docenten te horen.
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Lesweek

Plenair

Persoonlijke
competenties

Vakinhoudelijke
competenties

1

Assessment
Testen
Indeling interne projecten
Uitleg programma

Les

Les

2

Vergaderen

Uitslag
Assessment
bespreken

PID aanleveren,
toelichten

3

Opdracht uitwerken

-

-

4

Vergaderen
Indelen externe projecten
Presentaties interne
projecten

Les

Les

5

Opdracht uitwerken

-

-

6

Vergaderen

Les

Les

7

Opdracht uitwerken

-

-

8

Vergaderen
Presentaties externe
projecten

Inleveren
(reflectie)
tussenverslag
Les

Inleveren
(vakinhoud)
tussenverslag
Les

9

Functioneringsgesprekken

-

-

10

Evaluatie
Beoordeling

Tabel 5: Leerplan per kwartaal
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Beoordelingscriteria
De beoordeling vindt aan het eind van het semester plaats. De
student wordt op de volgende punten beoordeeld:
Uitvoering projecten:
werkhouding/inzet;
afspraken/deadlines;
zelfstandigheid/ eigen initiatief;
productiviteit (kwaliteit, kwantiteit);
praktische aanpak/vaardigheden (indruk);
organisatorische vaardigheid (inzicht);
behaalde leerdoelen;
feedback opdrachtgevers en collega’s;
Vakinhoudelijke competenties:
technische inhoud (moeilijkheidsgraad diepgang,
juistheid en creativiteit);
eventueel bijbehorende onderwerpen;
helderheid in motiveringen, risicobeschrijvingen en
nog onuitgezochte deel problemen;
getoond inzicht (constructief, probleemoplossend
vermogen en economische factoren;
beantwoorden van de vragen;
methoden en technieken;
Persoonlijke competenties:
wijze van samenvatting (wezenlijke zaken en noodzakelijke achtergronden);
leesbaarheid, opbouw en verzorging (verslag);
verbale communicatie;
non-verbale communicatie;
sociaal gedrag;
motiverend en stimulerend vermogen.
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Beoordeling: (30, 30, 30), 10 punten voor aanwezigheid.
Directeur: functioneringsgesprek, inzet plenaire deel,
terugkoppeling collegae en opdrachtgevers.
Projectmanager: Project Initiatie Document (PID), Plan
van Aanpak (PvA), presentatie en verslag vakinhoudelijk.
Personal Coach: assessment, Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), presentatie en verslag (vorm, taalbeheersing).
Elke rol/persoon is verantwoordelijk voor toetsing van eigen
onderdeel.

IT4S en het leerplan
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IT4S EN DE SCHOOL.
Faciliteiten
Het leer/werk bedrijf IT4S is gehuisvest in het gebouw van de
Hogeschool Rotterdam aan het Museumpark te Rotterdam.
IT4S maakt gebruik van de faciliteiten van dit instituut. De randvoorwaarden om IT4S te kunnen laten draaien met betrekking
tot de benodigde faciliteiten zijn:
er dient voldoende werkruimte voor het bedrijf aanwezig te
zijn;
computervoorzieningen (computers, printers, software);
kantoormiddelen (bergruimte, ordners, etc);
budget (liquide middelen).
De school dient als leer en werkinstituut. Dit betekent dat er
voor de studenten van IT4S continu werkruimte ter beschikking
moet staan. De ruimte die voor de veertien studenten beschikbaar is een groot projectlokaal waarvan zes computers gereserveerd zijn gedurende vijf dagen in de week. Dit lokaal is via
cijfercode toegankelijk.
In de ruimte is bergruimte met literatuur en dossiers van de uitgevoerde projecten aanwezig. Deze ruimte dient als uitvalsbasis voor de projecten.

Detacheringbureau
IT4S heeft de rol van een detacheringbureau. De studenten zijn
junior-consultants. IT4S kan veel typen opdrachten uitvoeren en
zijn verschillend van aard. De behoefte van de studenten is
groot om diverse opdrachten gedurende de schoolperiode uit te
voeren.
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Om dit te realiseren is er een overzicht gemaakt wat IT4S
allemaal kan uitvoeren. Het type opdrachten die onze bedrijfskundige informatica studenten kunnen uitvoeren zijn:
pakketselectie, adviesopdrachten en onderzoeksopdrachten;
workflow processen doorlichten;
audits en inventarisaties;
ITIL, implementatie en database opzetten;
haalbaarheidsonderzoek en calamiteitenplan;
projectondersteuning en administratieve organisatie;
marketing en acquisitieplan;
videobewerking .
Alle opdrachten worden projectmatig uitgevoerd. De methode
die als basis gebruikt wordt is gebaseerd op PRINCE2. Het
betreft interne en externe projecten. De interne projecten zijn
projecten voor het RIVIO. De externe projecten zijn alle overige
projecten.

De opdracht
De opdracht start met een gesprek tussen de directeur van
IT4S en de klant. In beginsel is het een oriënterend gesprek.
De klant vertelt hoe zijn organisatie is opgebouwd en welke
behoefte er is. De directeur van IT4S geeft uitleg over de werkzaamheden van IT4S.
In overleg wordt bepaald of er binnen de organisatie een mogelijke opdracht is voor IT4S. Belangrijk punt is dat de klant weet
dat de opdracht een inspanningsverplichting is
Indien de klant en IT4S overeenstemming hebben gaat de volgende procedure in werking. Op dit moment gaat de opdrachtgever opdrachtnemer cyclus in werking.
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De klant is opdrachtgever en geeft globaal aan wat de wensen
zijn van de eventuele opdracht. Ervaring leert dat de klant wel
ongeveer weet wat er moet gebeuren, maar hij nog zoekende
is.
De directeur van IT4S fungeert als opdrachtnemer van de eventuele opdracht.
De volgende stap is het matchen van geschikte studenten voor
de gewenste opdracht. Dit is één van de belangrijkste stappen
in het proces. Je krijgt in een bedrijf een kans om studenten te
plaatsen en wilt daar in principe in de toekomst mee doorgaan.
Binnen IT4S worden twee studenten gekoppeld om de opdracht
uit te voeren. De twee studenten gaan voor een kennismakingsgesprek naar de klant.
De studenten krijgen vooraf de opdracht de mogelijkheid om
zich voor te bereiden op het gesprek. Dit kan door brochures
door te lezen of de internetsite te raadplegen. Bovendien stellen
ze een interviewsessie op om zoveel mogelijk te weten komen
in het kennismakingsgesprek. Want de eerste indruk is voor de
klant het belangrijkste moment.
Na het gesprek vindt er verslaglegging plaats door de studenten en wordt dit teruggekoppeld naar de klant. De studenten
stellen vervolgens, indien akkoord, een initiatiedocument op,
waarin de opdracht uitgewerkt wordt met een duidelijke afbakening. Dit is essentieel om de verwachting van beide partijen
goed te kunnen managen.
Dit initiatiedocument wordt voorgelegd aan de directeur van
IT4S en de klant. Indien beiden akkoord zijn, wordt het document ondertekend door de betrokkenen. De opdracht kan nu
formeel uitgevoerd gaan worden door IT4S.
Het werk van de directeur van IT4S is klaar en deze geeft de
opdracht door aan de projectmanager van IT4S.
De studenten gaan vervolgens drie à vier dagen per week op
de locatie van de klant werken. Hier wordt gewerkt aan een
plan van aanpak (PvA). De werkzaamheden duren twee à drie
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weken en er vindt afstemming en terugkoppeling plaats met de
klant en de projectmanager.
Als het PvA klaar is, moet de projectmanager akkoord geven
om vervolgens op te leveren aan de klant.
Deze procedure is belangrijk omdat de projectmanager ervaring
heeft en onderwijskundig verantwoordelijk is voor de studenten.
Als het PvA klaar is begint de daadwerkelijke uitvoering van het
project.
Tijdens de uitvoering op de locatie kunnen complicaties zich
voordoen of wijzigingen nodig zijn op het PvA.
Ingrijpende wijzigingen worden voorgelegd aan de directeur,
vanwege de gemaakt afspraken met de klant. Kleine wijzigingen worden afgestemd met de projectmanager.
Gedurende de uitvoering van het project vindt er reflectie plaats
door de personal coach en de projectmanager tijdens de lessen.
In vergaderingen vindt terugkoppeling plaats uit de projecten
naar de directeur. In de vergaderingen vinden periodiek presentaties plaats uit de projecten. Hierdoor leren de overige studenten van de bevindingen en worden problemen besproken.
Als het project opgeleverd wordt, vindt er rapportage plaats
door de studenten. Als de projectmanager akkoord is, wordt dit
aan de klant opgeleverd.
Vervolgens vindt er een evaluatie plaats tussen de klant en de
studenten. Daarna vindt er een evaluatie plaats tussen de klant
en de directeur van IT4S.
De studenten krijgen een evaluatiegesprek met de directeur
van IT4S over het project en deze verleent décharge aan de
studenten.

IT4S en de school.
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Figuur 1: processchema

De matching
De matching van de studenten op de opdrachten is een
kritische succesfactor. Wat belangrijk is te weten wie op de
opdracht de begeleiding voor zijn rekening neemt. Het is een
risicofactor als de begeleider een ander persoon is dan de
klant.
De klant heeft namelijk het gesprek met de directeur van IT4S
gehouden. Daar ontstaat een vertrouwensband. De begeleider
heeft dat moment dan gemist. Op dat moment is de band tussen de begeleider en de klant weer van belang. Ik hecht er
waarde aan om altijd met de begeleider te praten alvorens de
matching plaatsvindt van de studenten.
De matching wordt bepaald aan de hand van verschillende
indicatoren: profit of non proft, cultuur van de organisatie, type
begeleider, type student, complexiteit opdracht, expertise
student, leerdoelen student en de bereikbaarheid voor de
student. Als het klikt tussen de begeleider en de studenten, is
de opdracht al voor 50% geslaagd. De basis is dan sterk en
aangezien er in een project altijd wel wat verkeerd gaat, heeft
dit zijn voordeel. Door de goede band zullen deze mogelijke
fouten anders beoordeeld worden.
Het wil wel eens voorkomen dat er zowel studenten en opdrachten zijn, maar dat er geen matching is. In deze gevallen
blijft de opdracht nog even liggen of de klant besteedt de opdracht elders uit.
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De kansen en bedreigingen
Voor de school zijn er kansen en bedreigingen te benoemen
door IT4S. De kansen:
Imagoverbetering, door het plaatsen van goed geoutilleerde
studenten en het uitvoeren van een actief relatiemanagement.
Betere aansluiting met het beroepenveld: door een continue
uitwisseling van studenten in de markt en het begeleiden
van de projecten door de docenten kunnen kennis en ervaring elkaar optimaal aanvullen. De docent blijft up to date
en de studenten bereiden zich gedegen voor op het beroep.
Sponsoring: bedrijven leveren al dan niet een bijdrage aan
de school door middel van gastdocenten voor het geven
van colleges of workshops, het organiseren van excursies
of het begeleiden van stagiaires. Vergoedingen worden
gegeven op basis van stagecontracten.
Bijdrage leveren aan het arbeidsproces: studenten werken
aan opdrachten die bij bedrijven wel uitgevoerd dienen te
worden, maar meestal door onvoldoende arbeidskrachten
in dienst te hebben, blijven liggen.
Kwaliteitsverbetering: studenten werken aan echte relevante opdrachten. Hierdoor voelen zij zich gewaardeerd
door zowel de bedrijven als de docenten. De prestaties
nemen zienderogen toe. Men zal zich extra inspannen om
de resultaten te halen.
Recessie in de markt: de bedrijven hebben onvoldoende
budget om arbeidskrachten in dienst te nemen. Er is wel
ruim voldoende werk, dit blijft meestal liggen. Hierdoor
willen bedrijven wel wat tijd reserveren voor begeleiding
van studenten in ruil voor de werkzaamheden.
“Echte” opdrachten voor studenten, hierdoor komt er leven
in de opleiding, men weet waarvoor men studeert.
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Kansen
Imagoverbetering
Betere aansluiting met het beroepenveld
Sponsoring
Bijdrage leveren aan het arbeidsproces
Kwaliteitsverbetering
Recessie
Echte opdrachten

Tabel 6: Kansen voor IT4S

De bedreigingen
Te weinig opdrachten, kan een negatief effect hebben op
docenten, studenten en bedrijven. Docenten denken dat het
niet lukt en vluchten terug in het reguliere traject. De studenten pakken de draad van school weer op in plaats van
een beroepshouding te ontwikkelen. De bedrijven twijfelen
aan de kwaliteit van de opleiding.
Afhankelijk worden van enkele personen, als personen zich
vereenzelvigen met dit proces en geen andere collegae ingewerkt worden kan dit contraproductief werken in zowel
het reguliere traject alsmede IT4S. Teamwork van de opleiding staat dan op het spel.
Wegnemen arbeidsplaatsen op de markt, het goedkoop
leveren van goed gekwalificeerd personeel is een bedreiging voor mensen die werk zoeken. De school dient hier
zorgvuldig mee om te gaan. Daarom gaat de school een
inspanningsverplichting aan en geen resultaatsverplichting.
Economische groei. Als de economie aantrekt zullen studenten verleid worden door de bedrijven om tegen concurrerende vergoedingen voortijdig de opleiding te verlaten.
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Ongemotiveerde studenten plaatsen, deze zijn een bedreiging voor de opleiding, bij een nare ervaring door een
bedrijf kan dit consequenties hebben voor het opnieuw
plaatsen van studenten.
Bedreigingen

Tegenmaatregelen

Te weinig opdrachten

Relatiemanagement opvoeren, extra
personeel inzetten

Afhankelijk worden van enkele personen

Personeel met de benodigde competenties
werven of opleiden

Wegnemen arbeidsplaatsen

Afspraken met bedrijven over de
werkzaamheden

Economische groei

Afspraken met de bedrijven omtrent
beloning

Ongemotiveerde studenten plaatsen

Studenten in het reguliere traject plaatsen
of interne projecten laten uitvoeren.

Tabel 7: Bedreigingen voor IT4S
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IT4S EN DE BEDRIJVEN
Branches
IT4S wil actief zijn in de totale arbeidsmarkt, zowel de profit
sector als de non-profit sector. Het reguliere opleidingstraject
kent na de stageperiode, in de semesters zes en zeven, een
indeling in branches. IT4S volgt deze benadering.
De branches zijn als volgt onder te verdelen:
Profit sector
Banken en verzekeringen
Multinationals
Midden en Klein Bedrijf (MKB)
Non-profit sector
Overheid
Onderwijs
Gemeente
Gezondheidszorg
De studenten kiezen in het reguliere traject voor één van deze
branches als specialisme. Bedenk wel dat het reguliere traject
met casussen werkt en een relatief lage inspanning kent, doordat ze binnenschools aan de opdrachten werken zonder interventie van bedrijven.
Binnen IT4S hanteren we het concept dat studenten werkzaam
kunnen zijn in zowel de profit als de non-profit sector. Uiteraard
kunnen ze zich specialiseren voor een branche.
Is het niet zo dat we bij aanvang van ons werkbare bestaan een
blauwdruk meekrijgen van onze eerste baan? We kiezen voor
één van de branches en blijven een groot deel van ons leven
daarin werken. Mensen zijn gewoontedieren en vervallen snel
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in veiligheid. Er ontstaat een angst om te switchen naar een
andere baan in een andere branche.
Om deze vooroordelen en angsten te minimaliseren is het nuttig om de verschillende branches te leren kennen gedurende de
opleiding.
In de opleiding kan de student kennis maken met de verschillende branches zonder beschadigd te worden en krijgt de kans
om verschillende culturen te leren kennen door er te mogen
werken.
IT4S heeft de Rotterdamse regio als speerpunt voor het plaatsen van studenten. Dit betekent niet dat de rest van Nederland
buiten schot blijft. De student staat centraal en we willen externe opdrachten. Als er onvoldoende aanbod in de regio Rotterdam voorhanden is, wordt er uitgeweken buiten de regio.
Hier wordt wel rekening gehouden met de uitvoerbaarheid voor
de studenten (reistijd, bereikbaarheid en werktijd).
We hebben opdrachten in Haarlem, Hank en Leiden uitgevoerd.
De meeste opdrachten zijn echter uitgevoerd in de regio
Rotterdam.

Culturen
De culturen binnen organisaties verschillen enorm. Zelfs binnen
organisaties zijn er subculturen. Onder een cultuur verstaan we
de regels en gewoonten van een organisatie. Sommige organisaties eisen volledige commitment en loyaliteit van het personeel. Dit komt tot uiting in werktijden, kleding, gedrag, een auto
van de zaak, functies met bijbehorende bevoegdheden, titels,
scholing, vrije tijd, salaris en bonussen.
Charles Handy is een onderzoeker en organisatieadviseur die
onderzoek heeft gedaan naar culturen en heeft deze vervolgens getypeerd. Hij heeft de Griekse goden uit de mythologie
gebruikt om de typeringen aan te geven.
Deze benadering is een graadmeter bij het samenwerken van
IT4S met de bedrijven. Hierdoor is het duidelijk waar de
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krachten liggen en hoe er gehandeld dient te worden. Wat voor
studenten er wel of niet passen. Ik geef hieronder kort de
typeringen weer.
De Zeuscultuur.
Zeus, de oppergod, alles in een organisatie draait om de leider.
Hij heeft charisma en persoonlijke leiderschapsstijl. Vooral
zichtbaar bij leiders van grote organisaties en in het MKB.
Wordt uitgebeeld door een spinnenweb, waarin de draden om
het centrum geweven zijn.

Figuur 2: Zeuscultuur

De rollencultuur
Apollo, de rollencultuur, alles draait om de rol die men heeft in
een organisatie, aan de functie hangen de bevoegdheden.
Vooral zichtbaar in grote logge organisaties, zoals overheid,
banken en gemeente. Wordt uitgebeeld door een tempel,
waarin de zuilen de kolommen zijn met betrekking tot de
bevoegdheden. Aan de top komt alles samen.

Figuur 3: Rollencultuur
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De netwerkcultuur
Athene, de netwerkcultuur, alles draait om de expertise en de
vaardigheden, kennis en kennissen daar draait het om. Vooral
zichtbaar in universiteiten, consultancybedrijven. Wordt uitgebeeld door een visnet met knopen, waarin de knopen het kruispunt van de macht vormt.

Figuur 4: Netwerkcultuur

De personencultuur
Dionysos, de existentiële cultuur ofwel de personencultuur. In
deze cultuur draait alles om het individu. De kennis, de macht
ligt bij de persoon. Is onafhankelijk. Vooral zichtbaar bij specialisten in ziekenhuizen, hoogleraren en éénmanszaken. Men
gaat ervan uit dat de organisatie er niet kan zijn zonder de aanwezigheid van dit individu. Wordt afgebeeld door afzonderlijke
punten.

Figuur 5: Personencultuur
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De eisen en wensen
Na een oriënterend gesprek met de vertegenwoordigers van
een bedrijf kan men inschatten wat de vaardigheden zijn, die
gevraagd worden van de studenten. Het bedrijf heeft meestal
behoefte aan ondersteuning op een bepaald gebied. Veel werk
blijft liggen doordat er geen tijd voor is, of dat de expertise ontbreekt, of te duur is voor uitvoering door het eigen personeel.
De eisen die aan de studenten gesteld worden is vooral zelfstandigheid. Dit is tot nu toe de indicator die het zwaarst weegt.
Men verwacht daarnaast een pro-actieve houding, het zich
kunnen aanpassen in het bedrijf (passen in de cultuur), een
minimale begeleidingstijd (2 uur per week).
De wensen liggen bij de nodige bagage (kennis en kunde) van
de studenten, de doorlooptijd en het aantal tijd dat studenten
aan projecten kunnen werken. Men hecht veel waarde aan de
voorselectie van IT4S.
Natuurlijk zijn bovenstaande eisen en wensen van algemene
aard en gelden voor 80% van de bedrijven. Daarnaast kent elk
bedrijf zijn eigen cultuur en de bijbehorende problemen. Samen
met het bedrijf wordt ingezoomd op de specifieke wensen zodat
een student gematcht kan worden voor het specifieke bedrijf.

De begeleiding
Studenten werken bij voorkeur in koppels van twee. Waarbij
gekeken wordt naar de communicatieve en de vakinhoudelijk
competenties van de studenten. Het komt voor dat de studenten totaal verschillend zijn maar wel complementair aan elkaar.
De voordelen liggen in het feit dat er van totaal verschillende
invalshoeken naar een probleemstelling gekeken wordt. De
studenten leren veel van elkaar en dienen samen overeenstemming te bereiken alvorens de oplossing te verdedigen bij
de klant en de projectmanager op school.
De begeleiding in het bedrijf is minimaal doordat ze er eerst
samen uit willen uitkomen. De synergie met elkaar is groter en
ze komen minder snel vast te zitten.
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Van het bedrijf wordt verwacht dat zij een werkplek ter beschikking stellen voor de studenten. De bedrijfsbegeleiding is gemiddeld twee uren in de week. Bij aanvang van de opdracht ligt de
afstemming hoger. Dit komt door afstemming van de afbakening van de opdracht en vervolgens het PvA. Bij de uitvoering
van het project is minder begeleidingstijd benodigd.
Het bedrijf dient wel intern bekend te maken dat er studenten
werken aan een project. Dit is belangrijk indien studenten een
onderzoek uitvoeren. In dat geval worden er interviews afgenomen bij het personeel van het bedrijf. Dit betekent veelal dat
er eerst afstemming plaatsvindt met de klant.

De opdrachtgever
De klant is opdrachtgever aan het project. Hij zal regelmatig
terugkoppeling krijgen uit het project door middel van
rapportages volgens een vooraf vastgesteld format. De
opdrachten worden uitgevoerd tegen een
inspanningsverplichting. Dit komt vooral omdat de studenten
nog in een ontwikkelfase zitten. Dit is altijd vooraf afgestemd
met de klant.
Uitvoeren tegen resultaatverplichtingen kan alleen met bedrijven tegen consultancytarieven. Het risico is voor een ieder dan
hoog.
Klanten vragen regelmatig of er vergoedingen tegenover de
arbeid moeten staan. In principe leren studenten en krijgen
studiepunten voor de geleverde arbeid. Dit is de vergoeding.
Veel klanten vinden het moreel niet juist en willen graag een
stagevergoeding betalen aan de studenten.
Dit is geen verplichting voor het bedrijf, maar wel een extra
motivatieprikkel voor de studenten.

Feedback
De studenten krijgen van de opdrachtgever feedback over de
geleverde prestaties. Dit gebeurt regelmatig tijdens de uitvoering van de opdracht. Daarnaast krijgen de studenten in de klas
IT4S en de bedrijven
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door de docenten en medestudenten van ander projecten
feedback over de uitvoering van de betreffende opdracht.
De studenten leggen de feedback vast in een verslag en
leveren dit in aan het einde van een semester.
Aan het einde van de opdracht evalueert de klant samen met
de studenten het uitgevoerde project. De klant geeft aan wat
zijn bevindingen zijn met betrekking tot de kwaliteit van het
opgeleverde product, wat ze in het vervolg beter anders kunnen
doen en waarom. De studenten geven aan wat ze geleerd
hebben en hoe ze problemen ook anders hadden kunnen
oplossen.
Vervolgens is er een evaluatie van de klant met de directeur
van IT4S over de opdracht en de studenten. Daarin geeft de
klant de mate van tevredenheid aan en waar de studenten aan
moeten werken om een betere prestatie neer te kunnen zetten.
Tot slot evalueert de directeur van IT4S met de studenten en
geeft zijn bevindingen weer. De studenten geven aan wat ze
ervan geleerd hebben en leggen dat vervolgens vast. Eventuele
verbeterpunten worden opgevoerd als leerdoelen.
Daarna krijgen de studenten decharge van de opdracht en kunnen een nieuwe opdracht verwachten. De input van de klant
weegt mee bij de beoordeling van de studenten.
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DE STUDENT IN IT4S
Leerdoelen
Bij de start van IT4S hebben alle studenten een assessmenttest
ondergaan. Hierin werden onder anderen ruimtelijke ordening,
analytisch vermogen, numeriek vermogen, werken onder tijdsdruk gemeten. Daarna is er met alle studenten een intakegesprek geweest.
De resultaten van de test en het gesprek werden door het
docententeam als uitgangspunt genomen en diende als 0meting.
De bevindingen van de 0-meting zijn door de docenten met elke
student individueel besproken.
Elke student heeft met de adviezen van de docenten een plan
met leerdoelen opgesteld.
De verschillen tussen de studenten waren groot met betrekking
tot vakinhoudelijke en persoonlijke competenties. Er zijn
studenten met goede technische competenties en minder
ontwikkelde persoonlijke competenties en andersom. Bij één
student waren zowel de vakinhoudelijke als de persoonlijke
competenties onvoldoende ontwikkeld.
Het streven is alle studenten naar de minimale benodigde vakinhoudelijke en persoonlijke competenties te (bege)leiden en
zich verder te ontwikkelen in gebieden waar de studenten
talenten voor hebben.
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Talent
Elke persoon is uniek en vertoont bepaald gedrag. Dit gedrag is
een som van allerlei componenten: karaktereigenschappen, de
omgeving, kennis, vaardigheden en ervaring.
Karaktereigenschappen. Dit krijgen we mee met onze
geboorte. Onze blauwdruk van huis uit. Dit zijn meestal
onze kerncompetenties of kernkwaliteiten. Bepaalde
karaktereigenschappen passen goed bij bepaalde werkzaamheden. Een boekhouder bijvoorbeeld dient accuraat
en zorgvuldig te zijn en wil het liefst met cijfers en procedureel bezig zijn. Een kok met bovengenoemde eigenschappen zal niet zo succesvol zijn. Daar heb je andere eigenschappen voor nodig: creativiteit, flexibiliteit en mensen om
je heen prettig vinden.
De omgeving. Gedurende je leven kom je steeds in andere
nieuwe omgevingen. Het start in je kleutertijd, thuis en op
school. In je schooltijd krijg je te maken met kinderen met
verschillend gedrag. Je wordt lid van verenigingen. Overal
doe je indrukken op en zie je bewust en onbewust reacties
op je eigen gedrag. Dan volgt na je schooltijd de studiekeuze. Veelal wordt de keuze door je indrukken uit de
omgeving beïnvloed. Je ouders drukken dan nog een stempel op je leven. Meestal ga je rond je twintigste levensjaar
op eigen benen staan, al dan niet met een partner. Opnieuw zal je omgeving drastisch veranderen. Steeds dien je
je aan te passen. In je werkbare bestaan zal je steeds
andere werkzaamheden in wisselende samenstellingen
doen. De omgeving helpt je steeds verder te vormen en te
ontwikkelen.
Kennis. Op school leer je de basisvakken in het middelbaar
onderwijs. In het beroepsonderwijs leer je de feitelijk basiskennis om het vak uit te kunnen oefenen. Inzicht krijg je
door de samenhang te herkennen tussen de vakkennis en
het uitoefenen van je werk. Gedurende je werkzame
bestaan zal de benodigde kennis steeds wijzigen. De
waarde van kennis is in vele gevallen maar kort. Kennis
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wordt door vele mensen gedeeld. Kennis kent een korte
levenscyclus. Je zal steeds deze kennis op peil moeten
houden door middel van zelfstudie en trainingen al dan niet
verzorgd door het bedrijf waar je werkt.

Figuur 7: het leerproces

Vaardigheden. Om succesvol te kunnen zijn in het werk is
het noodzakelijk aan vaardigheden te werken. De vaardigheden zijn: communicatie, zowel schriftelijk als mondeling,
omgangsvormen, presenteren, conflicthantering, adviseren
en jezelf profileren.
Vaardigheden zijn in hoge mate bepalend of iemand kan
functioneren in een bepaalde cultuur. Gedurende het hele
leven zal men moeten werken aan de eigen vaardigheden
en dit is een investering die veel rendement zal gaan
opleveren. Door aandacht te schenken aan de eigen vaardigheden onderscheidt iemand zich van anderen. Kennis
kan iedereen opbouwen. Maar het toepassen in bijzondere
situaties is niet voor iedereen weggelegd. Hier komen de
vaardigheden van de betreffende persoon in beeld.
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Ervaring. Werkervaring is essentieel voor de verdere vorming. Pas na het afstuderen gaat het echte werk beginnen.
Hoger opgeleiden krijgen met steeds wisselende situaties
en diverse werkzaamheden te maken. Ze wisselen om de
paar jaar van functie. In de eerste tien jaren wordt er
gewerkt aan een opbouw van kennis en vaardigheden. Dan
beginnen veel mensen leidinggevende functies te vervullen.
Succes en mislukkingen passeren in een hoog tempo de
revue. De concurrentie is hard en men moet steeds hoog
presteren. Dit vormt je verder.
Bovenstaande elementen leiden bij iedereen tot een gedrag
met unieke kwaliteiten. Bij talenten gaat het om de volgende
eigenschappen: de waarom-kant (streeftalenten), de hoe-kant
(denktalenten) en de wie-kant (omgangstalenten).
De meeste mensen zijn zich niet bewust van hun eigen talenten. De omgeving maakt ze daar meestal op attent. Een talent
is over het algemeen latent aanwezig, totdat je er door een
ander op gewezen wordt. Pas dan ga je je talent verder ontwikkelen.
Om erachter te komen wat je talent is, ga je na wat je tot nu toe
gedaan hebt en hoe je de zaken aangepakt hebt. Je zal zien
dat er een rode draad te ontdekken is.
In IT4S krijgen de studenten de kans de eigen talenten te ontdekken. Dit gebeurt aan de hand van oefeningen, waarbij de
docenten studenten spiegelen op de prestaties en de werkwijze. De student wordt zich bewust van het eigen talent en kan
dit verder ontwikkelen. Het bewustzijn voor het eigen talent
zorgt ervoor dat de student meer zelfvertrouwen krijgt. De groei
van de student gaat hierdoor zienderogen vooruit. Wat verder
opvalt is, dat daardoor andere prestaties ook verbeteren. Het
kwartje is gevallen.
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Emoties
Naast de elementen van het gedrag is er een ander belangrijk
element dat ons leven beheerst. Dat zijn de emoties. Alle emoties zijn terug te voeren naar de twee basis-emoties, pijn en
plezier. Anthony Robbins, een meester in NLP (neuro linguïstisch programmeren), heeft hier een aantal boeken over
geschreven hoe deze emoties voor je kunnen werken. En nog
belangrijker hoe je een negatieve emotie omzet in een positieve
emotie door jezelf te conditioneren.
De mens ontwijkt alles wat pijn veroorzaakt. De tien emoties die
pijn veroorzaken zijn: ongemak, angst, gekwetstheid,
kwaadheid, frustratie, teleurstelling, schuld, ontoereikendheid,
overbelast en eenzaamheid.
De mens zoekt plezier op. De tien emoties die plezier of kracht
geven: liefde, waardering, nieuwsgierigheid, opwinding, vastberadenheid, flexibiliteit, zelfverzekerdheid, opgewektheid,
vitaliteit en geven.
Binnen IT4S werken we met de studenten aan deze emoties.
We leggen aan de studenten uit dat een leerproces soms
gepaard gaat met vervelende gebeurtenissen en pijn veroorzaakt. We laten zien dat de studenten deze pijn moeten doormaken om een naar een hoger niveau te komen. Hierna krijgen
studenten voldoening door het leveren van een prestatie, wat
een overwinning op zichzelf is. Door deze methode toe te passen leren we de studenten door middel van zichzelf te conditioneren een gebeurtenis met pijn om te zetten in een gebeurtenis die tot langdurig plezier leidt.

Lessen
De studenten werken meestal vier dagen per week en soms
gedurende een periode drie dagen per week bij een opdrachtgever buiten de school. De studenten werken in teams van
twee of drie studenten aan een opdracht. Eén dag is men op
school. Dan vindt er klassikaal les plaats.
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Op de lesdag in de even weken is het programma als volgt
opgebouwd:
Dagindeling

Activiteiten

9:00 tot 10:00 uur

Vergadering: wordt geleid door de directeur, stand van
zaken projecten, kansen op projecten, presentaties

10:00 tot 12:00 uur

Persoonlijke competenties: wordt geleid door de personal
coach, presentaties

12:00 tot 13:00 uur

Pauze

13:00 tot 15:30 uur

Vakinhoudelijke competenties: wordt geleid door de
projectmanager, intervisie, theorie

15:30 tot 16:30 uur

Evaluatie docenten

Tabel 8: dagindeling

Het programma wijkt in de oneven weken af. De studenten
krijgen opdrachten of gastcolleges. In de oneven weken kunnen
studenten individueel op afspraak bij één van de docenten
terecht.

Vergadering
Het programma van de dag begint met een vergadering, geleid
door de directeur. De personal coach en de projectmanager zijn
daarbij aanwezig. Per toerbeurt zijn de studenten notulist van
de vergadering.
In de vergadering worden huishoudelijk zaken besproken, er
vindt terugkoppeling uit de externe projecten plaats, thema’s
worden behandeld en studenten houden per kwartaal een
presentatie. Thema’s als “Total Cost of Ownership”, kostenbeheersing, databases of een relevant onderwerp passend bij
één van de opdrachten, worden regelmatig behandeld tijdens
de vergadering.
Bestaande vakliteratuur en diverse theorieën worden gebruikt
om probleemstellingen te verduidelijken. Om theorieën kracht
bij te zetten worden praktijkvoorbeelden ingezet.
Door de directeur wordt aangegeven wat voor mogelijke projecten er op stapel staan.
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Per kwartaal vinden er functioneringsgesprekken plaats tussen
de directeur en de studenten (individueel). Daar worden de
punten besproken die de docent en de student belangrijk vinden. Daar geeft de directeur zijn mening over de kwaliteit van
het werk en geeft feedback op de prestaties van de student in
de lessen en tijdens de opdrachten.
Samen worden de leerdoelen opgesteld en de student maakt
daarop een actieplan om de doelen te halen.
Elke student krijgt de aandacht die hij verdient. Dit betekent dat
de studenten die goed presteren net zoveel aandacht krijgen
als degenen die niet zo goed presteren. In het onderwijs is het
gebruikelijk dat minder presterende studenten meer aandacht
krijgen van de docenten. Binnen IT4S is dat niet het geval. Elke
student bepaalt zijn eigen einddoel (uiteraard met de minimale
competenties van HBO-I platform). Deze benaderingswijze
wordt zeer gewaardeerd door de studenten en stimuleert de
studenten tot grotere hoogten.
Marcus Buckingham beschrijft in zijn boek “Weg met alle regels,
wat de beste managers anders doen” de visie om in de beste
mensen te investeren. Deze benaderingswijze van menselijk
kapitaal maakt het onderscheid tussen een bedrijf en een
excellent bedrijf.
Deze visie past in de benaderingswijze van IT4S.

Persoonlijke competenties
Tijdens de sessie met de personal coach wordt veel aandacht
besteed aan de persoonlijke leerdoelen van de studenten. De
student heeft zijn leerdoelen bepaald aan de hand van een
functioneringsgesprek met de directeur. Het plan legt de student voor aan de personal coach en die begeleidt de student
naar de gewenste resultaten.
Zaken als schriftelijke rapportage, communicatie, zelfontwikkeling, conflicthantering en gedrag in diverse situaties, worden
hier extra benadrukt. De vaardigheden worden op de proef
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gesteld en de studenten worden gespiegeld op het getoonde
gedrag.
Dit gebeurt aan de hand van rollenspellen, workshops, presentaties, conflicten tijdens het werk met elkaar of met een
opdrachtgever.
Theorieën uit vakliteratuur, managementvaardigheden van
Quinn, kernkwadrantenspel van Ofman, teamrollen van Belbin,
leerstijlen en zelfmanagementtesten worden toegepast om een
beeld te krijgen van de studenten.
Het belangrijkste doel bij elke student is, hoe met de situatie om
te gaan en de gewenste resultaten behalen.
De student werkt steeds aan twee punten: het gedrag dat je
vertoont en het effect van je gedrag op de omgeving.
In een kwadrant geplaatst ziet het er als volgt uit:
Bewust gedrag

Onbewust gedrag

Je gedrag wat je vertoont.
(Bewust)

Je gedrag wat je vertoont.
(Onbewust)

Het effect op de omgeving.
(Bewust)

Het effect op de omgeving.
(Bewust)

Je gedrag wat je vertoont.
(Bewust)

Je gedrag wat je vertoont.
(Onbewust)

Je ziet het effect niet op je
omgeving.
(Onbewust)

Je ziet het effect niet op je
omgeving.
(Onbewust)

Bewust effect

Onbewust effect

Tabel 9: blinde vlek

Wanneer je je onbewust bent van je gedrag en onbewust van
het effect daarvan op je omgeving heb je een probleem. Dit
noemen we de blinde vlek. Wij allen hebben daar dagelijks mee
te maken. In IT4S leren we de studenten dit principe herkennen. Door regelmatig te reflecteren over het gedrag wat men
laat zien en lik op stuk te geven bij opmerkingen, ziet men het
gedrag van zichzelf.
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Vakinhoudelijke competenties
Tijdens de sessie met de projectmanager komen de vakinhoudelijke competenties aan bod. De projectmanager bespreekt
met de studenten de opdrachten en de ontstane problemen in
de projecten. Aan de hand van de situatie vindt er reflectie
plaats. Onderzocht wordt met elkaar hoe dit probleem aan te
pakken. De vraag wordt gesteld aan een ieder hoe zij ermee
om zouden gaan.
Op deze wijze worden problemen van verschillende kanten
bekeken en komen er diverse oplossingen op tafel.
Studenten worden in groepjes gezet en krijgen intervisie.
Daar waar nodig worden probleemstellingen aan de hand van
theorie nader uitgelegd.
Theorieën die in de reguliere lessen onderwezen worden, krijgen de studenten in IT4S in gecomprimeerde vorm. Hierdoor
krijgen de studenten de gewenste (kennis)competenties op
onder andere het gebied van de vakken: ITIL, PRINCE2, CRM,
Datawarehouse, verandermanagement, migratietechnieken,
kennismanagement, branchekennis en informatiebeveiliging.
Uiteindelijk gaat het om je gezonde boerenverstand te gebruiken. Want elke situatie is net even iets anders. Zeker gezien
het feit dat mensen allemaal anders zijn. Het gaat erom hoe jij
dat probleem met jouw kwaliteiten kan oplossen.
Want iedereen kan een probleem oplossen, als je het vertrouwen maar krijgt van de opdrachtgever. Wij hebben dit regelmatig getoetst bij de studenten in IT4S. De studenten werken
aan opdrachten in branches en komen tot de gewenste resultaten.

Interne projecten
Voordat de studenten naar een opdracht gestuurd worden,
hebben ze gewerkt aan interne opdrachten in duo’s. Op een
deze wijze leerden de studenten hoe om te gaan met een
opdracht. In de eerste fase (initiatiefase) moesten de studenten
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de opdracht helder formuleren en afbakenen. Pas dan konden
ze een plan van aanpak maken.
De docenten zorgden dat er samenhang was in de diverse interne opdrachten. Na twee weken lieten de docenten zien waar
de raakvlakken lagen tussen de interne opdrachten. De duo’s
moesten nu opnieuw in een grote groep vergaderen hoe de
taken verdeeld moesten worden.
De inzichten werden door de duo’s bijgesteld. Door dit proces
leerden de studenten dat de situatie vanuit verschillende kanten
bekeken kon worden. Dit gaat in de praktijk niet anders.
Met elkaar kwamen de studenten tot compromissen en dit werd
teruggekoppeld naar de docenten. Ons doel was bereikt. Weerstanden zijn overwonnen bij de studenten onderling. Men wist
wat men aan elkaar had. De druk was hoog.

Energie en stress
Tijdens projecten heeft men te maken met tijdsdruk, budget,
kwaliteit, organisatie en informatie. De projectleden stoppen
veel energie in de projecten. Veel werk kost veel energie.
Gedurende projecten heeft men te maken met wachttijden, verkeerde verwachtingen, miscommunicatie, deadlines, ziekte
en/of afspraken die mislopen. Deze gebeurtenissen veroorzaken negatieve stress (geen ontlading, dus ziekmakend).
Als er veel werk is in projecten en men weet wat men moet
doen, zal er harmonie zijn tussen de energiebalans en de
psychische druk. De stress de werkzaamheden zullen op een
evenredige manier opgebouwd en verwerkt worden. De stress
is dan positief (ontlading).
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Figuur 8: energie en stresscurve

Tijd, geld en energie
In ons westers leven draait het om een drietal indicatoren. Dat
is het hoger kader waarbinnen we zouden kunnen denken. Die
indicatoren zijn: tijd, geld en energie.
Ons leven zou je ruwweg in drie tijdseenheden kunnen indelen.
Elk deel van ons leven wordt beheerst door twee indicatoren:
Het eerste deel: tijd en energie.
Tot je vijfentwintigste lijk je alles te kunnen, je kan bergen verzetten. Je gaat stappen tot midden in de nacht. Je brengt je tijd
door op school en je hebt veel vrije tijd. Het enige wat ontbreekt
is voldoende geld. Je streeft naar meer geld. Dat lukt.
Het tweede deel: energie en geld.
Tot je vijftigste kan je nog steeds veel, wellicht niet meer zoveel
als vroeger, maar het kan er nog mee door. In je werk kom je
tot een hoogtepunt. Door je inzet en je expertise ga je geld verdienen. Je krijgt steeds meer geld en je gaat dat sparen voor
later als je stopt met werken. Het enige wat je ontbreekt is tijd
om ervan te genieten. Je streeft naar meer vrije tijd. Dat lukt.
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Het derde deel: geld en tijd.
Het laatste deel van je leven heb je alle tijd. Je hoeft niet meer
te werken, je hebt je schaapjes op het droge. Je kan wereldreizen maken, sporten en alle werkzaamheden die je je maar
kunt wensen. Helaas hebben de voorgaande jaren zijn tol
geëist. Je bent versleten door het werken. Al je energie heb je
verbruikt. Je streeft naar meer energie. Dat lukt niet.
Wat hieruit blijkt is dat je in elke levensfase één van de indicatoren nastreeft. Elke fase kent zijn hoogte- en dieptepunten.
Je laat je steeds leiden door je omgeving. Het is de kunst om
balans te krijgen in je leven met betrekking tot de drie indicatoren tijd, geld en energie.
Het is in ieder geval belangrijk om zowel je verstand als je hart
te volgen. Blijf dicht bij je eigen kern. In IT4S wijzen we de
studenten op een goede balans. We zorgen dat de studenten
zowel privé, bij de klant als op school de tijd kunnen nemen om
de stof tot zich te nemen. Daarnaast wijzen we op het belang
van een goede ontspanning naast het studeren. Elke student
heeft een eigen tempo waarin de leerstof opgenomen wordt en
het verwerken ervan. Door het zorgen van een goede wisselwerking tussen leren, werken en ontspanning, is er een optimale studieprestatie mogelijk.
De docenten begeleiden de studenten in dit proces. Door
steeds op de talenten te blijven wijzen en deze verder te ontwikkelen heeft de student het heft in eigen handen.

Externe projecten
De externe projecten worden door de studenten verrijkend
ervaren. Wat mij opgevallen is, is dat studenten steeds minder
geïnteresseerd zijn in de studiepunten. Zij hebben steeds meer
oog voor de organisatie waar zij de opdracht uitvoeren en de
waardering die zij krijgen van het bedrijf.
Natuurlijk kijken ze steeds naar het docententeam. Maar de
wijze van reageren is positief kritisch.
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In IT4S hanteren we een bedrijfscultuur en geen schoolcultuur.
Men werkt voor het resultaat. Het resultaat bij het bedrijf, IT4S
en bovenal het eigen resultaat.
De matching wordt door de directeur gemaakt. De leerdoelen
van de student staan centraal. De studenten gaan bij voorkeur
in duo’s en soms in drietallen naar een opdracht. Dit geeft een
aantal voordelen:
De studenten staan sterker. Door te zorgen dat de studenten complementair aan elkaar zijn, kunnen ze van elkaar leren tijdens de opdracht. Ze bieden elkaar steun en
zullen adequaat reageren naar de verschillende inzichten
van elkaar. Hierdoor staan ze sterk naar de opdrachtgever
toe. Bovendien hebben ze beiden belang bij een goede
prestatie. Dit dwingt tot samenwerking.
Begeleiding door het bedrijf is efficiënt. De begeleiding
door het bedrijf is minder tijdrovend. Dit komt doordat de
studenten samen meer weten en het gesprek beter kunnen
voorbereiden. Hierdoor kan er resultaatgericht gewerkt
worden.
Begeleiding door school is effectief. De externe opdrachten geven verschillende inzichten in probleemstellingen. De docenten kunnen hierop beter inspelen en
studenten kunnen het geleerde direct in praktijk brengen.
“Training on the job and for the job” komt hier goed tot
uiting.
Natuurlijk kan niet elke student naar een bepaalde branche
gestuurd worden. De cultuur moet wel zoveel mogelijk passen
bij een student, anders leidt dit tot teleurstellingen bij de
student, het bedrijf en IT4S.
Dit heeft te maken met verwachtingen. Verwachtingen over en
weer zijn cruciaal bij elke vertrouwensrelatie. Als de verwachtingen niet waargemaakt worden is het vertrouwen weg. Indien
het vertrouwen weg is, is er geen werk meer voor IT4S.
Deze benaderingswijze zorgt voor een sterke betrokkenheid bij
zowel de studenten als de docenten.
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Evaluatie en beoordeling
Zowel de studenten als de docenten houden elkaar scherp door
regelmatig zelfreflectie te doen. Studenten worden door elkaar
gespiegeld tijdens de opdrachten en in de klas. Daar worden de
leerdoelen en resultaten besproken.
De docenten spiegelen elkaar tweewekelijks aan de hand van
de lessen en de geboekte resultaten bij de studenten.
Elk kwartaal wordt afgesloten met een functioneringsgesprek,
waarin de directeur van IT4S met de student spreekt over de
leerdoelen.
Na twee kwartalen (één semester) vindt er een beoordeling
plaats van de diverse competenties.
De docenten krijgen feedback op het functioneren. Dit gebeurt
aan de hand van een klassikale evaluatie en een anonieme
beoordeling, opgesteld door de studenten zelf.
De lerende organisatie spreekt van 360 graden feedback of
“double loop learning”. Dit principe zal zich steeds herhalen. De
goede punten worden geborgd in de organisatie.
Verbeterpunten worden geanalyseerd en daar waar nodig
toegepast.
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TOEKOMST
Leer/werk bedrijf
Een leer/werk bedrijf is een onderwijswerkvorm die theorie op
een praktische manier toepast. In het MBO wordt deze werkvorm al geruime tijd toegepast. In het hoger onderwijs staat dit
fenomeen nog in de kinderschoenen. Naast stage, duaal en
afstuderen is een leer/werk bedrijf een uitstekende manier om
praktijkgericht onderwijs te geven.
Onze ervaring heeft ons doen concluderen dat dit proces in
ieder geval voortgezet moet worden. Er zal altijd een discussie
gevoerd worden of de werkwijze een onderwijswerkvorm is, of
dat de werkwijze een studiedifferentiatie is.
Binnen het RIVIO zullen het komende jaar alle opleidingen uitgerust worden met een leer/werk bedrijf. De invulling van de
bedrijven zal verschillen. Dat is niet verwonderlijk, want de
werkzaamheden zijn verschillend per opleiding, zoals ook de
interesses van de studenten. Elk mens kent zijn eigen invulling
van de werkzaamheden, dat maakt het zo bijzonder. Daar zit
uiteindelijk de kracht van elke organisatie.
Het kabinet Kok heeft in 1998 onder politieke druk de kenniseconomie gestimuleerd. Het onderwijs en bedrijfsleven moesten dichter bij elkaar komen. Het hoger onderwijs kreeg subsidie om kenniskringen te starten. Leer/werk bedrijven in het
hoger onderwijs zijn een gevolg van dat besluit.
De trend is duidelijk. De komende jaren vindt er in het hoger
onderwijs een verschuiving plaats. De verwachting is dat er een
explosie zal komen van leer/werk bedrijven. De behoefte op de
markt zal toenemen. Nu is de vraag uit de markt nog gering. Als
men ontdekt dat studenten voldoende kwaliteit leveren, zal het
hoger onderwijs de vraag niet aankunnen.
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De school
De school zal zich meer gaan richten op het werven van leer/werk plaatsen op de arbeidsmarkt. Met het oog op de toekomst
zal de school zich meer extern moeten richten. Met de kenniskringen en de start van leer/werk bedrijven is de eerste aanzet
gegeven.
Daarnaast zal relatiemanagement een steeds belangrijkere
plaats gaan innemen in de organisatie. Acquisitie zal een plaats
innemen in het hoger onderwijs. Dit is gebruikelijk in het
bedrijfsleven. De hogeschool kan samenwerken met bedrijven
die het gewend zijn om acquisitie te voeren. Hierdoor zal het
onderwijs zich versterken.

De docent
De docent kan de stof steeds meer toespitsen op de praktijksituatie. Doordat studenten projecten in de arbeidsmarkt uitvoeren, krijgt de docent de kans theorie te toetsen in de praktijkcases. Docenten blijven daardoor up-to-date en krijgen
inzicht in processen in het bedrijfsleven. Belangrijk is, dat er
goed naar de competenties gekeken wordt van de docenten. In
een leer/werk bedrijf zijn er meer verschillende rollen, die
andere competenties van docenten vragen.

De student
De student leert de stof toepassen in de praktijk en krijgt periodiek reflectie op zowel de studie- als de werkprestaties. De
student krijgt met deze werkvorm twee jaar werkervaring voordat hij of zij het diploma heeft. Dit verbetert de inzet van de
student in de nieuwe werksituatie. Mede door deze voordelen
kiest de student eerder deze werkvorm, omdat zij voor werken
en studeren kiezen.
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Lerende organisatie
In het eerste leer/werk bedrijf zijn er misverstanden ontstaan
waaraan in de volgende versie gewerkt is. Zaken als bevoegdheden, taakverdeling en werven van opdrachten hebben extra
aandacht gekregen.
Dit zijn een aantal belangrijke leermomenten geweest. Uiteindelijk is dat nodig geweest om tot een verbeterde versie van een
leer/werk bedrijf te komen. We zijn nu bijna een studiejaar bezig
en het leer/werk bedrijf dient geëvalueerd te worden. De evaluatie is nu in volle gang. Het is zaak om de kennis daarna in de
organisatie te borgen.
Het komende jaar zal het leer/werk bedrijf verder verbeterd worden. Het uiteindelijke doel zal zijn een goed leer/werk bedrijf
neer te zetten wat zich steeds verder evolueert naar een beter
bedrijf. Binnen het RIVIO zullen de verschillende leer/werk bedrijven gaan samenwerken om gezamenlijke producten te
maken.
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INLEIDING
Waarom ik heb meegeschreven aan dit boek?
Al jarenlang vraagt Mark Hoogenboom (oud-collega van Capgemini) wanneer we nu eens samen een boek gaan schrijven.
In de afgelopen jaren heb ik er misschien wel meer tijd voor
gehad maar niet de inspiratie. Nu ik gestart ben met een eigen
bedrijf, heb ik moeten zoeken om er tijd voor te maken maar
ben ik er veel meer gemotiveerd voor omdat ik nu pas echt
ervaar hoe het is om te ondernemen. Ook kwam ik in de begin
maanden van Talent in Business in contact met Peter Bik,
directeur van het leerwerkbedrijf, IT4S van de Rotterdamse
Hogeschool. Al snel had ik het gevoel dat wij met z’n drieën een
redelijk beeld van leren werken, werken moet je leren en hoe
blijf je lerend werken neer kunnen zetten. Ieder vanuit z’n eigen
visie, kennis en ervaring. Ervaringen die ons allen gedurende
vele jaren hebben gevormd om te worden wie nu zijn. Vandaar
dat ook ik mijn ervaringen die ik met werken heb opgedaan wil
delen met jonge mensen die nog aan het begin van hun
carrière staan.

Mijn geschiedenis
Arjoma Corstanje, geboren in september 1959, een echte
weegschaal met de daarbij behorende karaktereigenschappen.
Een vroege leerling, net 5 jaar oud, ging ik naar wat toen nog
de lagere school heette. Een klein meisje, enig kind, wat me
leerde voor me zelf op te moeten leren komen. Iets wat ik
overigens nog steeds moeilijk vind. Vervolgens Mavo en Havo
doorlopen en wat dan? In de verpleging werken (dat dienstverlenende zat er toen al in), was na een vakantiebaantje in een
heel ander licht komen te staan. Een jaartje werken in een kibboets leek me wel wat. Mijn ouders vonden dat veel minder en
dat viel af. Niet zozeer het werken in een kibboets, maar meer
het feit dat ik daarna alleen door het land wilde gaan reizen.
Dus nagedacht na over mijn toekomst. Nog eens 4 jaar studeren, daar had ik op dat moment geen zin in. Meer en meer had
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ik het gevoel ook omdat er om mij heen al veel vrienden werkten, dat ik dat ook wilde. Snel gaan werken, geld verdienen en
geld kunnen uitgeven.
Dienstverlening, commercie, organiseren, perfectionisme,
gedrevenheid, ongeduldig zijn, dat waren toen wel mijn kenmerken. Dus volgde ik een secretaresse opleiding zodat ik op eigen
benen kon gaan staan.
Na mijn secretaresse opleiding begon ik als secretaresse bij
een non-profitorganisatie, na 2½ jaar stapte ik over als office
manager naar een Amerikaanse profit organisatie NCR, daar
werkte ik 3½ jaar. Kortom een wereld van verschil in hoe je in
een organisatie werkt en denkt. Vervolgens 10 jaar van alles en
nog wat gedaan bij Volmac.
Op een gegeven moment kreeg mijn carrière een wending bij
Volmac inmiddels al CapVolmac geheten waar ik zelf geen
invloed meer op kon blijven uitoefenen. Dat was voor mij het
moment om de bakens te verzetten en uit te gaan kijken naar
een nieuwe uitdaging. Die vond ik bij Tas Top Talent in Baarn,
deel uitmakend van de TAS Groep. De TAS Groep werd overgenomen door PinkRoccade en binnen een jaar wist ik dat ik de
bakens weer zou gaan verzetten. Hoe dat komt, je ziet dingen
gebeuren en je hebt ook als directeur rekening te houden met
bedrijfsbelangen die kunnen conflicteren met jouw belang als
werkmaatschappij. Je weet dat als je wilt groeien in je carrière
of met je jouw bedrijf je ook afscheid moet leren nemen en
afstand moet leren nemen van zaken, mensen en middelen. Je
kunt als een struisvogel afwachten en je kop in het zand steken
totdat iemand met jou over het kerstdiner komt praten of je kunt
je pad tijdig verleggen zodat je de anderen altijd een hoofdstuk
voorblijft. Werken = leren, leren = werken kortom een vicieuze
cirkel die als je die onderbreekt het einde van iets betekent.
Vroeger ging je werken en hoopte je op een life-time employment. Nu kies je na je studie voor je eigen ontwikkeling en moet
daar aan blijven werken. Achterom kijkend heb ik me wel eens
afgevraagd of je er gelukkiger van wordt, carrière maken? Ik
heb er nooit bewust voor gekozen, wel vaak uit overtuiging iets
aangepakt, omdat ik vond dat ik het ook kon of beter kon uitvoeren dan iemand anders. Alleen nu ondernemer te worden
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en mijn kennis en ervaring te gaan overdragen, dat is een hele
bewuste keuze. Je trekt zaken aan, dingen overkomen je en je
bent er zelf bij om ervan te maken wat je ervan wilt maken.
Zoals we ooit bij Volmac zeiden: You are Master of your own
Destiny! Jij bent de baas over je eigen toekomst!

De geschiedenis
Talent in Business is medio 2003 gestart en commiteert zich
aan het resultaat van de klant met de inzet van talentvolle
ambitieuze medewerkers. Jarenlange ervaring is gebundeld in
Talent in Business waarbij wij natuurlijk de goede dingen hebben behouden en zaken aanpassen aan de loop van de tijd.
Hoe we elkaar hebben gevonden, nu voor degenen die dat echt
willen lezen
Vanaf 1985 tot en met 1994 werkten de oprichters van Talent in
Business (Arjoma Corstanje, Meino Zandwijk en Pablo
Smolders) voor Volmac bv. Toen een bedrijf wat zijn tijd ver
voor uit was en veel tijd en energie stak om de juiste kennis aan
boord te krijgen en naast je gewone werk ook te onderzoeken
hoe de IT wereld er over een jaar of 10 à 20 uit zou komen te
zien. Iedereen werkte vele uren per week en werd daar ook
naar beloond. Als bedrijf was het eten of gegeten worden, dit
ondervonden we vervolgens bij onze volgende werkgevers
(Pablo en Meino werkten voor BMG => teruggekocht door
Getronics en startten daarna zelf met Partners in Perspective,
Arjoma ging naar TAS, TAS werd overgenomen door PinkRoccade).
Tas Top Talent werkte volgens een formule (bij oude klanten
beter bekend als de TopTalenT-formule) dit hield in een medewerker wordt opgeleid voor een klant, ingehuurd door de klant
en mag te zijner tijd overstappen naar de klant. Gouden tijden
toen er een tekort aan medewerkers was, wervingsacties waren
nodig in autoshowrooms, voetbal-stadions, big-brother house,
musea en hotels om maar zoveel mogelijk mensen te werven
en te selecteren.
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Die tijd is niet meer maar de opgedane ervaringen hebben er
wel toe geleid hebben om nu zelf de stap te zetten en Talent in
Business op te richten. Een slechtere tijd kan men zich niet
voorstellen. De economie laat bijna alleen maar slechte cijfers
zien qua stijging van de werkloosheid en stijging van de kosten
van levensonderhoud. Stijging van de lasten etc. Dapper of gek
om nu een bedrijf te starten. De tijd zal het leren. Een ding is
zeker, ondernemen daar moet je voor meer dan 100% zin in
hebben en achter staan anders moet je er niet aan beginnen.

Talent, de betekenis
Talent betekent in eerste instantie een geldsom, een munt.
Later heeft het ook de betekenis van gave of bezit – met betrekking tot datgene wat men er mee doet of het gebruik wat men
er van maakt – gekregen. Zo is er de parabel van een heer die
aan de vooravond van een reis naar het buitenland, zijn bezit –
‘talenten’- toevertrouwde aan zijn knechten (een bepaald aantal
naar ieders bekwaamheid).
De eerste kreeg vijf talenten, deed er goede zaken mee en verdiende een zelfde aantal talenten. De tweede kreeg twee talenten en zorgde er ook voor dat hij er evenveel talenten bijverdiende, de derde kreeg één talent en begroef deze om bij terugkomst van de heer deze terug te kunnen geven zonder dat hij
er iets mee had gedaan.
De boodschap: als je talent(en) hebt, dan moet je er zoveel
mogelijk voordeel van trekken, het zo goed mogelijk besteden.
’Wie zijn talenten niet inzet, heeft het nazien‘.
Met dit als uitgangspunt is er een logo ontworpen die een
gestileerde munt laat zien met een teken dat geassocieerd
wordt met valutasymbolen (euro, dollar, enz. hebben allemaal
twee ’streepjes‘ in het symbool). Zo hebben we een koppeling
van begrippen ’talent‘ en ’business‘. Verder staat de t met extra
streepje voor iets ’extra‘s‘: als iemand ergens talent voor heeft,
heeft hij immers een streepje voor.
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Het symbooltje is ook een grafische vertaling van het woord
TalenT; de twee t‘s. De uitvoering heeft een jonge, eigentijdse
uitstraling, is eenvoudig, strak maar ook ’trendy‘. De kleur groen
staat voor groei, jong, mogelijkheden
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TALENT IN BUSINESS
Waar klanten vragen op zoek gaan naar Talenten die hun
onderneming komen versterken om de doelstellingen te realiseren, daar vind je Talent in Business.
Mijn bedrijf zet zich in zodat onze business professional kan
meewerken aan veranderingen, meewerken aan vernieuwingen, ondersteuning kan leveren in projecten. Aan de ene kant
draagt Talent in Business bij in de realisatie van de klantdoelstellingen door het inzetten van zeer talentvolle ambitieuze
jonge medewerkers. Aan de andere kant biedt Talent in
Business getalenteerde hbo’ers en academici de kans op een
vliegende carrière start als een Talent die uitdaging aangaat.
Resultaat bereiken kan alleen als je ook een resultaatverplichting met de klant durft aan te gaan. Wij noemen dat resultancy
sourcing.

Soliciteren toen
Solliciteren toen, waar kijk je naar als je solliciteert?
Ik kan je vertellen dat ik mijn secretaresse opleiding bijna had
afgerond en ging solliciteren. Hoe goed ik me had voorbereid
op de dingen die ik belangrijk vond. Dat ervaar je als je ergens
op gesprek komt die ook een sollicitant verwachten tegenover
zich te zien die zich alvast verdiept heeft in hun organisatie.
Mijn eerste sollicitatie was op zich wel een succes. Je kent het
wel, advertentie gezien, brief geschreven, nagevraagd hoe het
advocatenkantoor bekend stond.
Kortom ik was voorbereid. Kom ik op gesprek, voer ik dat met
iemand die er niet uitzag, jampotglazen, morsig type en ik zou
de jongste secretaresse worden, zag allemaal van dit geplamuurde dames om me heen en had gelijk het beklemmende
gevoel van hier wil ik niet werken. Ik heb dus ook voor de eer
bedankt en wist gelijk dat ik niet bij zo’n klein bedrijf wilde
werken.
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Daarna 2½ jaar bij de NVOZ (Nederlandse Vereniging van
Ongevallen en Ziekteverzekeraars) gewerkt. Met twee secretaresses voor een club van 5 beleidsbepalende juristen. Qua
omvang ook een klein bedrijf maar wel van een hoog niveau.
Na een paar jaar was het de hoogste tijd omdat ik niet meer
leerde, opnieuw te solliciteren. Van de non profit naar de profit
kant was een duidelijke keuze.
Bij NCR leren werken in een commerciële organisatie, veel
Amerikaans georiënteerd. Veel klanten in een technische omgeving en je vooral niet laten overdonderen als een ongeduldige klant opbelt met onmogelijke vragen. Hoewel het niet tot
mijn eigenlijke taak behoorde verving ik bij afwezigheid de
sales/accountmanagers. Ik regelde een prijslijst handboek en
als iemand belde met de vraag wat bijvoorbeeld een uitbreiding
op een systeem kostte, dan keek ik naar de verkoopprijs, deed
er wat bovenop zei dat dat de richtprijs was en hield zo een
slag om de arm. Iedereen blij. Nadeel was dat commercie goed
werd beloond en de ondersteunende afdelingen, die je niet kunt
missen, bij de beloning minder in beeld kwamen.
Dat stoorde en zodoende na 3½ jaar op naar m’n volgende
baan bij Volmac. Geïntroduceerd door een Volmac medewerker
kwam ik daar terecht. ’s Morgens bellen, tussen de middag een
paar gesprekken en ’s avonds contract ophalen. Zo snel kon
dat toen nog. Sindsdien heb ik nooit meer gesolliciteerd maar
werd gevraagd voor andere banen.
Je kunt alleen maar ervaring opdoen als je ook de kennis en
ervaring leert in de soort bedrijven waarvoor je werkt. Je bent
even een specialist als je er werkt, om vervolgens je kennis en
ervaring weer te benutten in een volgende situatie, zo wordt je
een generalist. Het moet overigens wel bij je passen. Je moet
een ontdekker, een reiziger zijn die het pad van de ontbrekende
kennis en ervaring graag wil blijven bewandelen.
Vervolgens 10 jaar van alles en nog wat gedaan bij Volmac.
Gestart als adjunct-directie secretaresse, directie-secretaresse,
secretaresse Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de
zakenreisafdeling (ooit gestart met boeken van 1 ticket per
week, door de ontwikkelingen uitgebouwd tot het regelen van
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verhuizingen naar het buitenland, huren van gemeubileerde
huizen, regelen van visa, inkoop van vliegtuigstoelen, hotelkamers, huurauto’s etc. met een eindresultaat van een zakenreis omzet van meer dan 50.000 Euro per maand. Volmac had
de goede gewoonte elk lustrum te vieren met medewerkers en
partners. Het 25-jarig bestaan werd gevierd in Tenerife. De
organisatie hiervan lag, naast mijn baan als secretaresse Raad
van Bestuur en zakenreizen ruim 1½ jaar op mijn bordje. Het is
ook niet niks om een reis, hotelvoorziening, excursieprogramma, entertainment, gifts, een werkend computer software programma voor indeling van vliegtuigen, hotelkamers, diëten etc.
voor ruim 3.000 collega’s en partners te realiseren. En natuurlijk
allemaal vastgelegd in een draaiboek.
Op een gegeven moment kreeg mijn carrière een wending bij
Volmac inmiddels al CapVolmac geheten waar ik zelf geen
invloed meer op kon blijven uitoefenen. Dat was voor mij het
moment om de bakens te verzetten en uit te gaan kijken naar
een nieuwe uitdaging. Die vond ik bij TAS Top TalenT in Baarn,
deel uitmakend van de TAS Groep. Hier startte ik als operationeel manager, later ook verantwoordelijk voor een stuk commercie. Na een paar jaar werd ik adjunct-directeur en toen heel
snel 3 maanden na die benoeming werd ik directeur. Ook hier
kreeg ik de kans om dingen op te zetten, te organiseren en over
te dragen, dat vind ik leuk en leerzaam. In het begin is het
moeilijk want je blijft altijd vinden dat datgene wat je zelf doet,
dat je dat beter, sneller, efficiënter, soms met meer gevoel doet
dan degene wie het van je gaat overnemen. Toch kun je tot
inzicht komen dat je dacht dat je het zelf beter deed maar dat
blijkt dat de ander het anders doet met zijn eigen inzichten en
dat het totaal resultaat juist van nieuwe inzichten beter is
geworden. Verander de wereld en begin vooral bij jezelf!
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Solliciteren nu
Solliciteren nu, wat weet de sollicitant over jouw bedrijf?
Wat ze zo interessant vinden om bij jou te komen werken.
Wat ze er van verwachten. Welke interesses men heeft naast
werken.
Hoe iemand in het leven staat. En kijk je naar hoe iemand zich
presenteert. De ellende is namelijk dat je al bewezen hebt als je
bent afgestudeerd dat je in staat bent om kennis tot je te nemen
en die middels een examen weer te spuien. Maar hoe je gedrag
is, hoe je de opgedane kennis kunt overdragen, hoe je omgaat
met andere mensen die zowel slimmer als minder slim kunnen
zijn, dat leer je bijna niet op je hbo of wo opleiding, die “aangeboren” eigenschappen moet je ook al hebben ontwikkeld en nu
kunnen laten zien.

Waarom ga je solliciteren
De meesten van ons zijn niet in de positie om niet te hoeven
werken voor het geld. Met andere woorden, wil je leuk kunnen
leven en met enige regelmaat voorzien worden van een bijschrijving op je bank/girorekening dan moet je daar iets voor
doen. Het is dan wel zo plezierig als je een baan vindt die bij je
past en waar je je verder in kunt ontplooien. Voor wat voor soort
baan je kiest dat is aan jou en aan degene die je een baan
wil/kan aanbieden.
De tijd is nu in 2004 voorbij dat iedereen die is afgestudeerd
kan kiezen uit ‘tig’ verschillende banen. Je moet er nu zelf wel
iets voor doen. Als je een grondhouding hebt dat de banen wel
naar je toekomen en dat jij als sollicitant alle eisen kunt stellen,
droom dan lekker verder.
Ja, je hebt gestudeerd, ja, je hebt je diploma/bul gehaald. Maar
kun je ook werken en kun je laten zien wat je waard bent. Dat
zal je eerst in de praktijk moeten bewijzen. Doe je dat goed dan
maak je carrière, dan stijgt je salaris, dan krijg je de kans om je
verder te ontwikkelen, dan ben je succesvol bezig.

Talent in Business
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Welk bedrijf past bij jou?
Geen idee, er zijn mensen die zijn afgestudeerd en kiezen voor
een vaste baan bij een profit of een non profit organisatie. Maar
wees je bewust van het feit dat je nergens op je lauweren kunt
gaan rusten en te denken dat jou niets kan gebeuren. Zelfs bij
de overheid is men zich er inmiddels van bewust dat automatische loonsverhogingen en life time employment niet meer van
deze tijd zijn. Zelfs de overheid is in staat om mensen die niet
functioneren middels een outplacement te laten uitstromen.

Groot bedrijf of klein bedrijf
Waarin grote bedrijven klein zijn! Nergens binnen welk bedrijf
dan ook is het of blijft het een perfecte wereld. Kleine bedrijven
zijn vaak slagvaardiger, hebben minder “vastgestelde” regels,
grote bedrijven bieden meer mogelijkheden maar je moet je ook
aan meer regels houden, toch is het eerst aan jou om te bepalen voor jezelf waar je je carrière wilt en mag gaan starten.
Maar dan moet je er wel iets voor doen!
Latent is jouw Talent aanwezig! Jij moet alleen de kans krijgen
dit te laten te zien, dit te bewijzen en iemand moet in jou
geloven om jouw die kans te geven! Gunnen, dat blijft het.
Start je als trainee in een groot bedrijf dan ben je meestal de
eerste twee jaar voorzien van een zwaar programma wat je
klaar stoomt voor de toekomst. Heb je talent dan zal de ander
je talenten altijd onderkennen en zien wat je kunt gaan bereiken.
Daar moet je wel tegen kunnen want als het te snel gaat voor
je, dan brand je af en dat wil je niet tegenover familie en vrienden moeten vertellen. Begin je in een klein bedrijf dan heb je
meestal weinig starters om je heen en moet je zelf je eigen weg
vinden. Start je in een bedrijf als Talent in Business dan wordt
je binnen twee jaar voorbereid op een vaste baan. Je kunt zelf
tot de ontdekking komen zonder dat je gelijk hoeft te kiezen wat
voor soort bedrijf bij jou past. Je zit dan nog niet aan een vaste
baan.
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Je bent omgeven met andere starters, vaak meerdere bij
dezelfde opdrachtgever maar in elk geval verbonden met elkaar
via de opleidingen die door ons worden gegeven.
Bij voorkeur zet ik mensen als duo in bij dezelfde klant of liever
nog in hetzelfde project, je weet als 2 meer dan 1 en samen win
je aan zelfvertrouwen en gaat je ontwikkeling sneller.
Je kunt kennis en ervaringen delen en vragen bij elkaar. Dit
schept een band waardoor velen voor het leven met elkaar
blijven verbonden.
Uiteraard komt het ook voor dat we duo’s inzetten, bestaande
uit een ervaren resultant die een of meer starters bij de klant
mee opleidt en begeleidt.
IT4S, het leer/werkbedrijf van de Rotterdamse Hogeschool
speelt in op het werken in de maatschappij. Ook hier worden de
studenten als duo’s ingezet om tot samenwerking en delen van
kennis te komen. Later in je carrière zul je merken en verder op
lezen in het deel van Mark dat ook bij zware consultant functies,
de resultants (zij die gaan voor het resultaat samen met de
klant) of consultants beter tot hun recht komen als ze samen in
een project werken.
In je werkomgeving ga je relaten, net zoals je tijdens je studie,
in je (studenten)vereniging, in je bijbaan, in de kroeg hebt
gedaan. Relaten is een must, voor jezelf, voor de opdrachtgever en voor Talent in Business. Belangrijke zaken en
gebeurtenissen leg je vast in een logboek, werd dit mogelijk
vroeger voor je gedaan op de crèche, later kwamen op school
de jaarboeken, de uitgebreide schoolagenda’s en tijdens je
studie moet je ook zaken vastleggen en bijhouden. Zolang je
zaken vastlegt kun je nog eens terugkijken naar hoe je zaken
hebt aangepakt, welk doel je voor ogen had, wat je wilde
bereiken en wat het resultaat is. Je ging naar de crèche of
school met een rugzak of schooltas mee en begon daar je
rugzakje te vullen met kennis en ervaring. Dat rugzakje wordt in
de loop van de jaren voller en voller, soms met kennis die je
zelden of nooit gebruikt maar met ervaring die niemand je
afneemt. En komt dan het moment dat je teruggrijpt op je
kennis dan maak je je rugzak open en haalt het weer op.
Talent in Business
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Kijk maar naar je cv als je dat maakt, je eerste cv is voorzien
van zaken die jij belangrijk vindt. Later zul je je cv telkens
moeten herschrijven naar datgene wat belangrijk is voor de
klant of voor de job. Zo stel je je levensboek samen, voorzien
van kennis en ervaring, leuke of minder leuke maar die je rijper
maken en waardevoller, zolang je werkt en blijft leren.
Iemand met Talent laat dit zien en ontwikkelt zich gedurende
zijn carrière. Leer je niet meer en wil je niet meer leren, dan is
jouw boek uit.
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BEN JIJ EEN TALENT
Talent in Business is gespecialiseerd in de werving, selectie,
opleiding en begeleiding van de “ondernemers van de toekomst”.
Jonge, ambitieuze hbo’ers en academici krijgen bij Talent in
Business de mogelijkheid een uitdagende carrière op te
bouwen. Het zijn deze business professionals die staan te
trappelen om een succesvolle bijdrage te leveren aan de
doelstellingen van opdrachtgevers. Business professionals die
openstaan voor veranderingen, vernieuwingen en ondernemend zijn. Jonge mensen die in staat zijn met elkaar en van
elkaar te leren. Die kennis opzuigen die op hun weg komt en
die kennis weer aan anderen kunnen overdragen of benutten
op het moment dat je het nodig hebt.

Hoe komt Talent in Business aan zijn
talenten?
De internetsite speelt een belangrijke rol. Adverteren het via
internet gaat goed. In het verleden werd er veel aandacht
besteed aan hogescholen en universiteiten. Ook die samenwerking wordt weer opgestart. Maar dan niet vrijblijvend. Tijd is
kostbaar en kun je maar een keer benutten. Bij de Rotterdamse
Hogeschool hebben we dan ook bewust gekozen voor een
workshop vorm waar je voor uitgenodigd moet worden door de
school. Je moet het voelen als een eer, zoals meer gebruikelijk
is bij deze opleiding, om deel te mogen nemen. De vanzelfsprekendheid waar bij veel opleidingen nog sprake is, is hier gelukkig uitgebannen.
Dit betekent voor zowel de student als degenen die er tijd en
energie in willen steken om relevante zaken over werken met
de studenten te delen een uitdaging van formaat.
De workshop die Mark en ik verzorgden stond in het teken van
“solliciteren” wat ga je brengen als sollicitant, wat kom je halen
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als sollicitant en aan welke criteria moet een bedrijf voldoen
voor jou als sollicitant om er te werken.
De groep van studenten en bijna afgestudeerden die wij onder
onze aandacht hadden werden in beweging gezet om te ervaren hoe je jezelf positief onder de aandacht brengt van je toekomstige werkgever! Aan het einde van de workshop was
iedereen er van overtuigd dat het “Leren om te Leren Werken”
nuttig en nodig is om straks anderen te kunnen beïnvloeden
met jouw ervaring en kennis. Ook solliciteren in duo’s wat in de
praktijk bijna niet voorkomt hebben we met deze studenten
beoefend. Net als in het echte leven, waar resultants en sales
elkaar vaak in gesprekken aanvullen en ondersteunen bleek dit
ook hier een goede methode om elkaar te versterken.
Alleen hogescholen of universiteiten die deze uitdaging ook aan
durven en kunnen gaan krijgen dezelfde eer. Ook hier staat het
te bereiken resultaat voorop. Veel adverteren doen we niet,
goed nieuws verspreid zich! Een Talent dat de moeite neemt
om te zoeken en te onderzoeken of hij/zij een Talent is, zal
Talent in Business weten te vinden.

Werving en selectie
Hoe gaat dat in zijn werk. De klant kan de doelgroep samen
stellen. Of wij doen het zelf. Gaan we een resultaatverplichting
aan dan is het onze verantwoordelijkheid om de juiste mensen
in te zetten die de klus moeten klaren. Natuurlijk is het noodzakelijk om de omgeving van de klant te kennen, met welke
collega’s er bij de klant moet worden samengewerkt, om zo te
komen tot een goede invulling van het team dat de resultaatopdracht uitvoert. Onze doelgroep bestaat bijna altijd uit recent
afgestudeerde hbo’ers of wo’ers.
Als we zaken doen met resultants die niet in de directe omgeving zitten dan wordt daar vooraf ook mee gesproken of worden
die ook getest. Uiteindelijk is het wel het naamkaartje van
Talent in Business wat garant staat voor de juiste medewerker
bij de juiste klant.
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Onze selectieprocedure bestaat uit pittige analytische testen en
uitgebreide gesprekken. Wij richten ons op personen die qua
persoonlijkheid, intelligentie, sociale en communicatieve vaardigheden het potentieel hebben om zich bovengemiddeld te
kunnen en willen ontwikkelen. Wij doen geen afbreuk aan onze
eisen, zodat de klant ook in de toekomst verzekerd is van
kwalitatief hoogwaardige en ambitieuze medewerkers. Vooraf
wordt vastgelegd wanneer de klant de business professional in
dienst kan nemen.
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SELECTIE
Geïnteresseerde kandidaten verwoorden hun motivatie in een
sollicitatiebrief, beschrijven in hun profiel hoe zij passen bij de
waarden van Talent in Business.
Waaruit blijkt dat je beschikt over ambitie, wat bedoel je daarmee, waaruit blijkt dat je leerbereid bent, waarom je dat interesseert. Ondernemerschap wat versta jij daaronder, hoe ver wil je
daarin gaan. Plezier, waar beleef jij plezier aan, wanneer heb je
geen plezier, hoe komt dat dan. Pro-activiteit, ben je een kat uit
de boom kijk type of ben je een haantje de voorste, of ben je
iets er tussenin, vertel het ons. En vertel dan ook hoe je je in
zo’n situatie voelt en gedraagt.
Professionaliteit, wat betekent dat voor jou, wat verwacht je van
anderen, hoe regel jij dat de professionaliteit belangrijk blijft.
Natuurlijk verwachten we ook een curriculum vitae van jou, we
moeten toch kunnen lezen welke studie(s) je hebt gevolgd, wat
het resultaat was, hoe lang je er over hebt gedaan, wat je naast
je studie hebt gedaan, waar je stages hebt gelopen, of je een
bijbaan hebt gehad etc. Wij selecteren voor de klant uit deze
stroom van brieven en cv’s die kandidaten die de juiste motivatie uitspreken en/of over de juiste kennis en ervaring beschikken.
In beide gevallen zullen er, al naar gelang de eisen, kandidaten
positief en negatief bevonden worden voor de vacature.
Het baart me wel zorgen over hoe de starters van tegenwoordig
aan hun eerste baan gaan beginnen. Veel starters hebben al
een beschadiging opgelopen. Is dat anders dan voorheen? Ja,
voorheen was het “not done” om over zaken uit het verleden te
spreken. Maar het ziekteverzuim percentage liep in de loop van
de jaren wel wat op. Vandaag de dag leven we in een multiculturele samenleving waarin we meer en meer starters tegen
komen die al een “verleden” met zich meedragen, het is begrijpelijk dat zij soms negatieve ervaringen met zich meebrengen
die ook hun werken beïnvloedt. Maar ook verder kijkend in deze
samenleving komt het meer en meer voor dat starters de
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werkdruk niet aankunnen en snel overspannen raken. Van een
ieder wordt meer verwacht en geëist dan een aantal jaren
geleden. Minder mensen die meer werk moeten uitvoeren en
als je daaraan niet voldoet dan is de kans groot dat je baan op
de tocht staat. Vandaar dat Talent in Business zo zorgvuldig
met haar starters omgaat om beschadiging van starters te
voorkomen en ervoor te waken dat starters teveel van zichzelf
eisen.

Testen
Testen betekent het toetsen van de analytische vaardigheden
van de kandidaten. Het doel is tweeledig: het geeft enerzijds
een indicatie over de geschiktheid van de kandidaten, hoe
analytisch ben je, kun je werken onder tijdsdruk, hoe is het met
je ruimtelijk inzicht gesteld, ben je een gokker. Daarna biedt de
uitkomst van de test de eerste aanknopingspunten voor een
persoonlijk gesprek.

Selectie
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GESPREKKEN
Sollicitatiegesprekken bieden beide partijen de gelegenheid om
een goed beeld te vormen over de invulling van de vacature
door de overgebleven kandidaten. De geschiktheid van de
kandidaten zal op voor de klant op belangrijke competenties in
kaart worden gebracht. Daarnaast vormen een cv check en
arbeidsvoorwaarden belangrijke onderwerpen.
De klant neemt tijdens de laatste gesprekkenronde de beslissing of een kandidaat bij de klant wordt ingezet, waarna de
kandidaat eerst bij Talent in Business in dienst treedt.

Do’s and don’ts als je gaat solliciteren
Wat verwacht Talent in Business van je?
Bedenk dat als je uitgenodigd wordt voor een test en eerste
gesprek je maar 1 x een eerste indruk maakt.
Bereid je goed voor op datgene wat komen gaat.
De test is zwaar, minder dan 25% haalt de test. Oefen dus
goed!
Ben je verhinderd, laat tijdig iets van je horen. Tijd is kostbaar.
Geef Murphy geen kans (files, trein/busvertragingen etc).
Kom op tijd.
Natuurlijk hoort daar ook bij dat je fris, gewassen en daarbij
hoort ook geschoren voor de manlijke kandidaten bij verschijnt.
Uiteraard met gepoetste schoenen en een keurig pak. Geen
rouwranden onder je nagels maar schone handen en nagels.
Als je een stropdas om hebt, zorg er dan voor dat die op de
juiste lengte is geknoopt. Dames hoeven niet in een mantelpak
te verschijnen maar een outfit met blazer hoort erbij als je gaat
solliciteren. Heb je wel een korte rok aan zorg dan dat je altijd
panty’s aan hebt. Je gaat niet solliciteren met blote benen. Heb
je als dame je nagels gelakt, zorg er dan voor dat ze netjes zijn
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gelakt en er geen schilfers af zijn, dan had je het er beter af
kunnen halen.
In je schrijfblok dat je bij je hebt in een nette tas (geen plastic
draagtas) staan vragen die je wilt stellen als het zover is. Evenals de formulieren die je gevraagd werd mee te nemen. Laat
zien dat je je hebt voorbereid.

Gesprekken
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NIEUWKOMERS
Nieuwkomers voelen zich bij ons snel thuis. Van je persoonlijke
manager krijg je intensieve begeleiding – maar evengoed mag
je een informele werksfeer van ons verwachten. Contact is er
zowel telefonisch, per mail als in de bezoeken. Zeker in de
eerste weken is er veel contact, jij bent toch degene die ruim
acht uur per dag nieuwe ervaringen op doet en daar mogelijk
vragen over hebt. Die moet je kwijt kunnen.
Je manager bezoekt je regelmatig elke 4 tot 6 weken praat met
jou over je opdracht maar ook met je opdrachtgever. Gezamenlijk bepalen we waar jij op moet letten in je opdrachtuitvoering,
welke opleiding je wilt of moet gaan volgen en hoor je de laatste
nieuwtjes van en over Talent in Business. Opleidingen leggen
we vast in een POP, een Persoonlijk Opleidings Plan.
Iedereen die bij ons begint is een starter. En als je een starter
bent heb je een hoop vragen, stel ze en blijf ze stellen totdat je
weet dat je weet wat je wilt weten. We zijn open en direct. Afspraak = afspraak en dat begint bij ons eerste contact.

Profiel
Je bent een starter
Je hebt 0 tot < 1 jaar relevante werkervaring
Je bent recent afgestudeerd aan HBO of WO
Je bent bovengemiddeld ambitieus
Je bent leergierig
Je hebt commercieel talent
Je bent klantgericht en dienstverlenend
Je bent in staat ‘out of de box’ te denken
Je hebt organisatiesensitiviteit
Je hebt empatisch vermogen
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Je bent initiatiefrijk, flexibel en creatief
Je hebt een sterke affiniteit met de IT.
Herken je jezelf hierin weet dan dat Talent in Business de lat
hoog legt, voor zichzelf maar ook voor jou als business professional. Als je wilt werken aan je eigen carrière dan ben je welkom en maak je eerst die pittige test.
Samen met andere business professionals werk je vaak met
ervaren resultants/business consultants in projecten. Een project dat zich kan uitstrekken van het ontwerpen, implementeren
van processen en procedures. Het inrichten van administratieve
en commerciële organisaties tot het ‘hands on’ benaderen en
service verlenen aan klanten. Een unieke kans om vanaf de
basis mee te bouwen aan de belangrijke aspecten voor een
organisatie. Je wordt natuurlijk gecoacht en begeleid door
Talent in Business en door je opdrachtgever.

Missie

W
A
T

Vision

Waarden

Strategie

Cultuur
Kwalitatieve
leidende principes

Kwantitatieve doelstellingen

Structuur

H
O
E

Stijl
Gewenst
Gedrag
Wie

Resultaat
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DUIDELIJKE AFSPRAKEN
Talent in Business zoekt naar capaciteit en kwaliteit naar groeipotentieel en flexibiliteit in jou. Waarom, omdat onze opdrachtgevers daar om vragen. En om jou te stimuleren het beste uit
jezelf te halen. Je krijgt ook veel terug. Uitgesproken ambities
vragen om een herkenbare stijl van jou en van ons.
Je commerciële inslag zorgt ervoor dat je klant durft te benaderen, dat je klantgericht werkt, dat je veranderingen keer op
keer als een uitdaging ziet dat je nadenkt en met een plan van
aanpak komt voor de dingen die moeten veranderen. Je denkt
in mogelijkheden en oplossingen in plaats van in problemen. Zo
kan het niet, maar hoe kan het wel! Kortom je kunt “out of the
box” denken.
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OPLEIDING
Je carrière als business professional bij Talent in Business
begint met een intensief maatwerk trainingsprogramma. Je
krijgt een gedegen basis om te kunnen werken. Kennis die je al
hebt wordt verder uitgediept. Je doorloopt specifieke met de
opdrachtgever afgestemde vakinhoudelijke trainingen. We
besteden veel aandacht aan speciale vaardigheidstrainingen,
gericht op het werken in teams, vergaderen, presenteren en
algemene gesprekstechnieken.
Gedurende dit eerste jaar wordt een starter ook in commerciële
attitude gevormd.

Business School
Ervaring kun je alleen opdoen als je het ook zelf hebt ervaren.
Vandaar dat onze business professional start met een intensief
en veelzijdig maatwerk trainingsprogramma. Gebaseerd op de
skills waarvan de opdrachtgever vindt dat iemand die moet
bezitten als zowel de vaardigheden waarvan Talent in Business
vindt dat een medewerker die moet uitdragen. We blijven daarin
niet de enige, ook het leerwerkbedrijf van de Rotterdamse
Hogeschool is tot op heden de enige opleiding die studenten op
deze manier voorbereid op het “Leren Werken”!
Coaching op gedrag staat centraal in de Business school.
Uitgangspunt voor gedrag zijn onze zes waarden. Ambitie,
leerbereidheid, ondernemerschap, plezier, professionaliteit en
pro-activiteit.
Waarden die we handen en
voeten geven, door onszelf
en elkaar te houden aan
duidelijke afspraken. Deze
afspraken definiëren kaders
waarbinnen we aan de slag
kunnen. Ze bieden globale
ijkpunten waaraan we van
Opleiding
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situatie tot situatie, telkens met meeweging van de omstandigheden kunnen toetsten waar we mee bezig zijn.
Zo geven ze jou en ons de
ruimte – met alle vrijheid en
verantwoordelijkheid die
daarbij horen – om te bereiken wat we willen. Een Talent
in Business moet staan te
trappelen om te blijven leren
en zich zo te blijven ontwikkelen.
De Business School Basicscoaching, bewust gekozen
omdat het om basisvaardigheden gaat voor jonge
business professionals die
aan de basis van hun carrière
staan, wordt ervaren als interactief met constructieve,
directe feedback. Theorie
wordt afgewisseld met oefeningen toegesneden op de
dagelijkse praktijk. Doel is om
middels een aangereikte
structuur van vaardigheden,
die elementen te kunnen
kiezen die het beste passen
bij iemands persoonlijke stijl.
Of technieken te leren gebruiken die je persoonlijke attitude verbeteren. Aan bod
komt onder meer, hoe presenteer je jezelf, wat is het
effect van presenteren. Wat
is het verschil tussen horen
en luisteren, hoe leer je daar
gebruik van te maken. Wat is de effectiviteit van vragen en hoe
kun je deze gebruiken. Hoe leer je jezelf en anderen te denken
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in mogelijkheden. Hoe kunnen we onze omgeving beïnvloeden.
Hoe gaan we om met kritiek, hoe geven we feedback. Wat is
onze voorbereiding, hoe
brengen we onze rol in Talent
in Business naar buiten en
maken we anderen enthousiast over onze manier van
werken.
Vooraf worden individueel de
leerdoelen bepaald. Aan het
einde vindt een evaluatie gesprek plaats waarin het resultaat van de Basic coaching wordt
besproken en verdere leerdoelen en acties daaruit volgend worden gedefinieerd.

Fiets of Ferrari?
Nu geen van beiden. Gedurende je proeftijd reis je met je eigen
auto of met het openbaar vervoer. Na je proeftijd kan Talent in
Business een lease-auto ter beschikking stellen. We stemmen
af met de opdrachtgever of hier mogelijk een bezwaar ligt. Zo
niet en je hebt natuurlijk een geldig rijbewijs dan wordt je voorzien van een lease-auto. Je bent zelf verantwoordelijk voor de
fiscale bijtelling maar daar staat weer tegenover dat je er ook
privé mee kunt rondrijden. Aan het gebruik van de lease-auto
zijn regels verbonden, die hoor en lees je te zijner tijd wel.

Euri en Bonus
Geld kun je pas echt lekker uitgeven als je het hebt verdiend.
Je start bij Talent in Business met een basissalaris. De naam
zegt het al, je start aan de basis en moet laten zien dat jij meer
waard bent of waard wordt. Zo’n prestatie wordt beloond en het
is dan ook de bedoeling dat je meerdere malen per jaar een
salarisverhoging verdient. Daarnaast kom je na je proeftijd in
aanmerking voor een bonusregeling. Ben jij ondernemend en
pro-actief dan zie je wat er bij de klant gebeurt en zie je kansen
om die te benutten voor Talent in Business. De bonusregeling
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kun je dus zelf ook positief beïnvloeden. Andere factoren die
mee spelen zijn jouw productiviteit, de beoordelingen die je van
de klant en van Talent in Business krijgt.

Werkweek + of – 40 uur
Bij Talent in Business krijg je een arbeidsovereenkomst gebaseerd op een 40-urige werkweek. In deze eerste 2 jaar, kun je
niet kiezen voor een contract met minder uren per week. Dit is
een bewuste keuze. Talent in Business verwacht van je dat je
jezelf laat zien bij de klant voor wat je waard bent. Daarvoor
heb je minimaal 40 uur per week nodig. Structureel overwerken,
daar ben ik geen voorstander van, dan moeten we snel een
nieuwe collega in mogen zetten. Maar omdat jij je talent wilt
laten zien, komt het er vaak op neer dat je daar gewoon minimaal 40 uur voor nodig hebt. Je moet natuurlijk de weegschaal
van werken en vrije tijd wel in evenwicht zien te houden. Vandaar dat Talent in Business dit vastlegt voor een periode van
twee jaar. Daarna kun je beslissen in welk uren contract jij het
best tot je recht komt.

Proeftijd
Behaal je de doelstellingen niet gedurende je proeftijd dan
wordt je contract beëindigd. We doen dit uit voorzorg, wij
beschermen jou tegen de omgeving waarin veel van je wordt
gevraagd en veel van je wordt verwacht. Burn-outs en andere
ellende willen we voorkomen als we constateren dat je de
afgesproken doelstellingen niet in de daarvoor gestelde tijd, of
met de daarvoor benodigde inspanningen kunt bereiken. Zowel
voor jou persoonlijk als voor de klant als voor het bedrijf is het
dan beter dat wij op dit moment niet met elkaar verder gaan.
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Wat zeggen de eerste Talenten
Leon: tijdens de gesprekken die volgden op mijn sollicitatie bij
Talent in Business raakte ik ervan overtuigd dat hier een unieke
kans lag om mijn carrière een vliegende start te geven. Ondertussen ben ik al enige tijd werkzaam en de verwachtingen worden volledig waargemaakt. In het eerste project werkte ik
samen met een leuk team samen met ervaren resultants. Door
de combinatie van de alledaagse problematiek in de praktijk en
hun ervaring in het bedrijfsleven worden mij op uiterst effectieve
manier de fijne kneepjes van het vak bijgebracht. Op deze
manier groei ik in flink tempo door naar het niveau waarop ik
ook zelfstandig mijn diensten zal kunnen bewijzen.
Patrick: Ik solliciteerde bij Talent in Business, waarom, omdat
de website en de vacature mee aanspraken. Na de test en het
eerste gesprek werd me duidelijk dat ik hier echt de mogelijkheid zou krijgen me verder en breder te ontwikkelen. Er wordt
veel van je gevraagd als business professional, de cultuur,
waarden en normen die een Talent in Business kenmerken
moet je ook uitdragen bij de klant. Door middel van trainingen,
opleidingen, intervisiegroepen, ervaringbijeenkomsten en
ondersteuning door de ervaren resultants en het uitvoeren van
verschillende werkzaamheden wordt er door Talent in Business
een hele grote bijdrage geleverd aan je verder ontwikkeling als
manager of resultant. Maar
ik ga elke dag met plezier naar
mijn werk!
Anne: In mijn zoektocht naar een baan waren twee dingen voor
mij erg belangrijk: de mogelijkheid om snel en veel te leren en
het projectmatig werken (omdat ik er van houd toe te werken
naar een concreet resultaat). De vacature van Talent in Business sloot hier perfect op aan. Ik ondersteun nu als projectsecretaris een team van projectmanagers. Van hen leer ik erg
veel over projectmanagement. Verder heeft Talent in Business
veel aandacht voor professionele ontwikkeling, zowel inhoudelijk als wat betreft mijn functioneren. Het is dus een uitstekende
omgeving om jezelf te verbeteren!

Opleiding

101

OP

WEG NAAR EEN WERELDBAAN

Joran: “Waarom ik nu juist voor een vacature bij Talent in
Business gekozen heb? Het sluit erg goed aan bij mijn achtergrond en het pad waarin ik me verder wil ontwikkelen. Doordat
ik ben afgestudeerd in technische natuurkunde en beleids- en
organisatiewetenschappen, geeft mij dit een brede basis door
bijvoorbeeld te kunnen redeneren vanuit verschillende perspectieven. Juist de variatie en de brede inzetbaarheid voor de diverse opdrachten èn in de opdracht zelf passen bij mij. Resultaatgericht werken, het kennen van verantwoordelijkheid,
professionaliteit en ambitie zijn persoonlijke eigenschappen die
aansluiten bij de doelstellingen van Talent in Business.”

Matchingsproces hoe werkt dat?
Er is een klantcontact ontstaan, daaruit komt een aanvraag
voort. Gekeken wordt wie het beste bij de klant matcht. De klant
kijkt ook naar de cv’s en maakt zijn keuze. Vervolgens word je
voorgesteld bij de klant. Is dat een match dan krijg je daarna
een arbeidsovereenkomst van Talent in Business en ga je
starten bij de klant.

Matchingsproces

klantcontact

aanvraag

intakegesprek
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Intakegesprek

1e Opdracht = Arbeidsovereenkomst !!!!
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PRAKTIJKERVARING
Gedurende maximaal 2 jaar ga je praktijkervaring opdoen in
een of meer projecten bij een opdrachtgever. Wat je precies
gaat doen hangt niet alleen van je opdrachtgever af maar ook
van jouzelf. Ben jij het ‘ondernemende talent’ waar de opdrachtgever op wacht? Dan laat je van je horen! Vooraf weet je of de
opdrachtgever jou als mogelijk toekomstig collega ziet en vandaar dat de opdrachtgever een doorslaggevende stem heeft
voordat je een arbeidsovereenkomst van Talent in Business
krijgt.

Praktijk en theorie, je eerste kans krijgen!
Allemaal hebben we eens onze eerste kans gehad. Uit ervaring
weten we dat je door schade en schande wijs wordt. Toch zijn
we ervan overtuigd dat de beste leerschool er een is die in een
combinatie van werken en leren ondersteunt en zo het meeste
bijdraagt aan een effectieve vorm van kennis- en vaardigheden
overdracht.
Een business professional leert meer in de praktijk dan uit de
theorie. Leren en afleren! Dit betekent dat een opdrachtgever
een business professional in kan en ook moet willen inzetten op
verschillende disciplines in zijn onderneming. Zo ervaart
iemand de toenemende verantwoordelijkheden aan den lijve.
Gestart wordt op een functie met weinig tot geen verantwoordelijkheid, maar dat is van tijdelijke aard. Langzaam het traject
wordt de business professional klaargestoomd voor zijn of haar
toekomstige rol.
Kortom zo haalt de klant een ondernemende medewerker in
huis met kennis van zijn onderneming die de waarde vergroot.
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WAARVOOR KIEST DE KLANT
Tijd is kostbaar en geld kun je maar 1 x uitgeven. Maar de klant
wil beiden zo goed mogelijk besteden. Toen er een overschot
was aan werk en er moeilijk aan medewerkers was te komen,
bloeide onze TopTalenT-formule tot in de “zevende” hemel!
Klanten kregen te weinig goed opgeleide medewerkers, hadden
zelf geen tijd om de medewerkers op te leiden en te begeleiden. En jonge net afgestudeerde medewerkers traden vaak
liever in dienst bij een softwarehouse, maar men andere emolumenten kreeg, meer vrijheid en men dacht meer zeggenschap
mede daardoor groeide onze formule. Toch hebben we in de 10
jaar van TopTalenT, de voorloper van Talent in Business, veel
jonge medewerkers en klanten met elkaar in contact gebracht
en zijn veel contacten omgezet in arbeidsovereenkomsten.
Echter de tijd is veranderd. Klanten kunnen makkelijk aan
medewerkers komen, maar willen dat niet omdat ze of nog niet
mogen aannemen, maar wel inhuren dus daar kan Talent in
Business in bijdragen. En op termijn kan in medewerker dan
alsnog in dienst treden. Of als men een advertentie zet krijgt
men zoveel reacties dat er bijna geen beginnen aan is. Wij
selecteren continue en heel selectief dat betekent dat wij zelf de
stroom in de hand hebben.
Met kandidaten waarvoor na de succesvol verlopen test en
gesprekken nog geen inzet beschikbaar is, blijft het contact
bestaan. We houden de kandidaat in portefeuille en stemmen
regelmatig af hoe het met de kandidaat is. Hoe sollicitatieprocedures verlopen, waar iemand “tijdelijk” werkt. Hoe de
vooruitzichten zijn op onze samenwerking etc.
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Vraagstukken van de klant

Vraagstukken
• Wie neemt de resultaatverantwoordelijkheid voor de te
bereiken doelstellingen?
• Hoeveel inspanning kost het u om de juiste jonge
medewerkers te werven en selecteren?
• Hoe vaak mislukt coaching door de drukte van alle dag?
• Hoe vaak vindt u de proeftijd veel te kort?
• Hoe vaak bent u teleurgesteld en dacht u toekomstig
management te hebben binnengehaald en zit er nu mee
opgezadeld?

Mogelijk wil een klant helemaal geen starters in dienst nemen
maar heeft wel een probleem en ziet met belangstelling het
resultaat tegemoet dat Talent in Business gaat bewerkstelligen.
De klant steekt zo zijn eigen medewerkers een hart onder de
riem. Als anderen dit kunnen, dan hebben zijn medewerkers de
ruimte om andere zaken goed of beter aan te pakken en laten
wij zien dat met een andere kijk naar de interne processen we
het werkproces voor iedereen aangenamer kunnen maken.
Maar dan moeten we wel de ruimte krijgen. Overigens het
commitment van de klant moet er ook zijn. Wij durven een
resultaat af te spreken wat bereikt moet worden, wij laten de
ambitie- en kwaliteitsimpuls graag zien.
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Het verschil in detachering of resultancy sourcing zie het
volgende plaatje.

• onafhankelijkheid;
• search;
• tailormade voor opdrachtgever;
• flexibiliteit;
• verhoging produktiviteit;
• garantie;
• krenten uit de pap.

Ook als u als klant op zoek bent naar medewerkers, waarvan u
nu nog niet weet of u een tijdelijke job wilt en kunt omzetten in
een vaste job, ook dan verwacht u de klant efficiëntie en
kwaliteit. Onze medewerkers weten dat zij waarmaken wat van
hen wordt verwacht en laten een voorbeeld gedrag zien. Heeft
de klant de inzet en kwaliteit ervaren dan wilt u ook dat het uw
medewerker wordt. Begeleiding en opleiding spelen een zeer
belangrijke rol bij de vorming van de medewerkers. De medewerkers zijn jong, professioneel en innovatief en daardoor
dynamisch en flexibel.
Onze business professional moet ondernemend van aard zijn.
Maar moet ook het geduld hebben om te leren dat het vermeerderen van waarde tijd en inzet kost. Transpiratie en inspiratie.
Een business professional leeft zich niet alleen in in uw strategie, de doelstellingen, cultuur, normen en waarden van uw
bedrijf maar handelt er ook naar. Tot slot onze aanpak past
uitstekend als u “de krenten uit de pap wilt halen, of de
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managers van de toekomst in huis wilt halen”. Medewerkers
zijn ons belangrijkste kapitaal, hun groeipad is onze
ontwikkeling. Door de juiste motivatie en stimulering binnen een
uitdagende bedrijfscultuur, uitgebreide
ontplooiingsmogelijkheden en veelzijdige opdrachten,
versterken wij elkaar. En als klap op de vuurpijl kan deze
business professional uw organisatie blijvend versterken en
wordt het een waardevolle collega.

Garantie
Waarmee garanderen wij
resultaat!
Talent in Business werkt met heldere definitie van
doelstelling en resultaatgebieden ……….
Hoe bereiken wij dat:
•
Samen met de klant
•
Voorbereid met PIP
•
FP-, FD/R-contract
•
Sourcing for the job
•
Go,No-Go fasering
•
Kwaliteitsbewaking

Welk resultaat:
• Medewerkers met talent en
expertise
• Medewerkers met commitment
• Medewerkers direct inzetbaar
• Medewerkers die kwaliteit en
ambitie impuls laten zien
• Medewerkers die scoren voor
klant en voor zichzelf
• Medewerkers die productiviteit
verhogen

……door een nieuwe wijze van Resourcing!

Referenties en waar werkt een Talent in
Business
Gedurende de eerste maanden van de start van Talent in
Business hebben we de volgende ervaring opgedaan met
resultancy sourcing. Bij Eneco Netbeheer is het project
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Conversie gas, liberalisering gas fase 2b opgestart. Aanleiding
hiervoor was de veranderende wetgeving met betrekking tot de
liberalisering van de gasmarkt per 1 juli 2004. Onderdeel van
het project is het inrichten van de HERA+ administratie. Voor
Eneco Netbeheer waren de belangrijkste issues van de nieuwe
wetgeving het scheiden van het factureren voor gastransport en
gasverbruik en het aanpassen van een grote hoeveelheid meetinrichtingen bij de klanten zodat deze aan de nieuwe eisen van
de nieuwe wetgeving voldoen. Voor het project is dan ook de
volgende doelstelling opgesteld: “Transitie gas fase 2b-klanten
volgens geldende regelgeving”.
In het kader van resultancy is deze doelstelling vertaald naar
een meetbare KPI; “elke klant en elke meter is in staat een
juiste transportfactuur te krijgen, met een minimum van 95%”.
Deze KPI is vervolgens onderverdeeld in 5 deel prestatie
indicatoren:
Klanten gemigreerd (95%),
Verbruiken verstuurd (95%),
Klanten gereed voor facturatie (95%),
Klanten gereed voor allocatie (95%),
Klanten functioneel schoon (95%).
Om de omvang van het project weer te geven: de aan te passen klantgroep bevatte rond de 7.000 meters, waarvan er ongeveer 1.500 aangepast moesten worden, verdeeld over 5.600
klanten. Naast bovenstaand omvangrijk project moeten de
meterwisselingen ook in het nieuwe HERA+ systeem worden
verwerkt. Dit betekent niet alleen conversie of nieuwe invoer
maar een totale controle op de gegevens, onderliggende contracten en facturatie.
Eind juni 2003 stroomde Leon, de eerste medewerker van
Talent in Business in in dit project. In eerste instantie hield hij
zich bezig met het aansturen en administratief verwerken van
de 1.500 meteraanpassingen. Dit had invloed op alle prestatiegebieden, dus om de afgesproken resultaten te behalen was
het van het grootste belang dat deze aanpassingen op tijd
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werden uitgevoerd en verwerkt. Via een roll-out planning werd
wekelijks de voortgang getoetst en zonodig bijgestuurd.
Later in het project specialiseerde Leon zich in de gebieden
Klanten gemigreerd en Klanten functioneel schoon. Voor het
behalen van het beoogde resultaat werden strakke deadlines
gesteld voor de administratieve verwerking. Door middels van
queries werden de gevallen opgespoord die nog niet aan de
eisen voldeden. De afhandeling van de uitval lag voor het
grootste deel onder Leon’s verantwoordelijkheid. Opsporing van
de oorzaak en oplossing voor de uitval kon nogal variëren in
moeilijkheidsgraad en benodigde tijd. Om de uitval tijdig te
kunnen verwerken was Leon verantwoordelijk voor een team
van 5 mensen. Gezamenlijk behaalde men de beoogde 95%
voor Klanten gemigreerd en Klanten functioneel schoon.
Patrick was de tweede medewerker van Talent in Business die
bij dit project aan de slag ging. Nadeel voor Patrick was dat het
project in september al ver was gevorderd en dat hij ten
opzichte van de anderen een grote inhaalslag qua kennis van
de omgeving moest maken. Gelukkig kon onder andere Leon
hem wegwijs maken en hem introduceren bij de juiste mensen
in het project. Naast het administratief verwerken van de klanten digibongegevens in HERA+, het nieuwe administratiesysteem was Patrick ook belast met het goed communiceren tussen de betreffende afdelingen. Meterloopformulieren verwerken
zodat er weinig tot geen openstaande issues meer binnen de
lijnorganisatie bleven liggen betekent heldere afspraken maken,
die controleren en nakomen.
Beeldbank van Schooltv-Teleac
Teleac/NOT had behoefte vanaf begin september 2003 aan
een tijdelijke operationele helpdesk (via webtechnologie) ten
behoeve van de inhoudelijke en technische ondersteuning van
gebruikers van de schooltv-beeldbank. Gebruikers als leerlingen, leerkrachten van primair en voortgezet onderwijs die
middels deze beeldbank ruim 300 clips tot hun beschikking
hebben. Clips die gebruikt kunnen worden bij de voorbereiding
van lessen, werkstukken of in de praktijk tijdens lessen.
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Iedereen met een internet aansluiting, een modern besturingssysteem kan op de site de clips bekijken.
Middels een fixed price en fixed resultaat realiseerde Talent in
Business een succesvolle implementatie en samenwerking met
Teleac door:
Goede registratie van calls,
Goede responsetijden,
Heldere procedures,
Goede evaluatiemomenten,
Goede overdrachtsmomenten,
Meedenken in benutten van beschikbare kennis.
In het voortraject en gedurende de looptijd van het project werd
Nicoline, een consultant van Partners in Perspective (mede
aandeelhouder van Talent in Business) ingehuurd om de coördinatie van dit project in goede banen te leiden.
Voor de uitvoering zelf was Talent in Business resultaat verantwoordelijk en was het onze uitdaging om dit te realiseren. Kortom goed nagedacht over wie dit project mede kon uitvoeren,
wie je kunt en moet vertrouwen omdat het niet op een vastgestelde locatie uitgevoerd werd. Ook in dit project betekende het
heel veel voor de klant dat je “Above Customer Expectation”
werkt. Als het even wat rustiger was werden door Frank de
scholen gemaild en voorzien van nieuwe informatie of toepassingsmogelijkheden van de beeldbank. Frank was het mailaanspreekpunt voor de vragen en oplossingen. Hoewel het
project in januari 2004 is overgedragen volgens afspraak aan
de klant, is het nog steeds zo dat als men vragen heeft, Teleac
niet schroomt om met ons contact op te nemen.
Eneco IPC (Intake, Planning & Control)
Patrick is begin januari 2004 gestart in een nieuwe opdracht bij
Eneco. Nu niet meer in een omgeving waar meer collega
consultants vertoeven. Hij draagt zorg voor de overdracht van
het gasproces in de lijnorganisatie. Daartoe moet hij een
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werkend voortgangsprogramma opleveren en de acceptatie
hiervan bij de verantwoordelijke medewerkers hiervan
beleggen.
Er is onduidelijkheid over het Gas en Elektriciteitsproces,
moeten de ene afdeling een exacte kloon van de ander worden,
hoe gaan de verantwoordelijke afdelingen die her-ingericht
worden beter met elkaar samenwerken. Resultaat wordt halverwege 2004 inzichtelijk gemaakt als de andere afdelingen de
acceptatie en medewerking aan elkaars problemen als een
gezamenlijke uitdaging gaan zien.
Patrick moet veel signaleren, oplossen, bestrijden en delen. De
werkdruk bij Eneco is hoog te noemen, dit betekent leren wat je
zelf moet doen en leren wat je anderen moet laten doen om die
er van te laten leren!
Eneco
Ook Leon werkt nu in een 2e project binnen Eneco, gericht op
de ondersteuning van de lijnorganisatie bij de overgang naar de
nieuwe situatie. Ook hier is het werken gericht op het signaleren van problemen in de processen en de juiste mensen bij
elkaar brengen om deze processen op te lossen. Beide projecten betekenen veel voor de kennis en ervaring van Leon en
Patrick, binnen Eneco.
De verbetergebieden voor Eneco worden door dit soort projecten inzichtelijk gemaakt en kunnen daarna in een resultaat
project worden meegenomen.
De tijd zal leren of Eneco en Leon en Patrick samen verder willen en de tijd zal ook leren welke kennis en ervaring Leon en
Patrick hebben opgedaan bij Eneco. Ervaringen en kennis die
ze straks binnen meerdere afdelingen/projecten hebben opgedaan en die ze graag bij Eneco blijvend willen delen. Op dit
moment kunnen ze telkens weer open en objectief de zaken
bekijken en meewerken aan blijvende verbeteringen.
PcM
Anne is voor Talent in Business aan de slag bij PcM (onder
andere Trouw, Volkskrant, Algemeen Dagblad en NRC). Hij is
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sinds maart 2004 projectsecretaris van het Agora project bij het
advertentie bedrijf van PcM . Het project heeft als doel het
implementeren van een nieuw advertentie management systeem. PcM heeft een software pakket aangekocht en laten
aanpassen aan haar wensen. Het systeem moet alle processen
binnen het advertentiebedrijf integreren: van order intake en
CRM tot het pagineren (opmaken van krantpagina’s) en de
financiële afhandeling. Het systeem moet op zowel krant als
factuur tijdig en correct de deur uit doen. Een krant lijkt wat dat
betreft erg veel op voedsel: morgen is het ‘bedorven’, niks meer
waard.
Het Agora project liep al een tijd binnen PcM. De projectstructuur is ingrijpend gewijzigd aangezien planning en budget niet
meer in de pas liepen. Er is een nieuw projectmanagement
team gekomen en verder is de verantwoordelijkheid meer in de
lijn komen te liggen, bij de ‘business’ die het pakket moeten
gaan gebruiken. In zijn rol als projectsecretaris ondersteunt
Anne het projectmanagement team. De taken zijn erg divers,
zoals de communicatie, structuren van de documentatie en het
bewaken van budget en planning.
Half maart is er een nieuwe software drop geweest, en deze is
inmiddels met succes geïnstalleerd. De komende tijd staat in
het teken van allerlei testen. Er zijn nog heel wat hobbels te
nemen, maar het doel is om nog voor de zomer de gebruikerstesten te laten plaatsvinden, de gebruikers te trainen en het
systeem in gebruik te nemen.
Ministerie van Economische Zaken
Joran Baeten is voor Talent in Business werkzaam als projectsecretaris/beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Hij maakt deel uit van een projectteam dat als doel heeft om een integrale beleidsvisie en
beleidskader te formuleren ten aanzien van kabels en leidingen
in de ondergrond. Uiteindelijk zal hierop wet- en regelgeving
gebaseerd gaan worden.
In het afgelopen jaar zijn er een aantal artikelen in de landelijke
dagbladen verschenen over de chaos in de ondergrond en de
gevaren hiervan, bijvoorbeeld over graafincidenten waarbij de
Waarvoor kiest de klant
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externe veiligheid in het geding is. Aan de hand hiervan zijn er
kamervragen gesteld met onder andere als gevolg dat de
Minister van Economische Zaken heeft aangekondigd maatregelen te treffen door onder andere informatie-uitwisseling
tussen kabel- en leidingeigenaren en gravers verplicht te
stellen. Een onderwerp dat niet alleen inhoudelijk interessant is,
maar ook een maatschappelijk belang kent.
Joran: “We hebben hier te maken met een typisch multi-stakeholder process; er zijn een groot aantal partijen betrokken bij de
totstandkoming van dit beleid en het resultaat ervan. Dat er
bijvoorbeeld een verplichte informatie-uitwisseling tussen
graver en kabels- en leidingeigenaren komt, lijkt evident. Echter
de wijze waarop dit gaat plaatsvinden, maar ook hoe bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden geregeld zullen worden en op
welke wijze dit verder geïnstitutionaliseerd gaat worden is een
belangrijk onderdeel van het proces. Bovendien hebben we hier
te maken met een politiek proces, in dit geval betekent dit dat
onder andere de Ministerie van Economische Zaken diverse
voorstellen afkomstig van het projectteam door de Tweede
Kamer zal proberen te loodsen.
Het project is veelzijdig, met behulp van het resultaat zal een
oplossing voor verschillende problemen worden gezocht. Mijn
werkzaamheden bestaan uit zowel procesmatige als inhoudelijke taken. Momenteel wordt bijvoorbeeld onderzoek voor het
project uitgevoerd door een onderzoeksinstelling waarbij ik
onder andere zitting heb in de begeleidingscommissie
Overige opdrachtgevers
Naast de opdrachtgevers die hierboven zijn genoemd, werkt
Talent in Business zoals ook al eerder genoemd ook met
ervaren medewerkers. Dit doen we onder meer bij Interpay en
de Nederlandse Cement Deelneming Groep.
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Wat zeggen onze klanten
Eneco
Medewerkers van Talent in Business die actief zijn voor een
project voor de liberalisering van de gaswet werken nauw
samen met operationele afdelingen. Hierdoor ontwikkelen zij
zich zowel inhoudelijk, alsmede procesmatig en leren daarbij
snel de organisatie van Eneco kennen. Eneco is dan ook
geïnteresseerd om de medewerkers voor een langere periode
aan zich te binden en daarbij te overwegen hen op termijn een
dienstverband aan te bieden.
Teleac/NOT Schooltv-beeldbank
Talent in Business heeft in het najaar van 2003 op professionele wijze de helpdesk voor de Schooltv-beeldbank gerund. De
Beeldbank is een geheel nieuwe service voor het onderwijs.
Leerkrachten en leerlingen geven aan bij hun problemen op
een prettige en zinvolle manier geholpen te zijn. De mensen
van Talent in Business zijn zeer betrokken en denken vanuit
hun eigen expertise mee. Voor een project als de Beeldbank is
dat onontbeerlijk.

Klanten hoe bereik je die?
Natuurlijk heb ik na zoveel jaar werken een groot klantenbestand/relatienetwerk opgebouwd. Maar mensen vertrekken,
organisaties veranderen dus je klanten veranderen ook.
In de opstart fase van Talent in Business heb ik veel met
Ruben, resultant van Partners in Perspective, de zaken met
betrekking tot Eneco voorbereid. Verkopen aan je collega’s is
vaak nog moeilijker dan aan de klant. Collega’s zijn nog kritischer en willen zeker niet uitglijden bij de klant. Met andere
woorden, verkoop je je goed intern, dan is de buitenwereld
alleen maar makkelijker toegankelijk. In de afgelopen maanden
zijn de resultants van Partners in Perspective en de friends van
Partners in Perspective (mensen die vanuit hun eigen bv met
Partners in Perspective samenwerken) met mij gaan geloven in
de kwaliteit en inbreng van de business professionals van
Waarvoor kiest de klant
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Talent in Business. Via projecten waarin zij werken komt Talent
in Business nu ook met andere opdrachtgevers in contact. Zo
zijn in de afgelopen weken zowel via deze friends als resultants
medewerkers gestart bij onder andere PcM, Interpay, het
Ministerie van Economische Zaken en NCD groep.
Concurreren moet Talent in Business ook, toch hebben we
deze opdrachten volgens onze klanten gekregen vanwege: de
heldere afspraken die we maken, de overzichtelijke offertes die
we aanbieden, het feit dat we 1 cv voor 1 functie aanbieden en
zeker niet onbelangrijk dat we een juiste prijs/kwaliteit aanbieden en dat de klant als meerwaarde een medewerker na verloop van tijd in dienst kan nemen. Dus
Talent in Business kan alleen maar beter en sterker worden als
wij ons werk goed doen!

Met wie werkt Talent in Business samen?
Partners in Perspective en CIMovement zijn de twee belangrijkste partners. Partners in Perspective ziet ondernemerschap
als een professie en kent de valkuilen waar bedrijven in de
verschillende ontwikkelingsfasen in terecht kunnen komen.
Innovatie ontstaat als wetenschap en bedrijfsleven samenwerken. Om klanten te ondersteunen projecteren wij gedrag,
eigenschappen en vaardigheden van succesvolle ondernemers/ondernemingen op de klantsituatie.
De Nederlandse bedrijven en de overheid worden in deze tijd
geconfronteerd met een stagnatie van de groei, die jarenlang
automatisch leek. De focus was veelal gericht op interne
bedrijfsoptimalisatie.
De macht lag bij de managers en de (jaar)planning. Zowel de
overheid als het bedrijfsleven gaan nu vol in remmen. Een
dreigende crisis tekende zich steeds meer af, zodat plaatsvonden op (ogenschijnlijke) vanzelfsprekendheden en verworvenheden. De noodzaak voor nieuw perspectief is daarna
manifest geworden. Nieuw perspectief in ondernemerschap en
innovatie. Partners in Perspective is een resultancy-bureau, dat
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zich volledig richt op het daadwerkelijk ondernemen en fundamenteel innoveren van bedrijven en de overheid.
Wij hanteren het universele Ondernemings Life-cycle Model.
Hierin wordt onderkend dat ondernemingen door vier verschillende stadia heengaan.

Kiem

Koninkrijk

Kasplantje

Keerpunt

Iedere onderneming bevindt zic h in een van deze stadia en dit
vergt op allerlei gebieden een specifieke benadering.
Partners in Perspective heeft naast haar visie op de markt een
beeld op de vaardigheden van de ondernemer, kernwoorden:
Waardefocus en stakeholders-alignment, flexibiliteit, outside-in,
leiderschap, kapitein, persoonlijk meesterschap, verantwoordelijkheid nemen, risico’s nemen en managen.
Onderscheidend is Partners in Perspective als het gaat om
haar kijk op de fundamentele lagen van een onderneming. De
kracht van het geheel wordt bepaald door de lagen en haar
samenhang.
De lagen
Commerciële slagkracht, operational excellence, betrokken
personeel, financiële stabiliteit en rust, autonomie en eigen
kracht, focus en positionering en de basislaag passie en drive.

Waarvoor kiest de klant
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CIMovement
CIMovement heeft door haar nauwe samenwerking met de heer
Prof. Dr. Ir. A.J. Berkhout van de TU-Delft en de heer Prof. Dr.
F.N. Stokman een geweldig arsenaal aan kennis en methodiek
in huis om organisaties te helpen om hun innovatiestrategie te
herijken of te ontwikkelen en aan de hand daarvan maatregelen
te implementeren om de strategie in concrete akties om te
zetten.
CIMovement kan door gebruik te maken van Partners in
Perspective en Talent in Business, afhankelijk van de vraag van
de klant, haar eigen slagkracht vergroten en is zo in staat een
passende oplossing voor de klant te vinden.
Wil je hier meer over lezen kijk dan op de websites, te weten
www.partnership.com en www.cimovement.nl. Mogelijk zijn dit
ook bedrijven waar onze Talent in Business professionals over
een aantal jaren, voor en of mee werken.

118

Bundel deel 2: Talent in Business

OP

WEG NAAR EEN WERELDBAAN

TOEKOMST
Als ik wist hoe de toekomst er uit zou zien dan is dat makkelijk.
Nu dat kan ik niet en ben en blijf dus afhankelijk van de informatie die je hoort, leest en ziet, die meebepalen welke koers je
met je bedrijf uitzet.
In de afgelopen 2 jaar was er bij de meeste bedrijven geen
grootschalige instroom meer van noch starters noch van ervaren medewerkers. Uitstroom vond plaats op alle niveau’s.
Inmiddels begint de markt iets aan te trekken en zijn bedrijven
makkelijk in staat om ervaren medewerkers binnen te halen.
Ervaren medewerkers of ex-freelancers, die zekerheid zoeken.
Resultaat:
hogere kosten,
afname van verse kennis,
een hogere gemiddelde leeftijd,
commitment voor zolang het duurt,
zekerheid zoekers.
Kortom het kan niet lang meer duren of bedrijven zijn genoodzaakt oom ook weer starters aan te gaan nemen.
Voordelen:
lagere kosten,
verlengde proeftijd, eerst inhuren later besluiten tot in dienst
nemen,
verse kennis van hbo of universiteit,
hoog commitment gehalte omdat een starter bewust voor
een bedrijf kiest en geen jobhopper is,
starter die betrokken is bij het resultaat.

Toekomst
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Klanten zullen niet snel meer zoals een aantal jaren geleden de
deuren wagenwijd openzetten. Iedereen kijkt meer en meer
naar kwaliteit dan naar kwantiteit. Daarnaast zijn je persoonlijke
vaardigheden meer en meer de meetlat voor je eigen succes en
voor het succes van de klant.
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TOT SLOT
Wat heb ik geleerd van werken, leren, werken, blijven leren, blijven werken: een mens raakt nooit uitgeleerd. Als je niet meer
leert dan is het over met je. In de breedste zin van het bestaan.
In de tijd zijn mijn persoonskenmerken wel veranderd (zeggen
ook vrienden, familie en mensen waar ik mee samenwerk(te)).
Goede dingen moet je behouden en je moet open blijven staan
voor zaken die je bewust of onbewust tegenkomt.
Mijn succes heeft “vele vaders” zolang je succes hebt willen
veel mensen zich bij jou aanklampen en zijn zij degene die jouw
succes hebben gezien en er aan mee hebben gewerkt.
Niet onderschatten dat dit soms zo is, maar je eigen ondernemerschap moet het doen en moet het maken. Regelmatig jezelf
een spiegel voorhouden met de “waarom” vragen helpen mij in
elk geval te relativeren. Lekker in je vel zitten en dat uitstralen
begint bij jezelf!
Hoe Talent in Business gaat groeien, zich zal bewijzen op de
markt van klanten en van talenten, Talent in Business ontzorgt
de klant in de zoektocht naar het talent van morgen!
De ervaring leert het:
Maak vrienden,
Onderhou je relaties (zowel zakelijk als privé),
Straal je plezier en energie uit,
Wees eerlijk,
Geniet van onverwachte gebeurtenissen,
Geef en je krijgt er altijd iets voor terug,
Blijf ondernemen,
Vul je rugzak met kennis en ervaring,
Zeg sorry en meen dat!

Tot slot
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één motto is en blijft belangrijk:

Talent in Business
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INLEIDING
Werken doe je haast nooit alleen. Je werkt bijna altijd samen
met collega’s, je werkt voor weer andere collega’s of voor
klanten en uiteindelijk werk je natuurlijk voor je baas die elke
maand met een glimlach je salaris komt brengen. Werken met
mensen is menselijk, het is ook altijd mensenwerk. Vaak gaat
dat samenwerken perfect, soms gaat het moeizaam en heel
soms gaat het verkeerd.
Over dat gangbare samenwerken gaat dit deel van het boek
niet, want over samenwerken en werken met collega’s en werken voor je baas zijn al honderden boeken geschreven. Dit deel
gaat over werken met één ander: samen een duo vormen. Dat
duo doet dan samen het werk, werkt samen aan een oplossing,
presenteert samen het resultaat en haalt ook samen de eindstreep, een compliment of – als het allemaal niet goed gaat –
haalt samen de reprimande op. Natuurlijk hoef je jezelf niet te
beperken tot slechts één duo, je kunt er zoveel starten als je
wilt eigenlijk, maar het gaat om het samenwerken in duo’s. In
de praktijk blijkt dat een zestal duo’s tegelijk een handig maximum is, overigens. Vooral als het gaat om duo’s die samen aan
het leren zijn, terwijl je daarnaast gewoon je werk blijft doen
zoals je dat al deed, heb je aan een beperkt aantal je handen
wel vol.
De reden waarom dit boek zo uitgebreid ingaat op het werken
en leren in duo’s is simpel: het is dé manier van werken van de
toekomst. In je eentje je eigen werk doen kan ook, maar dat
werk wordt vanzelf snel complexer en er komt een hinderlijke
uitdaging bij: naast goed zijn in je werk moet je ook erg goed
zijn in jezelf bijscholen. Want je werk verandert onder je
handen, de eisen die aan jou gesteld worden veranderen
ongeveer per half jaar en onze maatschappij wordt steeds beter
in het vinden van manieren om jou af te rekenen op wat je nog
niet – goed – kunt. En in deze complexiteit en extra ballast zit
de reden voor het duo. Want in je eentje maak je maar weinig
kans om te excelleren in je werk en tegelijk te excelleren in het
leren. Het is in elk geval een ballast die maar moeilijk past in de
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werkweek van 40 uur. Al het leren komt daar namelijk bij
voorkeur bovenop.
Het leren in duo’s betekent niet dat alles in duo’s moet gaan
werken. Je kunt makkelijk solo werken en alleen het leren oppakken met z’n tweeën. Het werken in zo’n leer-duo is dan
tijdelijk, vanaf een week of twee tot een maand of zes. Een duo
zet je dan op voor elke leerinspanning die uitstijgt boven het
eenvoudige en makkelijke wat je even op een achternamiddag
kunt doen. Je hebt dan per jaar een stuk of tien duo’s nodig om
de dingen die je moet leren ook snel, goed en met plezier te
leren: in duo’s.2
Duo’s zijn de manier om te voorkomen dat je jezelf helemaal
dol werkt en nog probeert te leren tegelijkertijd, iets wat eigenlijk in je eentje niet goed uitvoerbaar is. Het werken doe je zoals
dat uitkomt, het leren doe je dan in duo-verband. Uitzonderingen daargelaten, want er zijn mensen die het lukt om een
volle baan te combineren met een volle leerportefeuille. Buiten
deze kleine groep heeft straks iedereen het zo druk met werken
en leren dat het aantal afhakers, burn-outs en diep teleurgestelden exponentieel zal groeien. Het is belangrijk om niet in die
categorie terecht te komen en samenwerken in duo’s is dé oplossing. Want misschien wil je naast al dat werken en leren ook
nog wel een leven leiden, een gezin stichten of op zaterdag
voetballen of zo, en daar heb je alleen tijd voor als je dat
werkend leren goed heb ingericht. Met duo’s want dan wordt
het gemakkelijker, is het advies.

2

Naast leren in duo’s kun je natuurlijk ook werken in duo’s. Daar is een heel
boek over verschenen: “Samen werken in duo’s”, isbn 90-77668-12-8. Het werd
geschreven door 21 duo’s die vertellen hoe werken in duo’s werkt en het is te
bestellen op www.bergboek.nl.
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LEREN BUITEN SCHOOL
De meeste mensen denken dat je veel leert op school. Genoeg
om je staande te houden in de maatschappij. Dat mag ook wel,
want de gemiddelde Nederlander zit ongeveer 16 jaar op
school. Daar moet wel wat van blijven hangen natuurlijk, maar
het zou voldoende moeten zijn voor een jaar of 40 lekker
werken. Overigens, de effectieve tijd op school bedraagt niet
zoveel meer dan een jaar of vijf, vooral vanwege de inrichting
van schooltijden, schoolvakanties en allerlei andere dingen die
je op school moet doen die wel met leren te maken hebben
maar waar je niet zoveel van leert.
Inmiddels blijkt dat het leren op school absoluut essentieel is,
maar vooral resulteert in een goede voorbereiding voor een
leven lang werken en alsmaar verder leren. Sterker nog,
degene die stopt met leren, en het maakt dan niet uit of je dat
doet op je 16e, 20e of 40e, weet gewoon zeker dat het vanaf dat
moment bergafwaarts gaat. Niet leren lijkt stilstaan in ontwikkeling, maar effectief is het stilstaan inmiddels achteruitgang.
Stel dat je 40 uur werkt. Een jaar of twintig geleden was het dan
genoeg om eens per jaar een week of twee tot vier stevig bij te
cursussen om je kennis fris te houden en jouw carrièrepad
goed omhoog te laten wijzen. Een jaar of tien geleden was de
leerinspanning al gegroeid tot een groter aantal weken cursus
en stevig lezen en opletten buiten het werk. Per week, gemiddeld, een uur of acht. Ruim vijftig dagen per jaar, omgerekend.
Vandaag de dag wordt eigenlijk vooruitkijkend leren verondersteld. De baas heeft iets nieuws in het hoofd en gaat dan
zoeken naar medewerkers die dat al kunnen. Het selectiecriterium is dan dat ze hebben laten zien ermee bezig te zijn
geweest of omdat die medewerkers er wat over heeft gezegd,
geschreven of beweerd. Als de nieuwe programmeertaal Java
wordt, is het vanzelfsprekend dat eerst gezocht wordt naar
medewerkers die dat al kennen of beter nog, kunnen.
Een voorzichtige en conservatieve inschatting rondom dat
vooruitkijkend leren leert dat je elke week wel een cursus kunt
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volgen die mogelijk nuttig is voor de toekomst. De impact op
jouw productiviteit is dan dramatisch natuurlijk, want je komt
makkelijk op nul uit. Als je alsmaar aan het leren bent komt er
weinig meer uit je handen.
Leren doe je dus zoveel mogelijk naast het werk en zoveel
mogelijk in de richting die nodig is om jouw carrière het beste te
ondersteunen. Dat kost zoveel tijd dat aangeraden wordt dat
niet alleen te doen. Leren en werken tegelijk doe je het beste in
duo’s. Die werken met verhoogde productiviteit en ze leren
meer dan twee keer zo snel (omdat ze niet hetzelfde leren en
onderling elkaar helpen daartussen verbanden te leggen).
Daar komt nog bij dat je dan het geleerde makkelijk kunt omzetten naar een rijke publicatie voor mensen die het nog niet
geleerd hebben. Dat schrijven over wat je geleerd hebt lijkt een
beetje op de opdrachten je maakt als je leert op school. Alleen
is de doelgroep niet jouw docent maar zijn het alle collega’s, de
managers en iedereen in de rest van de wereld die ook moet
kunnen wat jij net geleerd hebt in het duo. Die doelgroep zo
groot zien is belangrijk: dat wat jij snapt en kunt, kunnen vele
anderen nog niet en die kunnen dus van het werk van jouw duo
leren. Die publicatie sluit ook het leren in dat duo fraai af.
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LEEROMGEVINGEN
In de praktijk zijn er drie soorten leeromgeving:
Individueel – jij leert alles zelf en bent helemaal verantwoordelijk voor het goed begrijpen, juist vastleggen en
correct toepassen van wat je hebt geleerd;
Duo – je leert met twee en dan ook niet precies hetzelfde
en bent gezamenlijk verantwoordelijk voor het begrijpen en
toepassen van wat je geleerd hebt;
Teamwerk – waarbij sommige teamleden iets leren zodat
het hele team daarvan kan profiteren, het is individueel
leren en gemeenschappelijk toepassen eigenlijk.
De verschillende leeromgevingen worden verder uitgewerkt, om
daarna aan te kunnen geven welke het beste werkt voor de toekomst.

Individueel leren, duo-leren, teamleren
Leren deed je op school individueel. Anders kon de school niet
goed zien of je het wel begreep. Afkijken was verboden en
teamopdrachten hadden altijd het hinderlijke bijverschijnsel dat
sommige studenten al het werk deden (jij zelf meestal) en
anderen de kantjes ervan af konden lopen zonder dat ze daar
de gevolgen van ondervonden.
Teamwerk is daarmee een gevaarlijke omgeving voor doorzetters, slimmeriken en vasthouders, want die verzetten
uiteindelijk het meeste werk. Zonder de lijntrekkers openlijk te
ontmaskeren is er weinig aan te doen, en als je dat toch doet
levert je dat ook nog het verwijt op dat je geen teamplayer bent.
Teamwerk is daarom wel geschikt om snel in te leren, maar het
rendement verwatert te makkelijk.
In een duo gaat dat anders. Samenwerken en samenleren
wordt op basis van gelijkwaardigheid ingestoken en als het
duidelijk is dat eentje alles doet en de ander niet, hef je het duo
per direct op. Het gaat er overigens niet om dat je beiden
Leeromgevingen
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evenveel doet of hetzelfde doet, het gaat erom dat je tijdens het
duo-werken beiden een hoger rendement kunt halen dan je in
je eentje had kunnen halen.
Je haalt dan als duo een resultaat dat opvalt, want het overstijgt
wat je individueel had kunnen bereiken, daarnaast behaal dat
resultaat in minder tijd of met minder inspanning dan had
gekund als individu. Die extra tijd of aandacht die daarmee vrij
gemaakt wordt gebruik je om te leren. Sneller en beter dan je
individueel had kunnen doen. Want duo-leren betekent dat de
een iets uitzoekt en het uitzoekpad en resultaat aan de geeft.
Omgekeerd natuurlijk ook. Binnen korte tijd leer je zo van de
ander op een manier die extreem effectief is: de gecombineerde lessen leveren meestal een inzicht en diepgang op die
je als individu niet had kunnen bereiken. Het duo is daarmee
een hefboom in het werken en in het leren. Meer dan twee keer
winst dus.
Hiermee is de keuze makkelijk: individueel leren terwijl je werkt
is gewoon teveel van het goede en je houdt het niet vol. Leren
in teamverband kan best, maar dat wordt makkelijk verstoord
door teamwerk bijverschijnselen. Leren in een duo is daarmee
extreem effectief: zeer korte lijnen, geen overhead en als je
goed uitzoekt met wie je leert (complementair), leer je dingen
die je in je eentje niet eens begrepen zou hebben.

Praktisch leren
Leren in de praktijk heeft meestal te maken met zien hoe
anderen het doen en dat afkijken. Misschien is het direct
kopieerbaar, maar anders doe je er een persoonlijk sausje over
om het je eigen te maken en dan kun je het geleerde zelf
toepassen. De basis van dit soort leren zijn de gildes van
vroeger, waar een meester het voordeed en de leerling zoveel
mogelijk oppikte.
De vergrotende trap van meester-leerling en dat gilde-leren is
duo-leren. Geen hiërarchie maar gelijkwaardigheid. Geen
afhankelijkheid maar wederzijds vertrouwen. Zo’n vertrouwenmotor met gelijkwaardigheidbrandstof levert een
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verbazingwekkende prestatie in vermogen, acceleratie, topsnelheid en actieradius. Je gelooft pas dat het werkelijk kan
werken als je het een keertje hebt uitgeprobeerd.
Wat een bijzonder krachtig middel in het leren in een duo blijkt
te zijn is het sparren om geleerde lessen te vinden. Je evalueert
dan werk dat gedaan is of informatie die langs gekomen is en
zoekt naar waardevolle stukjes lessen. Zodra je die te pakken
hebt, is de basis voor een publicatie al gelegd.
Natuurlijk zul je als duo ook rondkijken, afkijken en nabootsen.
Wellicht ben je als duo een “leerling” van een meester. Misschien niet altijd tegelijkertijd, maar dan toch zeker met zoveel
mogelijk kennisoverdracht achteraf. Want als duo werken is niet
als een Siamese tweeling, het is niet twee van het hetzelfde,
het is niet als twee motoren naast elkaar die zo dubbele trekkracht leveren. Duo’s werken anders: veel samen, veel gezamenlijk, veel voor elkaar, veel met elkaar, maar altijd met één
doel voor ogen:
Wat zie ik hier gebeuren wat nut heeft voor het duo?
Daarmee heeft het duo naast lol, plezier en nut van het samenwerken een gezamenlijke taak om zoveel mogelijk elkaar te
leren wat er te leren valt, zoveel mogelijk elkaar te ondersteunen in extra rendement halen en zoveel als het kan ervoor te
zorgen dat met elkaar extreem veel winst gehaald wordt (in
werk en in leren).
Door af en toe pas op de plaats te maken en al het geleerde te
“bevriezen” in een publicatie, kan het duo pronken met wat er is
geleerd en bereikt. Dat lijkt overbodig, maar is het niet. Want
het duo zorgt met het publiceren voor een dubbel nut: zelf
geleerd en aan anderen laten zien dat het geleerd is en één
nuttig resultaat en daarnaast is het publiceren een mooie optie
om vast te stellen dat het duo zo voldoende heeft gedaan en
zichzelf opgeheven mag verklaren.
Na verloop van tijd is er dan een respectabele lijst met publicaties en wellicht zelfs een paar boeken op het conto te schrijven,
wat een bijzonder goede indruk achterlaat op een cv. Vanzelfsprekend zul je uitleggen dat je al die resultaten hebt bereikt in
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duo-vorm, maar de mensen die aan de andere kant van de tafel
zitten zien toch echt jou zitten met al die kennis en ervaring in
jouw bagage. Het blijkt in de praktijk dat het cv zelfs overbodig
kan zijn als je met een indrukwekkende stapel relevante
publicaties kunt komen.
Wie schrijft, die blijft.
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VERGELIJKING VAN DE LEEROMGEVINGEN
Eerder werd aangegeven dat er drie soorten leeromgevingen
zijn:
Individueel;
Duo;
Teamwerk.
Natuurlijk is een duo de meeste basale vorm van een team,
maar er is een fundamenteel verschil tussen een team, een
team van twee en een duo.
Het team heeft een gezamenlijke opdracht en voert die uit.
Teamrendement bestaat dan uit het samenbrengen van kennis
en vaardigheden die de teamleden individueel niet hebben. Het
team kan dan een bijzondere prestatie leveren die anders niet
geleverd zou kunnen worden. Daar kun je best veel van leren,
maar jouw rol in dat team is vrijwel zeker gebaseerd op wat je
al goed kunt, want dat is de reden dat je werd uitgenodigd voor
dat team. Je leert natuurlijk wel van wat de anderen kunnen,
maar dat is niet het doel van het team. Het doel is de teamopdracht uitvoeren.
Het duo werkt als entiteit op zich. Als een individuo. Het duo
kan een zwaardere taak oppakken dan een jij als individu zou
kunnen uitvoeren. Het kan een lastige taak langer volhouden
dan jij als persoon zou kunnen of willen. Het duo kan veel meer
dan jij als individu zich aanpassen aan de omstandigheden van
de taak, ook al verandert die in een richting die bij de start
ervan niet was te voorzien. Daarmee is een duo in staat de
opdracht uit te voeren terwijl ze er tegelijk ook een stuk wijzer
van wordt. De foutkans is sterk afgenomen, het afbreukrisico is
sterk verkleind en daarmee is een positieve leeromgeving
ontstaan die onvergelijkbaar is met die in een normale teamomgeving. Want het doel van het duo is om gezamenlijk te
werken en leren. Een dubbel doel dus, dat bedoeld is om
ervoor te zorgen dat elk duo-lid er beter uitkomt dan ie erin
ging.
Vergelijking van de leeromgevingen
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Dan blijft het individu over als leeromgeving. Vanwege de
eigenschappen van individueel leren is het de minst belangrijke
vorm in het werk. Want je moet het allemaal zelf begrijpen,
snappen, onthouden, leren toepassen en leren verrijken. Als
het niet lukt moet je zelf de gratis meegeleverde frustraties
verwerken, uitzoeken, opbergen en ontrafelen. Als het even
tegenzit moet je helemaal zelf jezelf weer moed inpraten om
verder te gaan, want je snapt heus wel dat bij de pakken neerzitten slecht is voor je image, je carrière en ook thuis maakt het
geen goede indruk als je zichtbaar met je ziel onder je arm
loopt omdat het je allemaal wat teveel wordt. Individueel leren
was een prima aanpak op school, je hebt er ook je diploma mee
gehaald, maar het is aan te raden de rest van je leven op een
andere manier te leren dan in je eentje.

XTreme Learning
Een analogie die wel kan helpen om dat duo-werken-en-leren
uit te leggen is de trend van XTreme Programming. Daar worden, met heftige spelregels overigens, twee ontwikkelaars
gekoppeld om daarmee sneller tot een kwalitatief hoogstaander
resultaat te komen, dat veel minder fouten bevat dan voor een
individueel resultaat gangbaar of mogelijk is.
De correctieve vaardigheden die daarbij nodig zijn moeten niet
onderschat worden. Als de een code zit te tikken en de ander
zit alsmaar opmerkingen te maken over wat er mis mee is,
wordt het gauw extreme ruzie.
Versneld leren vereist een effectieve en vooral niet-bedreigende vorm van evalueren wat het duo heeft gedaan. Dagelijks om
de tafel of om de telefoon gaan zitten om te kijken wat er
geleerd is vandaag, wat er niet ging en dus verbeterd kan worden, wat er uitstekend ging en waar complimenten voor gegeven kunnen worden, zijn vanzelfsprekende dingen voor een
duo. Want dat werkt en leert in wederzijds vertrouwen. Xtreme
Learning is daarmee gebaseerd op een duo dat samenwerkt in
vol vertrouwen.
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Individu overstijgende taken
Hoewel de vergelijking nogal moeizaam uit te leggen valt, is er
nog wel een sterk punt te maken voor het duo. In de natuur zijn
taken die te groot zijn voor een enkeling of een individu ook bij
een koppel neergelegd. Zeer veel diersoorten vormen een
ouderpaar voor de opvoeding en de mensheid heeft dat
extreem sterk verankerd in allerlei maatschappelijk gewaardeerde constructies die zelfs de hoeksteen van de samenleving
dienen te vormen.
Het probleem met de vergelijking zit ‘m niet in het fundament
van samenwerken om een te grote taak uit te voeren. Het probleem zit ‘m in de connotatie die dergelijke samenwerkingsvormen oproepen. Want een duo lijkt niet op een echtpaar.
Samenwerken als een duo heeft niets gemeen met een
huwelijk.
Je zou eigenlijk de vorm van de samenwerking even uit beeld
moeten halen en alleen kijken naar de reden van de samenwerking. Dan blijkt de overeenkomst erg groot. Het takenpakket
wat in het opvoeden van kroost zit is zo groot dat de kans dat
een enkeling dat goed lukt niet erg groot is. Overigens, de
echte Darwinsten zullen zeggen dat de natuur die individuele
variant ook wel geprobeerd zal hebben, maar dat die zo slechte
resultaten opleverde dat ie is uitgestorven.
Moeilijke taken met twee uitvoeren is in de natuur een zeer
gangbaar verschijnsel en dat zal wel een goede verklaring hebben.
Natuurlijk is het duidelijk dat als je de reden om als duo te gaan
werken in verband brengt met de reden om een in een huwelijk
kroost op te voeden je meteen de lachers op je hand hebt. Elk
goed werkend duo krijgt opmerkingen over hun hechte samenwerking en als het duo gemengd is qua geslacht is het zelfs niet
te vermijden dat de eerste gedachte die bij veel collega’s opkomt een misvatting is. Je ziet het vaak aan de lichte glimlach
en ik-begrijp-het-precies-blik in hun ogen.
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Duo’s werken met elkaar, leren met elkaar, maar zitten niet aan
elkaar. Niet dat het verboden is, maar zodra fysiek contact ontstaat wordt de dynamiek tussen de twee personen ingrijpend
anders en gaat het duo verloren.3
Duo’s zijn samen om een zakelijke reden. Stelletjes, koppels,
partners, setjes en wat je nog meer kunt bedenken zijn samen
om een emotionele reden. Een duo kan best een setje worden,
maar is dan meteen geen duo meer.

De natuur in duo’s
In de natuur komen veel duo-taken voor. Vooral het opvoeden
van kroost valt daaronder, en bij veel soorten is het voortbrengen of opwekken van dat kroost ook een duo-taak. Maar over
dat laatste gaat deze verhandeling niet, het gaat om de taak op
te voeden. Die is zo groot, omvangrijk, complex en vooral onvoorspelbaar wat je wanneer wel en niet moet doen, dat het
niet erg wenselijk is dat in je eentje te doen. Het kan wel, er zijn
natuurlijk legio voorbeelden van één-ouder gezinnen die prima
werken, maar het is toch ook veel meer regel- en planwerk om
dat goed te laten werken.
Met die analogie uit de natuur kun je makkelijk zeggen dat
taken die groot kleurenpalet aan vaardigheden en kennis
vergen het beste door meer dan één persoon kunnen worden
aangepakt. Omdat elke groep groter dan twee personen
vanzelfsprekend hiërarchie noodzakelijk maakt en overhead
opwekt, is de optimale groepsomvang twee: een duo.
Taken die inhoudelijk snel wijzigen en geen stabiele kennisbasis hebben, zijn toch nog goed te doen voor een duo, terwijl
ze nauwelijks goed genoeg uitvoerbaar zijn voor een individu.
Trajecten waar snelheid geboden is zijn zeer geschikt voor een
duo. Want duo’s kunnen voortgang boeken terwijl ze leren hoe
ze het beter kunnen doen en duo’s kunnen oplossingen
3

Er zijn uitzonderingen. Nicki French is er zo een. Toch zie je ook daar allerlei
bijverschijnselen: als ze eens een keer wat persoonlijk voor zichzelf publiceren
heeft iedereen het over het opbreken van het echtpaar. Daarnaast doet een
echtpaar dingen samen die een duo helemaal niet doet.
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bedenken die een combinatie zijn van een verzameling kennis
en ervaring die in één persoon niet kan voorkomen. Het enige
dat binnen het duo nodig is, is een brede basis van respect,
wederzijds vertrouwen en de zekerheid dat verschillen van
mening geen onenigheid aankondigen maar simpelweg een
verschil van benadering vanwege het gebruik van een ander
referentiekader.
Als je merkt dat er meer van je gevraagd wordt dan je kunt (volhouden), dan is het tijd voor een duo, want anders loop je vast
een breinuitbrander op. Dat is niet alleen jammer en ongezond,
het kan ook wel eens permanent zijn en dan is ineens over met
het steile carrièrepad omhoog dat je in gedachten had voor de
rest van je leven.

Van individu naar individuo
De stap van individu naar individuo is niet erg groot. Je hoeft
ook helemaal geen fundamentele ommezwaai te maken of
ingrijpend je karakter aan te passen om de voordelen van het
duo te kunnen benutten. Je kunt helemaal jezelf blijven, zolang
je maar wil vertrouwen op de ander.
Individualisme is de norm in de huidige wereld en daar is niets
mis mee. Natuurlijk wordt het gezin nog steeds gezien als de
hoeksteen van de samenleving, maar dan toch vooral om dat
gezin te stichten en niet zozeer als optimale werkvorm voor het
werkende leven. De rest, alles buiten de hoeksteen van je
gezin, moet je vooral allemaal zelf doen om te laten zien dat je
dat allemaal helemaal zelf kunt.
We hebben als mensen ook grote bewondering voor eenlingen
die bijzondere prestaties neerzetten of die het ver geschopt
hebben. Een premier, de koningin, een politicus, een journalist,
een columniste, een projectleider, het zijn allemaal personen –
individuen – die een grote indruk achterlaten als ze bijzondere
dingen gedaan hebben.
Het is ook bijzonder als een individu iets uitzonderlijks presteert, want het is verschrikkelijk moeilijk om alleen goede en

Vergelijking van de leeromgevingen

137

OP

WEG NAAR EEN WERELDBAAN

opvallende dingen te doen.4 Overigens, bijna alle voorbeelden
van individuen die net genoemd zijn, werken helemaal niet
alleen. Een premier heeft een complete staf om zich heen, de
koningin een hofhouding, de politicus een fractie (met staf), de
journalist en columniste een complete krant en de projectleider
heeft projectleden. Je zou hooguit kunnen vaststellen dat de
bijzondere prestatie gekoppeld is aan één persoon, want als je
een beetje beter kijkt dan oppervlakkig, kan iedereen zien dat
zo’n belangrijke eenling in zijn of haar eentje vrijwel niets voor
elkaar kan krijgen. Wat de eenling bijzonder maakt is en wat de
verklaring moet zijn voor het als persoon opstrijken van de
credits is dat de persoon alleen de verantwoording heeft
gedragen en dat zo iemand dat aandurft.
Werken in duo’s kent niet die eenlingdrijfveer voor het individueel willen hebben van de verantwoordelijkheid. Een duo doet
het werk samen, doet het denkwerk samen, doet het voorbereiden samen en deelt de verantwoordelijkheid voor het
geheel samen. En daar wijkt een duo dan ook hinderlijk af van
de individualismenorm, want samenwerken is prima, teamwerk
is normaal, maar gedeelde verantwoordelijkheid is een probleem. Want iemand moet verantwoordelijk zijn, niet twee
iemanden. Zodat één persoon aangesproken kan worden op
wat er gebeurd of juist niet is gebeurd. Zodat een de veer in de
hoed kan steken of een de laan uitgestuurd kan worden.
Een duo wil dat niet en deelt dus ook de credits samen.

Het individuo
Het samenwerken op zich is niet nieuw voor duo’s, maar het
gezamenlijk de verantwoording dragen wel. Dat kan alleen als
het duo zich als één entiteit gedraagt, ook al heeft het twee
gezichten, want daar is niet zoveel aan te doen. Het samenwerkende en samen verantwoordelijk zijnde duo is dan een
individuo geworden, een nieuwe entiteit die verantwoording op
4

In je eentje kun je wel makkelijk opvallen door verschrikkelijke dingen te doen,
zoals ontvoeringen, aanslagen en brandstichtingen organiseren. Maar dat zijn
geen goede dingen.
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zich kan nemen en ook als een geheel daarop kan worden aangesproken.
Wordt het groter dan werken met twee dan wordt het een team.
Teams de verantwoording geven werkt niet zo goed, experimenten in die richting wijzen dat allemaal uit. Binnen teams
krijg je een pikorde, er ontwikkelt zich wat hiërarchie en er is
altijd een verschil zichtbaar tussen de teamleden met ervaring
en de jongelui die voor het eerst meedoen. Teams hebben
daarmee onoverkomelijk een verantwoordelijkheidsstructuur in
zich waarbij de verdeling niet gelijk loopt voor alle teamleden.
Er zijn massa’s duo’s bekend in de wereld, tenminste, als je het
selectiecriterium gebruikt dat het twee samenwerkende mensen
moeten zijn. Ronald en Nancy, Bill en Hillary, Lebis en Jansen,
Mini en Maxi, Bassie en Adriaan, Bram en Freek, André en
Frans en ook de zusjes Williams spelen af en toe samen tennis
en slaan iedereen van de baan. Toch zijn dit allemaal voorbeelden die niet makkelijk in de categorie duo vallen, omdat het
koppel eigenschappen heeft die niet voldoen aan de basale
duo-spelregels. Hooguit de artiesten in het rijtje komen in de
buurt, maar ook niet allemaal.

Wat maakt een duo
De twee deelnemers aan een duo zijn gelijkwaardig, de samenwerking loopt op basis van vertrouwen en respect en de werkverdeling is niet gelijk maar veel meer geënt op de vaardigheden van elk persoonlijk. Die vaardigheden moeten daarom
per se complementair zijn, want dan is er winst te halen uit het
samenwerken, terwijl ook vanzelfsprekend ook een lichte overlap zal zijn, anders heeft zo’n duo geen common ground en
wordt het begrijpen van elkaar snel lastig.
Duo’s wijken hierdoor af van alle andere samenwerkende koppels die je kent. Dat is maar goed ook, want alternatieve termen
als koppeltje, stelletje, setje, partner of echtpaar hebben hun
eigen associatie en die is ongeschikt voor het gebruik in het
werk en de daarbij horende carrière-ontwikkelwensen.
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De basisregels voor een duo zijn simpel:
De motor loopt op respect en vertrouwen;
De onderdelen van het duo zijn complementair aan elkaar;
Het doel is resultaat behalen (en dat niet per se met een
perfecte werkverdeling);
Het is tijdelijk (een duo kan stoppen wanneer ze dat wil);
Het “contract” loopt zolang er nut is;
Een stuk of zes duo’s tegelijk is werkbaar;
Het wordt een eenheid, een individuo.
En hiermee wordt meteen duidelijk waarom een duo afwijkt van
allerlei andere bekende termen voor koppels want die hebben
hele andere spelregels.
Een stelletje is bij elkaar omdat ze zich in elkaar verliezen en
het resultaat van die samenwerking is vooral onduidelijk, wat
het extra spannend maakt. Een echtpaar is bij elkaar voor het
leven en als je daar toch vanaf wilt is de prijs hoog.5 Partners
werken samen omdat er geld nodig was, of er geld te verdienen
valt en hebben een solide contract nodig om elkaar te vertrouwen. Een setje is verliefd, zitten graag aan elkaar.
Nog een bijkomend effect van veel persoonlijke relaties is dat
de ander verwacht dat je er maar één van hebt. In de praktijk is
dat ook wenselijk, want het geeft veel verwarring, onbegrip,
verdriet en soms zelfs heftige agressie als je in meer dan een
setje/echtpaar/stelletje zit. Afhankelijk van de geloofsovertuiging
van de betrokken personen zijn er ook ingewikkelde spelregels
wat je met elkaar mag doen, wanneer dat dan mag en op welke
leeftijd dat normaal wordt gevonden.
Bij het samenwerken in duo’s is al deze regelgeving niet van
toepassing: je werkt samen omdat het nut heeft, zolang als dat
nut heeft.
5

Niet onterecht overigens, maar toch echt anders dan bij een duo, want die
kunnen gewoon stoppen wanneer ze daartoe besluiten, alles kopiëren en
iedereen met evenveel laten vertrekken.
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Daarmee is een wereld aan bijverschijnselen ineens
verdwenen. Simpel, elegant en toch makkelijk verkeerd te
begrijpen.
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HANDLEIDING VOOR WERKEN IN DUO’S
Duo’s werken effectief omdat ze veel dingen niet doen. Ze doen
alleen nog maar de juiste dingen en die doen ze dan ook nog
erg goed. Duo’s hebben en houden makkelijker focus dan een
individu dat kan, omdat ze dat voor elkaar bewaken. Duo’s
kunnen bijzondere prestaties neerzetten omdat ze complementaire vaardigheden mogen optellen tot één geheel, maar ook
omdat ze veel beter geëquipeerd zijn om zich te verzetten
tegen verstoringen van buitenaf en verwatering van het resultaat.
Hieronder is een uitgebreide uitleg opgenomen over hoe duo’s
kunnen werken, hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze niet gek
worden van de wereld om hen heen en hoe ze het beste om
kunnen gaan met allerlei verzoeken uit allerlei hoeken en gaten
die proberen de kracht van het duo te benutten terwijl dat allang
volledig is ingezet voor de doelen die het duo zichzelf stelde.
Iedereen die nu gelooft dat duo’s een goed idee zijn en van
plan is er eentje te starten kan daar gewoon mee aan de gang
gaan. Alle anderen wordt aangeraden verder te lezen, want
verderop staan onweerstaanbare argumenten om te gaan
geloven in het werken in duo’s.6

Gestoord worden
Een vaak gehoorde verzuchting van individuen die proberen
iets voor elkaar te krijgen, of gewoon proberen iets af te krijgen,
is dat ze telkens gestoord worden. Dat breekt de concentratie
en na een paar verstoringen zelfs het vermogen om zich opnieuw op te laden om verder te gaan. Het lot van individuen is
dan ook dat ze vaak en veel gestoord worden, zonder dat daar
veel aan te doen is. Als je niet oppast als individu kun je er wel
6

Het materiaal is afkomstig uit het manuscript “Brain Overload Antidote” dat in
2001 werd geschreven door Petra van Krugten en Mark C Hoogenboom naar
aanleiding van de eerste prijs die ze wonnen met het Brain Overload Antidote
idee in en bedrijfsbrede internationale prijsvraag naar goede, herbruikbare
ideeën.
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een permanente storing aan overhouden, want het is algemeen
bekend dat de hectiek van het werk een belangrijke aandrijver
is van het opwekken van het persoonlijk uitbranden en afknappen.
Het storen van individuen neemt ook nog hand over hand toe.
Vroeger moest iemand je nog echt persoonlijk kunnen vinden
om je te kunnen storen, tegenwoordig hebben we de telefoon
en de e-mail die dat veel makkelijker maken. De mobiele telefoon heeft dit stoorcircus echt vervolmaakt: je kunt de hele dag
op elk moment van de dag gestoord worden. Inmiddels blijkt
ruim 70% van de telefoontjes in een voice-mailbox te eindigen,
wat maar aangeeft dat mensen helemaal niet zo vaak gestoord
willen worden. Toch is het een zakelijke beleefdheidsregel om
toch vooral zoveel mogelijk je mobiele telefoon op te nemen. Er
kan namelijk wel eens een belangrijke klant achter zitten. Dat is
misschien in 2% van de telefoontjes potentieel het geval,7 toch
moet je 98% van de verstoringen accepteren om dat uit te
vinden.
Er zijn gelukkig mobiliquette regels die het mogelijk maken min
of meer zinvol om te gaan met verstoringen. Het is bijvoorbeeld
zeer stoer om tijdens een gesprek een binnenkomende telefoontje op je mobiel weg te drukken, want het wekt de indruk
dat je het lopende gesprek belangrijker vindt dan het onbekende gesprek aan je telefoon. De andere deelnemers in jouw
lopende gesprek weten ook dat er een 2%-kans is dat het de
belangrijke klant is met extra werk en een lijstje met complimenten voor jou die hij nog met je wilde doornemen, en dat laat
jij toch allemaal gewoon lopen.
Voor een aantal van deze handige mobiliquette regels hebben
firma’s al weer tegenmaatregelen bedacht. Zo kun je met nummerherkenning makkelijk zien hoe groot de kans is dat er een
belangrijke klant belt. Dat nummer ken je wel of zit zelfs in je
nummerboekje. Daarom zetten veel mensen en soms hele
7

Zelfs van die 2% gesprekken kan het nog goed zijn dat het wel de belangrijke
klant is, maar niet met meer werk, beter werk, betere condities of
complimenten. Het is eerder non of the above en dat soort telefoontjes
aanhoren en dan oplossen kost je vaak alle concentratie die je voor die dag
kunt opbrengen.
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bedrijven hun nummerherkenning uit, zodat dit simpele filter
niet meer bruikbaar is.8
In de strijd van het voorkomen dat je als persoon overladen
wordt door verstoringen, verzoeken, verlangens, opdrachten en
niet goed te pareren verwachtingen van belangrijke mensen, is
het werken in duo’s een machtig wapen.

Brain Overload Antidote
Als verstoren zo’n beetje de norm is geworden als het meest
voorkomende verschijnsel op een normale werkdag, dan is het
natuurlijk handig om daar wat tegen te bedenken.
Hieronder staan de drie simpele regels om te voorkomen dat je
helemaal dol wordt van deze wereld. Ze zijn extreem eenvoudig
en werken perfect. Er is slechts één voorwaarde die in de praktijk blijkt het verschil te maken tussen het wel of niet effectief
zijn ervan: je moet ze toepassen in een duo. Voor elkaar. Met
elkaar. Dan werkt het. In je eentje heb je er niet veel aan want
dan is het gewoon nog meer extra werk.
De drie breinbeschermregels zijn:
Toepasselijk filteren – wat ervoor zorgt dat alleen zaken
die nut hebben om je druk over te maken in staat zijn jou te
bereiken;
Selectieve aandacht – dat ervoor zorgt dat je alleen bezig
bent met nadenken over dingen die het waard zijn om jouw
kostbare denktijd aan te besteden;
Negeerregels – die ervoor zorgen dat je alles negeert wat
verstoort.
De eerste twee regels zijn vrij goed openlijk toepasbaar en je
kunt er zelfs een beetje mee pronken en spelen. Zo kun je
onverhoedse verstoringen van mensen die zomaar binnen
komen lopen adequaat beperken in hun stoorvermogen door
8

Het uit hebben staan van nummerherkenning wordt overigens ook gebruikt:
een onbekend nummer is bij voorbaat al zo onbelangrijk dat het met groot
gemak wordt weggedrukt.
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met een korte, heldere vraag te laten merken wat ervoor nodig
is om jouw aandacht te krijgen. Een vraag in de buurt van “Wat
heb ik daar aan?” is meestal al genoeg. De kunst is deze twee
regels zo te hanteren dat mensen wel merken dat je ze toepast,
maar er vrede mee hebben dat dit voor hen ook consequenties
heeft. Zodat ze met begrip voor de zaak en een afwijzing in de
hand vrolijk weer vertrekken uit jouw omgeving om elders
iemand te zoeken die zich makkelijker laat storen. Als je dat
lukt, heb je het goed gedaan. Het lijkt dan een beetje op stevige
sloten op de deuren van het huis monteren waardoor gelegenheidsdieven dan liever een huisje verder gaan kijken.
De negeerregels zijn niet openlijk toepasbaar. Het is zelfs
verstandig te ontkennen dat je ze hebt, het is slim om te
beweren dat je niet weet wat het is en het is verstandig te
melden dat je zeker nooit zover zou komen ze te bedenken of
toe te gaan passen. Bruut ontkennen is hier de enige optie.
Want mensen kunnen erg slecht tegen genegeerd worden en
zullen bijna altijd direct zelf ook aan het negeren slaan, wat
voor toekomstige situaties waarin jij nou net van plan zou zijn
geweest de ander te storen niet erg handig is.
Er is nog een belangrijk punt aan deze simpele regels over de
toepasbaarheid. Het is praktisch onmogelijk om ze als individu
voor jezelf goed genoeg toe te passen. Vooral omdat het toepassen van de regels al weer extra inspanning kost, levert het
voor een individu te weinig op. Dat is ook de reden dat die
individuen zo vaak vastlopen of uitbranden: jezelf persoonlijk
beschermen is niet zo’n goed uitvoerbare taak als je het al erg
druk hebt. Daarom zijn de brain overload antidote regels
bijzonder effectief, maar alleen als ze in duoverband worden
geïmplementeerd. Het duo kan namelijk wel de regels toepassen voor elkaar, veel makkelijker en veel effectiever dan een
individu ooit zou kunnen.

Persoonlijk toepassen van de regels
Als je als persoon de breinbeschermregels toepast wordt je al
gauw gezien als een onaardige hork die vooral uit is op persoonlijk voordeel, die snauwt, die spelletjes speelt met mensen,
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niet hulpvaardig is en uiteindelijk is iedereen zo teleurgesteld
dat er helemaal niemand meer langskomt om je wat te vragen.
Als je doel in het leven is om kluizenaar te worden, dan is deze
totale afwijzing een gewenst resultaat. In alle andere gevallen
wordt je een zuur mens die helemaal alleen niet erg oud zal
worden.9

Als duo toepassen van de regels
Het toepassen van de breinbeschermregels als duo levert je
een milde bewondering op, want samen weten jullie toch uitstekend goed scherp te stellen op de afgesproken doelen, in
het overleg over het extra werk komt er altijd helder in beeld
wat wel kan, wat niet kan en waarom dat dan niet kan en het
duo is nooit te beroerd om iemand anders aan te raden die veel
beter dan zijzelf jou zou kunnen helpen bij het oplossen van je
verstorende verzoek.
Dit enorme verschil in perceptie rondom het toepassen van de
breinbeschermregels is verklaarbaar omdat een individu ze
moet toepassen om zichzelf te beschermen en een duo het zal
toepassen om elkaar te beschermen. Als ik me persoonlijk
moet beschermen moet ik uiteindelijk “Nee!” zeggen en dat is
verdomd moeilijk. Het komt ook altijd onvriendelijk over. Als ik
het duo moet beschermen kan ik veel makkelijker even een
filosofische vraag formuleren om te bepalen of het voorliggende
verzoek nog past in de doelen van dit jaar of op z’n vroegst pas
volgend jaar op de rol staat (om maar eens een fraaie escape
route te verklappen).
Stel, ik wordt verstoord met een ongewenst verzoek om iets te
doen wat helemaal niet uitkomt en waar ook geen enkel voordeel mee te behalen is. Ik weet dan niet zo goed hoe ik vriendelijk maar doortastend moet afwijzen, want de persoon die het
vraagt is best aardig en dan zeg ik al gauw “Ja”.. Mijn duo-maat
kan dan, na enig fronsend nadenken, zeggen dat er net is
9

Dit is niet zeker, misschien wordt je wel erg oud. Dan ben erg lang helemaal
alleen, wat niet erg fijn maar best een toepasselijk gevolg van het hork zijn is,
eigenlijk.
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afgesproken met het management dat we op zo kort mogelijke
termijn resultaat moeten boeken op een of ander belangwekkend terrein en het eigenlijk wel goed is dat meneer net
langs komt met zijn vraag, omdat we hoorden dat we juist hem
moesten hebben om ons te helpen bij de eerste uitwerking.
“Heeft meneer daar tijd voor?”, vraagt mijn duo-maat aan de
verstoorder die het op onverklaarbaar slinkse wijze gelukt was
mijn aandacht te krijgen.
Meestal nog voordat ik het verzoek kan afwijzen wandelt de
verstorende vraagsteller dan al snel de kamer uit, blij dat hij
daar nog zo goed is weggekomen.
Het verschil tussen je moeten verdedigen als individu en het
kunnen faciliteren als duo is groot en het bepaalt eigenlijk zelfs
of je gezien wordt als een onaardige hork of een goed geolied
effectief werkend duo.
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TOEPASSELIJK FILTEREN
Toepasselijk filteren is een simpel proces waarvan de kern niet
meer dan zes stappen omvat.
Om deze stappen goed te kunnen plaatsen is het belangrijk
begrip te hebben voor enkele basiselementen:
Actifact – dit is een stimulus, informatiepakketje, verzoek
of wens van iemand waar jij als duo op moet reageren om
te voorkomen dat je ermee overladen wordt;10
Leidend principe – wat het mechaniek is waarmee je licht
schijnt in de richting waarvan je leven zich moet
ontwikkelen;
Duo’s – bevatten de mensen die je na aan het hart gaan en
die met ongeveer dezelfde leidende principes werken als jij
dat doet (ze hoeven overigens niet precies hetzelfde te
zijn);
Anderen – dat zijn alle mensen die niet in een van jouw
duo’s zitten.
De leidende principes zijn behapbare uitspraken en niet jouw
persoonlijke levensmantra. Typisch voor een leidend principe is
dat het bijvoorbeeld een jaar geldig is en dan kan worden herzien. Het beschrijft ook iets dat je wilt bereiken of een staat
waarin je wilt verkeren en dit is dan met een milde inspanning
ook te doen. Daarmee is zo’n leidend principe niet zoiets als
een stretch target, want dat zijn meer dingen die anderen
proberen bij jou naar binnen te schuiven.

Zinvolle leidende principes
Mijn volgende boek zal ervoor zorgen dat we anders tegen
het bouwen van veilige informatiesystemen aankijken.
10

Een actifact is een combinatie van twee woorden, gebaseerd op het woord
artifact. Deel een is een ‘Actionable Event’ dat zoekt naar jouw aandacht. Daar
heb je er enorm veel van en dat is een ‘Fact of Life’. Vandaar actifact.
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Dit jaar schrijf ik twee columns (in totaal ongeveer zestien
artikelen) om daarmee mijn schrijfvaardigheid van kleine
stukken te verbeteren.
Aan het eind van het jaar wil ik beloond worden voor het feit
dat ik minstens één opvallende prestatie heb geleverd.
Merk op dat alle voorbeelden die hierboven staan een erg klein
lijstje is van leidende principes die je kunt kiezen. Verder kun je
natuurlijk het principe wat zwaarder aanzetten als blijkt dat het
allemaal wel erg makkelijk te bereiken bleek. Dan is het wel
belangrijk om het allemaal in hetzelfde gebied te houden, want
niet iets totaal anders toe te voegen want dat brengt iedereen
enorm in verwarring, inclusief jezelf.

Nutteloze leidende principes
Ik wil multi-miljonair worden.
Iedereen moet naar mij luisteren en precies doen wat ik ze
vraag (zodat ik een multi-miljonair kan worden).
Ik wil een boek schrijven waarna ik door Oprah wordt
uitgenodigd om het aan de wereld uit te leggen (zodat ik
dan multi-miljonair wordt).
Ik ga een winnend lot kopen (en wordt dan multi-miljonair).
Nog een voor de hand liggend advies over de leidende principes: het is onverstandig om leidende principes te bedenken
die een direct conflict in zich hebben met de doelen van de
werkgever, in strijd zijn met de plaatselijk geldende wetgeving
of de algemeen geaccepteerde waarden en normen. Als er één
route geplaveid is met moeilijkheden dan is het wel degene met
het richtingsbord “Conflict” erop. Daar moet je dus niet heen,
behalve als op zoek bent naar een stevige mentale bokspartij
die je niet kunt winnen en daarnaast een ferme voorraad
Prozac™ hebt om achteraf weer wat rustiger van te worden.
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De zes stappen van toepasselijk filteren
1. Bestudeer de actifact voldoende om deze in een enkele zin
te kunnen samenvatten;
2. Bepaal of de actifact conflicteert met jouw leidende
principes
indien Ja: negeer de actifact en ga verder met het doen van
goede dingen;
3. Bepaal of de actifact conflicteert met de leidende principes
van een van de duogenoten of teamgenoten
indien Ja: negeer de actifact en ga verder met het doen van
goede dingen;
4. Bepaal of de actifact helpend, verrijkend, versterkend of
ondersteunend is aan de leidende principes van jou of jouw
duogenoten of teamgenoten
indien Nee: negeer de actifact en ga verder met het doen
van goede dingen;
5. Bepaal wat er gedaan moet worden om de actifact aan te
pakken, gebruikmakend van de Minimale Inspanning
Regels;11
6. Doe de minimum inspanning en ga dan verder met het
doen van de goede dingen.
Het valt vast op dat het hele begrip van Anderen (dat is iedereen die niet in een van jouw duo’s zit) helemaal niet voorkomt
in de zes stappen van het toepasselijke filteren. Dat klopt, want
ook al zijn dat allemaal best aardige mensen en zijn ze ook erg
belangrijk, ze kunnen niet zomaar invloed uitoefenen op
belangrijke zaken zoals waar jij jouw tijd en denkkracht aan
besteed.

11

De Minimale Inspanning Regels worden verder niet uitgelegd want dat is
teveel werk in het kader van dit boek, maar de naam geeft eigenlijk al vrij
duidelijk aan wat de bedoeling ervan is.
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Vanzelfsprekend kan het voorkomen dat je mensen tegenkomt
met zeer interessante ideeën die helemaal geen deel uit maken
van de duo’s of teams waar jij inzit. Niets houd je dan tegen om
met zo iemand een duo te beginnen of in een van de teams
waar jij inzit uit te nodigen en alsnog het idee uit te werken.

Toepasselijk filteren
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SELECTIEVE AANDACHT
Het toepassen van selectieve aandacht is gebaseerd op wat
jouw zintuigen de hele dag al doen: ze nemen een hoop waar
maar laten jou niet alles bewust worden.
Vandaag de dag, zeker sinds de uitvinding van e-mail en
internet, komen er een onvoorstelbaar aantal berichten jouw
kant op gesneld. Al die berichten vechten om jouw aandacht en
in algemeen verwachten ze dat ze eerst gelezen worden en dat
er dan pas door jou besloten wordt of ze moeten worden
genegeerd of niet.
Er zijn zelfs organisaties die het bedrijfsbreed verspreiden van
berichten toestaan. Zo kun je best eens een keer een bericht in
je inbox vinden dat het vandaag de dag is vanaf wanneer het
niet langer toegestaan is aandelen in jouw bedrijf te kopen. Het
bedrijf is natuurlijk wettelijk verplicht zo’n bericht te versturen
over het kopen en verkopen van aandelen door medewerkers,
maar alleen als je van plan was er meer of minder van die
dingen te hebben, is het voor jou een relevant bericht. Zoniet,
dan zit zelfs zo’n goedbedoeld verplicht bericht verdacht dicht
tegen spam aan.
Een andere onverwachte bron van berichten zijn collega’s die
de knoppen van het e-mail pakket niet goed kunnen bedienen.
Ze drukken dan op de reply-all knop, ook al is duidelijk dat
zeker 90% van de populatie in het originele mailtje al niet veel
belangstelling zou hebben voor de inhoud, laat staan voor hun
ongetwijfeld waardevolle maar weinig relevante reactie. Deze
ballast kan makkelijk voorkomen worden met de blind copy
faciliteit die elk mailpakket heeft, maar die niet elke gebruiker
weet te vinden, blijkbaar.
Daarnaast staan mailpakketen toe dat je regels definieert
waarin je aangeeft dat je er niet bent. Dan kun je iedereen
automatisch terugmailen dat je niets zult doen met de net
ontvangen e-mail. Nog afgezien van de vraag of deze reactie
ver af ligt van wat je normaal gesproken zou doen met een email, lukt het af en toe iemand om een lus in de auto-reply te
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krijgen zodat iedereen in de CC lijst ook eindeloos wordt geïnformeerd over het afwezig zijn, soms tot twintig keer toe.12 En
wat doet zo iemand als ie terug is? Juist, een excuusje rondsturen.
Een paar handige tips om met e-mail om te gaan, allemaal uit
de dagelijkse praktijk en gebruikt door managers en gewone
medewerkers:
Auto-delete alles bij afwezigheid – een manager deed dit
een keertje toen ie op vakantie ging en ongeveer 100
e-mails per dag kreeg. Daar ging ie na zijn vakantie toch
niets mee doen en door alles weg te gooien en dat ook
terug te mailen aan de verzender wist ie zeker dat de inbox
leeg zou zijn en belangrijke e-mails na zijn vakantie nog wel
een keer verstuurd zouden worden.
Sorteer op naam, lees de meest recente en berg de rest op
– deze aanpak werkt vooral goed om langdradige replies en
replies-on-replies weg te werken, waarbij alle informatie
eigenlijk wel in de laatste e-mail van zo’n serie zit. Het is
dan wel handig om mensen slechts rondom één onderwerp
te kennen, maar daar is best op te optimaliseren.
Het gebruik van toepasselijk filteren is mensen nog wel uit te
leggen en meestal kunnen ze er nog wel begrip voor opbrengen
ook. Het gebruik van selectieve aandacht zal beslist een aantal
mensen beledigen die jou e-mails sturen en verwachten dat je
daar iets mee gaat doen, bijvoorbeeld lezen, nadenken, beantwoorden en zo nog meer e-mail genereren. Vanwege het onbedoeld beledigen van collega’s en andere mensen is het daarom
beter selectieve aandacht gewoon toe te passen maar er niet al
te veel ruchtbaarheid aan te geven.

12

Moderne e-mailservers detecteren de lus en stoppen hem direct.
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De vijf stappen van selectieve aandacht
1. Creëer een grote hoeveelheid folders in het e-mail systeem
dat je gebruikt, gebaseerd op het uitgangspunt dat er een
folder is per activiteit die je doet of bron van berichten die
relevant is (dit kan makkelijk meer dan 100 folders
opleveren);
2. Zorg ervoor dat je het ‘To’-veld van alle e-mail berichten
kunt zien in je inbox;
3. Voor elk ontvangen e-mail bericht doe je dan het volgende:
a. Bekijk het ‘To’-veld; als jij daarin staat, bewaar dan de
e-mail;
b. Bekijk het ‘Subject’- veld; als dat er belangrijk uitziet,
bewaar dan de e-mail;
c.

Bewaar alle e-mails die niet door deze twee stappen
kwamen in hun bijpassende folders, zonder ze verder
te bekijken;

4. Bekijk de e-mail om te zien of er een actie verwacht wordt
van jou. Als dat zo is, pas dan de toepasselijk filteren regels
toe om te zien of je aan het actieverzoek moet voldoen;
5. Sla de e-mail op in de relevante folder (deze stap kun je
uitstellen als je de inbox wilt gebruiken als een actielijst).
Het kan zijn dat je het vreemd vind dat nergens staat dat je
e-mails mag verwijderen. Dit is inderdaad een optie. Voor de
hand liggende kandidaten daarvoor zijn lege e-mails, dubbele
e-mails, ongewenste reply-to-all e-mails en e-mails die je kreeg
omdat iemand niet goed wist op welke knoppen te drukken om
de auto-reply regels goed in te stellen. Al die e-mails kunnen
het best bewaard worden in de folder ‘Trash’.
Maar als het geen probleem is om de opslagruimte beschikbaar
te krijgen, waarom zou je dan e-mails weggooien? De beste
benadering denkbaar als een collega je vraagt of je zijn e-mail
wel hebt ontvangen waar je alsmaar niet op reageert, is vragen
wanneer dat precies was en dan gewoon in staat zijn die e-mail
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ook te produceren. Je hoeft dan eigenlijk alleen nog te reageren
op e-mails waar achteraan gezeten wordt en dan maak je een
onvergetelijke indruk door de originele e-mail ook nog te hebben. Veel collega’s van jou zou dat nooit lukken als probeerden
ze het, en je kunt niet uitsluiten dat zelfs de persoon die vraagt
om nu eindelijk eens te reageren op de e-mail deze zelf al niet
meer heeft.13

Versterkte selectieve aandacht voor na
vakanties
Als je terug komt van vakantie is het handig om de selectie
aandacht regels versterkt toe te passen om de tijd die nodig is
om alles weg te werken te verkorten.
De extra stap die toegevoegd kan worden is bepalen of de
e-mail verouderd is. Als er bijvoorbeeld een e-mail tussen zit
die onmiddellijk antwoord verlangt, kun je die met enig gemak
negeren, want dat lukt toch niet meer. De e-mail is zeer waarschijnlijk al ingehaald door andere acties en niet langer van
toepassing.14
Het archiveren van e-mails kan het best per jaar worden ingestoken, zodat je gedurende de kerstperiode wat tijd moet
vinden om de dingen van het afgelopen jaar uit te zoeken en
zover te comprimeren dat het allemaal op een CDtje past.
Vooral het weggooien van attachments helpt enorm bij het
beperken van het schijfruimtebeslag.

13

Het adequaat verwerken en opslaan in de toepasselijke folders van e-mails
uit de sentbox is geen gemeengoed. Het is echter wel handig om te doen om
een mail-trail te hebben van belangrijke uitwisselingen (en wat belangrijk is
weet je helemaal niet van tevoren).
14
Vanzelfsprekend weet je dit niet zeker, maar door zelf een e-mail te sturen
om te bepalen of het verzoek nog steeds actueel is zal alleen maar meer emails genereren. Jij en ik weten ook wel dat het juist van belang is om die
enorm e-mail stroom te beperken, en dit is een goede gelegenheid daar een
steentje aan bij te dragen.
Selectieve aandacht
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DE NEGEERREGELS
De negeerregels zijn het meest beledigende deel van de brain
overload antidote maatregelen. Je moet ze op persoonlijke titel
en voor jezelf definiëren en verder er nooit met iemand over
praten. Er is zelfs best wat durf voor nodig om ze toe te gaan
passen, vooral omdat het betrappen op heterdaad bij het
toepassen van een negeer regel je makkelijk diep depressief
kan maken.
Als iemand naar jouw negeerregels vraagt moet je gewoon ontkennen dat je ze hebt. Als je betrapt wordt, dan is het belangrijk
dat jij de eerste bent die schiet.
Het negeren van mensen die zelf denken dat ze best wel
belangrijk zijn is geen prettig gezicht. Het is dan ook niet
verstandig om trots te zijn op jouw negeerregels of iemand te
vertellen dat ie op jouw negeerlijst terecht is gekomen.
Negeerregels zijn zeer eenvoudig van structuur. Er is alleen
een extra element dat moet worden uitgelegd om de negeerregels goed te kunnen plaatsen en dat is het begrip bron. Dit
begrip staat voor alles dat in staat is om jou berichten, verzoeken, dingen, wensen of welk ander hinderlijk actifact dan ook te
sturen.
De meest belangrijke negeer regel is dan:
1. Als het actifact van een bron komt die op de negeerlijst
staat, dan moet je het negeren.
Simpel, recht-toe-recht-aan en duidelijk diep beledigend als je
het kenbaar zou maken. Toch werkt het verder uitstekend.

De negeerlijst
Jouw negeerlijst is niet alleen confidentieel, de lijst is ook erg
dynamisch. Erop komen is nog niet eens zo moeilijk, er weer
vanaf komen is dat wel.
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Het is zeer aanbevelingswaardig om de negeerlijst niet op
papier of elektronisch vast te leggen. Het is waarschijnlijk niet
eens helemaal veilig om de lijst in je hoofd te bewaren, maar
het is de beste plek die je hebt.
Als je de negeerlijst in je hoofd bewaard, is het vrijwel zeker dat
je af en toe een foutje maakt en onbedoeld een zuiver negeerbaar bericht toch aandacht geeft. Dat is pech. De volgende keer
let je vast beter op omdat je met terecht schaamtegevoel je nog
herinnert hoe dom je was om die fout te maken. Het is niet uit te
sluiten dat je er af en toe van moet dromen.
Mensen komen op jouw negeerlijst vanwege een simpel setje
criteria:
Het zijn mensen die je ergeren;
Het zijn mensen die je tegenwerken;
Het zijn mensen die niets doen als je heel hard “Help!”
roept;
Het zijn de mensen waarvan je hebt ontdekt dat jij op hun
negeerlijst staat.
Kort en goed zijn het dezelfde criteria die je gebruikt om te
bepalen of je mensen aardig vindt of niet.

Engeltjes
Het komt niet vaak voor, maar af en toe kom je in het leven een
engeltje tegen. Dat zijn mensen waar je nog helemaal niet
samenwerkt, ze vallen dus automatisch in de categorie
Anderen, terwijl het direct duidelijk is dat ze precies bij jou passen en je er ook graag meteen mee zou gaan samenwerken.
Aangezien het niet uit valt te sluiten dat je zo iemand tegenkomt
is het een goed gebruik om naast de brain overload antidote
regels ook een open oog te houden voor situaties. Zodat je
meteen actie kunt ondernemen om van zo’n engeltje een teamlid of duo te maken en nog meer goede dingen te gaan doen.

De negeerregels
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Aardig gevonden worden
Het kan zijn dat je je al een tijdje afvraagt of het gebruiken van
de toepasselijke filtering, de selectieve aandacht en de negeerregels zich niet erg makkelijk tegen jou kan keren. Dat mensen
je niet aardig meer vinden terwijl je juist graag door iedereen
aardig gevonden wordt.
Dit is een belangrijk punt. Want alleen engeltjes worden door
iedereen aardig gevonden en jij bent geen engeltje. Als je
twijfelt moet je maar eens in de spiegel kijken, dan zie je het
zo.15 Vandaar dat je ermee moet leren leven dat niet iedereen
je aardig vindt, en als je dat voor elkaar hebt kun je er net zo
goed zelf voor zorgen dat de juiste mensen jou niet aardig
vinden en alle andere mensen wel.

15

De vleugels ontbreken.
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STARTEN VAN EEN DUO
Duo’s beginnen niet zomaar vanzelf. Daar gaat het nodige
onderzoek aan vooraf, vooral het aftasten of er wel een basis
van vertrouwen is, blijkt een belangrijk proces.
Er zijn een paar simpele regels die het starten van een duo
uitstekend insteken. Als je ze volgt is succes vrijwel gegarandeerd. Pruts je zelf wat in elkaar dan gaat het makkelijk mis.16
De verzameling van de duo best practices is gebaseerd op
jaren ervaring en het observeren van andere duo’s die experimenteerden, succesvol vaak, maar ook mislukten soms. Er is
één basisregel die niet op de lijst staat omdat ie wat te voor de
hand ligt om lezer mee te beledigen: het moet jou (of jullie) wel
absoluut duidelijk zijn wat de implicaties zijn van werken als
duo. Zo zullen jullie een tijdelijke opslagplaats moeten vinden
om het omvangrijke ego in te bewaren zodat het even geen
kwaad kan doen en daarnaast moet je willen samenwerken met
iemand die jou overvleugelt omdat deze bepaalde dingen beter
kan dan jij, terwijl jij andere dingen beter kan dan de ander.
Als je denkt dat dit niet nodig is moet je niet in duo’s gaan
geloven. Want als je niet om niet wilt samenwerken voor het
rendement van de twee moet je gewoon helemaal alleen blijven
werken, zodat je rustig in een schaduwrijk hoekje van de wereld
kunt proberen te doen wat je denkt goed te doen. Deze
schaduwrijke hoekjes zijn een onderdeel van het nieuwe ecosysteem dat werkt met duo’s en die zich harder, sneller, beter
en verder ontwikkelen dan een individu ooit kan. Het handige
aan die schaduwrijke hoekjes is ook dat de individuen die daar
zitten niet in de weg lopen voor de snel vooruit schietende
duo’s die de wereld ingrijpend en diepgaand aan het verbeteren
zijn.

16

In het hoofdstuk “Leren in duo’s” wordt verder ingegaan waarom het zo
handig is om best practices van anderen gewoon over te nemen. Op dit punt in
het boek is het aan jezelf om in te schatten of je dat ook handig vindt.
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Zeventien duoregels
1. Zoek een gelijke en kies geen senior of junior collega (vanuit jouw eigen perspectief), want dat introduceert vrijwel
vanzelf hiërarchie. En hiërarchie hebben jullie helemaal niet
nodig, wederzijds respect is de motor.
2. In een duo moeten drie dingen aanwezig zijn: begrip voor
elkaars sterke en zwakke punten, vertrouwen en wederzijds
respect. Als een van die drie dingen ontbreekt is het
belangrijk zo snel mogelijk door een forse inspanning dat
snel aan te brengen en anders het duo op te heffen (het
wordt anders toch een diep frustrerende teleurstelling) .
3. Begin een fors aantal potentiële duo’s en concentreer je
dan op de duo’s die lekker werken. Het alternatief is om te
gaan zoeken naar de perfect duo-kandidaat die precies
past bij jou, wat niet alleen veel werk is, maar als je zo
iemand tegenkomt is het veel verstandiger te overwegen
ermee te trouwen (want hoe groot is nou de kans dat je
iemand vindt die perfect bij jou past?).
4. Probeer elk duo dat net gestart is uit met een kleine uitdaging. Een klusje van een paar weken of zo. Of het
schrijven van een artikel, dat werkt ook goed. Het is niet
wijs om een duo meteen te belasten met het redden van de
wereld of een andere gelijkvormige taak, want dat is
gewoon te snel teveel van het goede.
5. Bekijk het duo-en als een iteratief proces: aan het einde
van een time-box (van zes tot twaalf maanden) ga je in
overleg of je een volgende time-box zult starten en wat jullie
daar dan aan voordelen, rendement en resultaat van
verwachten. Zonder overleg of als er geen voordelen te
bedenken zijn, stopt dan het duo op het einde van de
lopende time-box.

160

Bundel deel 3: Leren in duo’s

OP

WEG NAAR EEN WERELDBAAN

6. Zoek naar complementaire vaardigheden. Kies geen duocompaan die het altijd met alles eens is met jou, want dat
werkt niet. Dat soort mensen zijn heel geschikt om een
avondje mee te kletsen in een café of een keertje mee te
loungen, maar je hebt er in het werk niet veel aan.
7. Zoek af en toe een zo vreemd mogelijk collega op en werk
daar een paar maanden mee samen (als duo, een soort
duo-plus-nog-iemand-erbij dus). De samenwerking kan het
beste gaan over hoe deze wereld het snelst ingrijpend
verbeterd kan worden of een soortgelijke hoogdravende
uitdaging. Dit vergroot enorm het inzicht in wat vandaag de
dag mogelijk is en wat niet.
8. Zoek, kies, experimenteer, leer en gebruik als duo alle
gesofisticeerde hulpmiddelen die je maar kunt bedenken
om te communiceren. Denk hierbij aan de telefoon (overweeg een mobiele telefoon!), e-mail, chat of wat dan ook
wat je voor niets kan krijgen of wat toch al in huis en kantoor geïnstalleerd is.
9. Spreek af wat werktijd is (bijvoorbeeld van negen tot vijf),
wat duo-tijd is (bijvoorbeeld van zeven ‘s morgens tot acht
‘s avonds en wat familie-tijd is (alles wat dan overblijft).
10. Gebruik de duo principes niet in de huiselijke sfeer, ook al
lijkt dat een goed idee. Jouw partner, kinderen en huisdieren hebben direct door dat je duo-vaardigheden inzet
tegen ze, en de ergst mogelijke straf zal jouw deel zijn.17
11. Het is helemaal niet nodig om 24 uur per dag en 7 dagen in
de week duo te zijn. Je mag soms best in je eentje werken
of met een van je andere duo’s bezig zijn.

17

De honden willen niet meer met je wandelen of als je ze dwingt plassen ze
tegen je broekspijp aan, de kinderen willen niet meer voorgelezen worden en je
partner heeft permanente hoofdpijn.
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12. Zorg ervoor dat het duo iets produceert dat zichtbaar is.
Denk aan een white paper, een artikel, een web-site, een
boek, een applicatie, een web-cast of een eigen tv-show.
Zonder zo’n zichtbaar resultaat is het onmogelijk om te
laten zien wat het duo heeft bereikt en kun je er ook niet
mee pronken (bijvoorbeeld bij je manager bij het einde
jaarsgesprek).
13. Wees geduldig met individuen waar je mee moet omgaan.
Die hebben niet het uithoudingsvermogen, concentratieboog en levercapaciteit van een duo en dat maakt dat ze
zich best een beetje ongemakkelijk kunnen voelen als er
duo’s aanwezig zijn.
14. Wordt niet fysiek, het enige dat de bedoeling is, is dat je erg
efficiënt en enorm effectief samenwerkt.
15. Probeer de onbenullen die grapjes over jouw hecht samenwerkende duo maken te negeren. Want ze praten toch wel
over jou en jouw duo, ze zullen zeker van alles insinueren,
ze zullen beslist besmuikt lachen om jou en jouw duo’s en
ook de dingen zeggen over jullie die hun moeder ze verboden had nog ooit over iemand te zeggen als zij in de buurt
is. Dit doen ze allemaal vooral als jullie niet in de buurt zijn.
Dit stukje van de wereld is gewoon niet zo’n mooie plek, en
wees blij dat je niet in de buurt was toen het voorbij kwam.
16. Erg belangrijk: kijk waar de remmen zitten in jullie duovehikel. Als je ze niet kunt vinden zul je het duo eerst overladen met initiatieven en werk en dan lopen jullie alle twee
verschrikkelijk hard vast. Bovendien is het nodig om een
snelheidsmeter en thermometer te installeren, zodat je tijdig
wordt gewaarschuwd voor te hoge snelheid en gevaarlijke
temperaturen. Doe je dit niet, dan loopt het duo vast.
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17. Als een van jullie vastloopt: niet het duo meteen opheffen,
maar eerst rustig alles fiksen (dit kan best een paar maanden duren). Als je beiden tegelijk vastlopen weten we niet
zo goed wat je dan moet doen wat dat heb ik nog nooit
ervaren.
Er zijn vast wel mensen die met jou een duo willen vormen met
jij niet met hen. De beste benadering is om ze te vertellen dat
ze teveel op jou lijken (“We lijken best veel op elkaar en we zijn
het altijd met elkaar eens!”) en dat het daarom niet zo praktisch
is om een duo te vormen omdat die gebaseerd moeten zijn op
complementaire vaardigheden. Het is maar de vraag of jullie
werkelijk zo veel op elkaar lijken, maar het is in elk geval beter
dat te beweren dan te zeggen dat er niet aan moet denken dat
jullie ooit een duo zullen vormen en dat je nu snel naar de wc
moet om over te geven omdat je er nu net dus toch aan
gedacht hebt.
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LEREN IN EEN DUO
Het leren in duo’s is direct verbonden met publiceren. Want als
een duo iets geleerd heeft, ergens ervaring mee heeft opgedaan en dat is allemaal uitgevoerd op de gangbare hoge kwaliteitsaanpak die een duo heeft, dan zijn de geleerde lessen vrijwel altijd publicabel.
Dat publiceren van wat er geleerd is kan vele vormen aannemen. Het kunnen interne papers zijn, alleen bedoeld voor
een groep intimi die goed in staat zijn de inhoud te gebruiken.
Het kunnen echter net zo goed artikelen zijn in een toepasselijk
vakblad, want het zal je verbazen hoe makkelijk een duo over
de publicatie-kwaliteit-grens kan komen voor dergelijke bladen.
En een duo dat zich echt druk maakt komt natuurlijk met een
boek. Dat kan tegenwoordig in een week of zes gemaakt worden, dus dat kan best snel.

De leerregels voor een duo
Er zijn niet veel regels bij het leren in een duo, maar het is handig om een handvat te hebben bij het insteken van het leren in
een duo. In elk geval zijn alle regels voor het werken in duo’s
van toepassing, maar voor het leren komt daarbij:
Maximaliseer de omvang van de doelgroep voor de
uiteindelijke publicatie.
Optimaliseer de ratio tussen te verzetten werk en de
resulterende lessen en ervaringen die opgedaan worden.
Minimaliseer de publicatie-inspanning.
Een zo groot mogelijke doelgroep ligt wel voor de hand en met
zo min mogelijk werk zoveel mogelijk leren is natuurlijk iets dat
alle studenten vandaag de dag al doen. Het snel en effectief
publiceren is een vak apart en is gebaseerd op iteratief tekst
produceren: in stappen naar een goed document.
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Het schrijven van een artikel
De tekst hieronder is de checklist voor het iteratief schrijven van
een artikel voor duo’s. De checklist is in de loop van zes jaar
opgesteld en heeft zijn nut al volledig bewezen. Het eerste stuk
gaat over hoe je een onderwerp kiest en dat zal altijd gebaseerd zijn op waar je als duo mee bezig bent. Het tweede stuk
van de checklist beschrijft hoe je tot een artikel komt in een
aantal stappen, waarbij de kwaliteit steeds hoger wordt.

Inhoud
Neem voor het eerste artikel het makkelijkste onderwerp en
test de schrijverschemie.
Werk vanuit een these.
Eindig het artikel met open vragen aan het eind om de lezer
te prikkelen (om volgende artikel te lezen; om zelf na te
denken).
Ga meteen in eerste artikel de diepte in, schrijf geen overzichtsartikel – de lezer neemt bij een diepte artikel aan dat
je de basisstof overziet.
Opzet: geef in de algemene inleiding aan wat de definities
zijn en wat de scope is – geef ook aan waar het artikel niet
over gaat.
Doelgroep: bruikbaar voor collega’s, bij relaties of klanten
en verder iedereen die zich met het onderwerp bezig houdt.
Kies tussen Nederlands / Engels (gerelateerd aan werkgebied Nederland / daarbuiten).

Stappen
Brainstorm van te behandelen onderwerpen.
Vat deze samen in bullets.
Zet de bullets in een logische volgorde.
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Verdeel de bullets over de auteurs; neem iets wat je makkelijk schrijft.
Het is belangrijk dat het helder is en lekker leest; goed is
goed genoeg.
Eén persoon doet de integratie, hierbij is het belangrijk
geen grote veranderingen / correcties aan te brengen zeker
niet in de tekst van de andere auteur. Dit is versie 0.3 (met
tussenversies vanaf 0.1 als jullie dat handig vinden).
Tekst twee weken laten liggen, daarna de losse eindjes
opruimen: bullets zonder uitwerking kunnen er alsnog uit.
Dit is versie 0.5, die inhoudelijk wel af is, maar waar nog
aan geschaafd moet worden).
Zorg voor plaatsjes erbij (vergemakkelijkt het lezen en is
handig voor de presentatie straks).
Laat het een enkeling lezen voor commentaar om te zien of
de hoofdboodschap overkomt.
----------------------------- Versie 1.0 maken ----------------------------Geef artikel als versie 0.99 (ook al is gelijk aan de 0.5 versie).
Vraag peer review door vriendelijke collega’s.
Doel van review: checken, fouten zoeken en testen van
impact.
Ga selectief met review commentaar om (niet alles verwerken, alleen dat wat echt de kwaliteit verbetert).
Stuur collega’s bericht terug wat je met zijn/ haar commentaar doet en waarom.
Maak versie 1.0, die publicabel is.
--------------------------- publiceerbaar maken --------------------------Zoek een blad. Voorbeelden:
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Schrijf er 3-4-5 aan. Kan de eerste keer een half jaar duren
voor het lukt. Schrik niet als ze jullie 1.0 versie aangepast
willen hebben, gewoon doen en doornummeren naar 1.1 en
verder.
In een blad maar 1x plaatsbaar (je kunt hetzelfde artikel niet
vaker plaatsen dus).
Vraag meteen wat plaatsing oplevert (100 euro per bladzijde is weinig).
Na plaatsing kopiëren, aan manager geven, aan relaties en
collega’s, op prikborden plaatsen.
Overweeg het in e-magazines te herpubliceren (met bronvermelding).
--------------------------------- extra’s --------------------------------Maak een presentatie en geef die, bij voorkeur als duo
natuurlijk.
Natuurlijk kun je de checklist aanpassen naar eigen inzicht. Het
doel ervan is je snel aan het schrijven te krijgen en niet in één
keer goed, maar in stappen naar goed genoeg. Want die kwaliteit vanuit een duo is al meer dan genoeg en steekt met kop
en schouders uit boven wat de meeste individuen zouden kunnen presteren.
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Een dag in het leven van een lerend duo
Elk duo werkt anders en de hieronder beschreven agenda hoeft
niet per se in één dag te passen. Het kan best zijn dat je een
‘langzaam’ duo hebt, dat de agenda eerder per week een keer
doorloopt dan elke dag. Een zeer actief duo kan de agenda
best een paar keer per dag gebruiken. Tijd is relatief dus.
Morning call – bespreek over te telefoon of in vergadering
wat er die dag allemaal te doen staat, wat prioriteit heeft,
wat per se af moet (deadlines) en informeer elkaar over
waar wie mee bezig is.
Leren – doe de dingen die zijn afgesproken en betrek je
duo-maat zodra dat kan of als dat moet. Een snelle review
van iets door je duo-maat is altijd zeer waardevol, want het
voorkomt blinde-hoek-fouten en verhoogt de kwaliteit
enorm.
Evening lessons learned call – overleg aan het einde van
de dag, over de telefoon of in vergadering, wat er gedaan
is, wel werk nog rest dat naar morgen moet en vooral wat
er geleerd is uit het werken die dag. Maak zo mogelijk
aantekeningen of stuur een mailtje naar de ander, zodat de
geleerde lessen niet verdampen.
De avondsessie is ook erg geschikt om even stevig stoom
af te blazen als er dingen tegenzaten die dag of als er
hinderlijke individuen langs zijn gekomen die fors aan het
storen zijn geslagen.
In de afsluiting van de dag kan ook goed geproefd worden of de
verzameling geleerde lessen als geschikt is voor een publicatie
of niet.
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Beroemd worden van publiceren
De kans dat je als duo als lid van een duo beroemd wordt met
de publicaties is niet erg groot. Om eerlijk te zijn, de kans ligt
dichtbij nul. Dat komt omdat er veel wordt gepubliceerd en
alleen zeer bijzondere werken hoog genoeg boven het maaiveld uitkomen om op te vallen. Daar zitten dus de stukken bij
van een onderzoeker die na 10 jaar onderzoek eindelijk weet
hoe het zit en dat opschrijft. Misschien zijn enige artikel van
grote waarde uit de hele carrière.
Daar gaat het een duo dus niet om. Publiceren doe je om
anderen te informeren wat je hebt gedaan en geleerd en dat is
het wel ongeveer. Na verloop van tijd heb je een respectabele
verzameling publicaties en dat werkt uitstekend om uit te leggen hoe slim je bezig bent. Vooral in sollicitatiegesprekken
werkt dit goed.
Het grote voordeel van het publiceren is dus bagage kweken
waar je later veel aan hebt. Beroemd worden gaat anders.

Het schrijven van een boek als duo
Een boek schrijven is veel werk. Maar dat geldt vooral voor het
eerste boek dat je gaat schrijven. Daarna wordt het een stuk
makkelijker. Tenminste, als je die boeken schrijft in duo-verband, want in je eentje blijft elk boek een bevalling, inclusief de
maanden werk om tot een manuscript te komen dat op iets lijkt.
Boeken schrijven lijkt op artikelen schrijven, alleen moet je 20 x
zoveel inhoud maken (ongeveer 200 bladzijden) en is het
handig als het ergens over gaat waar nog niemand anders een
boek over geschreven heeft. Het hebben van een unieke kijk op
een probleemgebied is van groot belang, maar dat is niet het
moeilijkste dat een duo heeft op te lossen (want die hebben
toch al een unieke kijk op van alles).
Een boek schrijven kost ongeveer negen maanden schrijven
(eerste boek!) en dan een half jaar begeleiding als het bij een
reguliere uitgever terecht komt. Het kan ook sneller. Als je zelf
uitgeeft kun je in zes weken tot een volledig boek komen, dat is
Leren in een duo
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gerekend vanaf het moment dat je besloten hebt dat het boek
er moet komen tot het moment dat het verkoopbaar op het
internet staat. Zes weken is dan wel erg snel, veel sneller kan
het niet.
Mocht jouw duo van plan zijn een boek te schrijven, neem dan
eens contact op. Adviezen geven hoe het aan te pakken krijg je
altijd, als het een spannend boek is kan ik helpen het te publiceren en als je wilt en het lijkt me haalbaar schrijf ik nog wel
een stukje mee
M@rk.NL
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STOPPEN MET EEN DUO
Duo’s zijn er niet voor het leven. Relaties voor het leven bestaan ook, maar die hebben met hele andere dingen te maken
en zijn niet erg geschikt voor het werk.
Er zijn een paar criteria die bepalen of het zin heeft nog langer
door te gaan als duo:
Als het vertrouwen geschaad is dan is stoppen noodzakelijk;
Als er niets meer te bedenken is dat alleen met dit duo kan,
is stoppen vanzelfsprekend;
Als een van de duo-leden wegvalt dan is stoppen een direct
gevolg;
Als er een jaar om is.
Vooral het laatste criterium kan wat wonderlijk overkomen, want
waarom zou je nu na een jaar stoppen? De ratio achter dit criterium is simpel: door officieel te stoppen na een jaar en het duo
netjes af te ronden, zijn beiden volledig vrij te besluiten verder
te gaan met dit duo, met een ander duo of met helemaal geen
duo. Ook al is het duo goed bezig, ook al worden er nog steeds
mooie dingen gedaan, toch is het verstandig periodiek te stoppen. Precies op een datum is niet nodig, juist rondom het afronden van een duo-resultaat ligt meer voor de hand, maar tegenwoordig is timeboxen er in en dan kun je het afronden van het
resultaat en het einde van een duo-jaar makkelijk laten samenvallen.
Zodra een duo gaat stoppen worden de assets van het duo
gedupliceerd en krijgt elk duo-lid een kopie. Alles wat in het
verleden is gedaan als duo mag dan gebruikt worden voor de
toekomst, alleen of in andere samenwerkvormen, als maar
duidelijk wordt gemaakt waar deze rijke verzameling vandaan is
gekomen.
Hier zie je dan ook het grote verschil tussen een duo en een
echtpaar. Als het laatste wil stoppen is het altijd herrie, moet er
Stoppen met een duo
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van alles verdeeld, verkocht en bevochten worden. Verdriet is
ingebouwd in dit proces, waarbij de hoeveelheid ongeveer altijd
hetzelfde is alleen de verdeling kan slecht uitvallen zodat eentje
met de sores zit en de ander met een nieuwe leven wegloopt.
Dat werkt bij duo’s heel anders, vooral omdat ze weinig bezittingen hebben geproduceerd, ze hebben voornamelijk dingen
geleerd, geschreven, gemaakt of verzameld. Dat hoeft niet
verdeeld te worden, dat hoeft alleen vermenigvuldigd te worden. Overigens, een beetje slim duo gebruikt elkaars harde
schijf al als back-up, en dan is zelfs het verdelen een werkje
van niks. Dat bij dit stoppen van het duo een traantje van waardering maar ook van ongemak wordt weggepinkt is niet iets dat
je hoeft te proberen te onderdrukken want het is best passend
in zo’n afscheidssituatie. Hef er een stevig glas op, zou ik zeggen, dan is al dat zelf opgewekte vocht meteen verklaard.18
In de jaren dat ik in een hecht duo werkte hebben ik vele
andere duo’s zien ontstaan en stoppen. Vandaar dat het mogelijk is de stopcriteria te beschrijven, want ik heb ze zien ontstaan.
De reden die de oorzaak is dat een duo stopt kan heftig zijn, het
effect is eigenlijk altijd hetzelfde, blijkt. Want elk duo-lid heeft
een bagagedrager vol met duo-resultaten die allemaal gebruikt
mogen worden, moeten worden misschien wel, om verder mee
te komen. Veel verder dan je als individu ooit had kunnen
komen, want duo’s zijn een soort springplank of springveer. Je
wordt erdoor opgeladen, komt er rijker uit dan je erin ging en
met die verkregen talenten kun je ook zonder in het duo verder
te werken veel bereiken.
Daarom is periodiek stoppen zo verstandig. Want niet alleen
voorkomt dat er een duo-bastion ontstaat waar verder niemand
meer goed bij kan, het stelt je ook in staat te laten zien wat jij
zelf kunt met alles wat je uit de duo-periode hebt meegekregen.
De oplettende lezer heeft elders al een keer gezien dat je best
zes duo’s tegelijk kunt hebben lopen (als een soort praktisch
maximum overigens, het is geen streefaantal). Dat betekent dat
als je een duo stopt het niet zo is dat je dan helemaal solo
18

Want je verslikte je erin.
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verder moet gaan. Ook solo, maar zeker ook in de andere
duo’s. Het stoppen van een duo betekent dan vooral dat je
meer tijd en energie in een van de andere duo’s kunt steken,
wat ongetwijfeld tot indrukwekkende resultaten zal leiden.
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DE OPDRACHTEN
door Robin Oduber en Ahmed Alocozay
Dit deel zal ingaan op een selectie van de projecten, zowel
interne als externe projecten, die binnen IT4S zijn uitgevoerd
door de studenten c.q. projectmedewerkers.
Alle projecten die binnen dit deel aan bod komen, worden
beschreven zoals de student c.q. projectmedewerker deze
projecten heeft beleefd.
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DE INTERNE PROJECTEN
Om als toekomstig projectmedewerker van IT4S gewend te
raken met de werkwijze en de te gebruiken projectmethodieken
binnen IT4S, werden de studenten eerst ingezet op een intern
project, zodat zij zich in een veilige omgeving konden aanpassen.
De studenten werden op basis van persoonlijke voorkeur op
zeven, door het managementteam vooraf opgegeven, projecten
gezet, te weten:
promotie Cd-rom Bedrijfskundige Informatica;
administratieve organisatie IT4S;
acquisitieplan IT4S;
productenbank Bedrijfskundige Informatica;
introductie IT4S;
projectomgeving IT4S;
kennisbank IT4S.
Alle projectteams bestonden uit twee projectmedewerkers van
IT4S, die verantwoordelijk waren voor het halen van een goed
eindresultaat binnen de gestelde deadline van vijf weken.

Samenwerking tussen de teams
Op het moment dat de interne projecten eenmaal op gang kwamen, werd het duidelijk dat veel projecten aanknopingspunten
met elkaar hadden. Het leek de studenten dan ook beter om
met sommige projecten nauwer samen te werken. De projecten
werden verdeeld in twee groepen met daarboven een stuurgroep. Deze stuurgroep werd vertegenwoordigd door de twee
medewerkers van het “Administratieve Organisatie” project.

De interne projecten
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De twee groepen bestonden uit:
Groep 1: het “Promotie Cd-rom” project, project “Acquisitieplan” en “Introductie IT4S”: deze projecten hadden allemaal
te maken met de presentatie van IT4S richting externe
bedrijven door middel van huisstijl, lay-out rapporten enz.
Groep 2: het project “Productenbank”, “Projectomgeving”
en de “Kennisbank”: deze projecten maakten allemaal
gebruik van een database, waarin verschillende gegevens
en informatie zou worden opgeslagen.
In het volgende overzicht is de projectorganisatie duidelijk
weergegeven:

Figuur 9: Projectorganisatie

Omschrijvingen van de interne projecten
Nu het duidelijk is waarom en op welke manier de interne projecten van start zijn gegaan, volgen er nu korte omschrijvingen
van de verschillende interne projecten.
Promotie Cd-rom Bedrijfskundige Informatica
Dit project was een echt creatief experiment, omdat een promotie Cd-rom natuurlijk een aantrekkelijke indruk moet geven
over de opleiding. De Cd-rom moest klaar zijn voor de open
dag van de Hogeschool, dit betekende voor sommige werknemers zelfs nachtwerk.
De Cd-rom is een mooi product geworden, die een goede uitleg
geeft over de opleiding middels teksten, interviews en een
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videorapportage. De promotie Cd-rom is dus duidelijk een
geslaagd project, maar zal nog wel verder uitgebreid worden.
Administratieve organisatie IT4S
Aangezien IT4S een startend bedrijf was, was er nog geen
degelijke structuur aanwezig. Een structuur is echter zeer
belangrijk zodat de werknemers volgens vaste procedures en
regelgeving kunnen werken.
De producten die tijdens dit project tot stand zijn gekomen zijn
een mappenstructuur waar alle informatie van de projecten juist
bewaard kan worden en procedure omschrijvingen waarin alle
belangrijke procedures zijn uitgewerkt.
Acquisitieplan IT4S
Het acquisitieplan bevat een duidelijk overzicht van de potentiële klanten van IT4S binnen de regio Rotterdam, het plan
geeft een theoretische benadering van hoe het er in de praktijk
aan toe moet gaan.
Productenbank Bedrijfskundige Informatica
Binnen de opleiding Bedrijfskundige Informatica worden veel
producten gemaakt door studenten, met deze producten wordt
helaas weinig gedaan terwijl het mooie voorbeelden kunnen zijn
voor andere studenten en als studiemateriaal voor docenten.
Ook voor externe partijen kunnen deze producten nuttig zijn.
Om een goed overzicht te krijgen van de gemaakte producten
is er een productenbank gemaakt. Dit is een database waarin
alle producten op te zoeken zijn en waarin de locatie staat
beschreven.
Introductie IT4S
Om zakelijk en professioneel bij de potentiële klanten over te
komen heeft IT4S goed introductiemateriaal nodig en een stijl
waar het bedrijf aan te herkennen is.
De producten die binnen dit project zijn opgeleverd zijn: huisregels, een bij het bedrijf passende huisstijl, lay-outs voor documenten, visitekaartjes en dergelijke.

De interne projecten
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Projectomgeving IT4S
De werknemers van IT4S werken op zoveel verschillende plaatsen dat het handig zou zijn om over een projectomgeving voor
IT4S te beschikken die overal benaderbaar zou zijn. Via de
projectomgeving zou dan alle communicatie kunnen plaatsvinden en hier zouden dan ook projectdossiers bijgehouden
kunnen worden.
Een dergelijke projectomgeving voor IT4S zou een webomgeving met daaraan een gekoppelde database bevatten. De webomgeving is reeds gerealiseerd, maar zal nog verder worden
ontwikkeld.
Kennisbank IT4S
Studenten en docenten hebben met zoveel informatie te maken
dat het niet altijd overzichtelijk is waar bepaalde informatie is te
vinden. Om dit probleem op te lossen werd een kennisbank
bedacht.
De kennisbank is een database waarin verwijzingen staan waar
bepaalde informatie te vinden is. In deze kennisbank wordt ook
verwezen naar afgeronde projecten binnen IT4S.

Resultaat van de projecten
Het primaire doel van deze interne projecten lag bij de projectmedewerkers. Zij moesten gewend raken aan de werkwijze en
de projectmethodieken die binnen IT4S geldend waren. Er mag
gesteld worden dat doel is bereikt. Alle studenten wisten zich
binnen de vijf weken op hun eigen manier aan te passen aan
de cultuur van IT4S.
Het secundaire doel van deze interne projecten lag bij het halen
van een goed eindresultaat binnen de vooraf gestelde deadline
van vijf weken. Dit doel is jammer genoeg niet volledig bereikt.
Niet alle projecten zijn volledig afgerond doordat de werknemers van IT4S klaar waren om naar “buiten” te gaan. Deze
onafgeronde projecten konden vervolgens tussentijds door de
werknemers weer worden opgepakt wanneer zij even niet op
externe opdrachten zaten.
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Ook is er in de toekomst de mogelijkheid deze onafgeronde
projecten op te laten pakken door nieuwe medewerkers, die
nog ingewerkt moeten worden.

De interne projecten
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EXTERNE PROJECTEN
Na het “inwerken” van de medewerkers van IT4S, is het de tijd
om de medewerkers van IT4S op externe opdrachten te sturen.
In de periode dat de medewerkers bezig waren met het uitvoeren van de interne projecten, heeft de directeur contact opgenomen met verschillende organisaties, die mogelijk externe
projecten konden aanbieden. Dit leverde diverse mogelijkheden
op. De eerste externe opdrachten die ten uitvoer werden
gebracht door IT4S zijn als volgt op te sommen:
1. vooronderzoek bij een verpleeghuis te Bergschenhoek;
2. werkplekinventarisatie bij van de grootste beleggingsspecialisten van Europa;
3. ontwerpen administratieve organisatie voor cluster binnen
een gemeente;
4. pakketselectie onderzoek ten behoeve van CRM voor een
agrarisch bedrijf;
5. actualiseren licentiebeheer voor een ziekenhuis in Capelle
aan de IJssel.
6. beveiligingsplan van een taxicentrale.
In de volgende paragrafen zullen deze verschillende externe
projecten uitvoerig worden beschreven.
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VERPLEEGHUIS TE BERGSCHENHOEK
De opdrachtgever
Het verpleeghuis is een zorginstelling, die vanuit hun visie –
“waar de klant de koers bepaalt” – van mening is dat de organisatie zo transparant mogelijk moet zijn, dit niet alleen voor de
maatschappij maar ook voor de bewoners en voor de bezoekers van het verpleeghuis.
Het verpleeghuis is een non-profit organisatie en staat, naar
eigen zeggen, in dienst van de maatschappij, waarbij de
bewoners van het verpleeghuis centraal staan. De kernactiviteit
van het verpleeghuis ligt allereerst uiteraard bij het verzorgen
van de bewoners, maar hiernaast wil het verpleeghuis echter
extra service verlenen aan de betrokken partijen door middel
van extra informatievoorziening.

De opdrachtomschrijving
Het management van het verpleeghuis wil een Infopunt realiseren, waardoor de bezoekers van het huis de mogelijkheid
geboden wordt op een makkelijke manier zelf de informatie
over hun familielid (de bewoner) te kunnen opvragen. De verwachting is dat er een aantal van dit soort informatiezuilen
binnen het verpleeghuis geplaatst zullen worden en hierdoor
allerlei informatie, zowel bewonergespecificeerde als algemene
informatie, aan de bezoekers kan worden aangeboden.
Met het bouwen van een dergelijk Infopunt hoopt het management om de medewerkers op de werkvloer van extra werkzaamheden, zoals beantwoorden van de vragen van de
bezoekers, te ontlasten en de beschikbare tijd efficiënter te
kunnen gebruiken voor het verlenen van zorg aan de bewoners.
Het Infopunt zou de bezoekers kunnen voorzien van de
gewenste gegevens over hun familielid en eventuele informatie
over onder andere het verpleeghuis, de afdelingen en bijvoorbeeld lopende projecten binnen het verpleeghuis.

Verpleeghuis te Bergschenhoek
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Vereiste kennis voor het project
De projectgroep, bestaande uit drie 3e-jaars BI studenten van
de Hogeschool Rotterdam, moeten vooraf aan een bepaald
profiel voldoen. Er zijn bepaalde competenties vereist om de
opdracht tot een succesvol einde te kunnen brengen. De volgende kennis en vaardigheden zijn vereist om dit project met
succes af te ronden:
goede communicatieve vaardigheden;
goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift;
kennis van projectmethodieken;
kennis op het gebied van interviewtechnieken;
kennis van informatieanalyse methodieken;
kennis van computer- en informatiesystemen;
kennis op het gebied van de bedrijfsvoering in zorginstellingen.
Naast de vereiste kennis voor het uitvoeren van project
beschikken IT4S-leden ook over andere kennis, die in de afgelopen twee jaar binnen hun BI opleiding van de Hogeschool
Rotterdam vergaard is. Ook zijn er extra vaardigheden die de
IT4S-leden kunnen aanbieden aan hun opdrachtgever. De extra
aangeboden kennis en vaardigheden vanuit IT4S zijn als volgt
in punten op te sommen:
kennis van een groot aantal softwarepakketten;
kennis van plannings- en beheersmethodieken;
goede verslaglegging;
ervaring met projectmatig werken;
kennis van probleemoplossingstechnieken;
change management (verandermanagement);
creativiteit.
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Projectbeschrijving
Het project bij het verpleeghuis is in vier fasen opgedeeld zodat
het project beheerst kan worden. De projectfasering is als volgt:
Voorbereidingsfase: in deze fase ligt de nadruk op een
goede start van het project. De belangrijkste activiteiten zijn
onder andere het opstellen van een plan van aanpak, het
plegen van een organisatieanalyse, doelgroepanalyse en
het opstellen van een interviewlijst.
Onderzoeksfase: in deze fase ligt de nadruk op het verzamelen van informatie over het te ontwikkelen Infopunt. De
belangrijkste activiteiten zijn het interviewen van het personeel en het enquêteren van de bezoekers van het verpleeghuis.
Aanbevelingsfase: deze fase is een logisch vervolg op de
voorgaande fase, de onderzoeksfase. De voornaamste
activiteit tijdens aanbevelingsfase is het analyseren van de
vergaarde informatie en verzamelde gegevens die uit de
interviews en de enquêtes naar voren komt. Aan de hand
van deze informatie zijn een drietal rapporten opgesteld,
om het management inzicht te geven in de punten die het
realiseren van een dergelijk Infopunt met zich meebrengt.
Realisatiefase: tijdens deze fase ligt de nadruk op het
opstellen van een eindrapport, die kan dienen als overdrachtsrapport zodat de volgende projectgroep zonder vertraging kan continueren binnen het traject van het realiseren van het Infopunt.

Resultaat
Resultaat van de projectgroep is een viertal rapporten, te
noemen:
Samenvatting interviewverslag: dit rapport behandelt de
resultaten van de interviews en de enquêtes. Tevens worden er in dit rapport de bevindingen van de projectgroep en
de oplossingsalternatieven voor het Infopunt beschreven;
Verpleeghuis te Bergschenhoek
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Implementatieplan van het Infopunt: beschrijving van de
drie mogelijke scenario’s die binnen de aanbeveling van de
IT4S-leden passen. Dit rapport heeft als doel het management te begeleiden in hun besluitvorming over het te realiseren Infopunt;
Kosten & baten analyse van het Infopunt: in dit rapport
wordt een vergelijking van verschillende kosten van het
Infopunt met de baten daarvan weergegeven;
Eindrapport (overdrachtsrapport): in dit rapport wordt
een globale beschrijving gegeven van het doorlopen traject.
Daarnaast worden de verschillende opgeleverde eindproducten kort en bondig toegelicht. Dit alles wordt bijgestaan door een nieuwe opdrachtomschrijving voor de vervolgopdracht binnen het verpleeghuis.

Opgedane kennis
Leden van de projectgroep zijn niet alleen bezig geweest met
het uitvoeren van het project maar ook constant met het vergaren van extra kennis en vaardigheden. De ontwikkeling van
de projectgroep binnen het project is als volgt op te sommen:
verbetering van de rapportagetechnieken;
verbetering van de interviewtechnieken;
inzicht in de organisatie;
vergroten van praktijkervaring;
vergroten van het analytische denkvermogen en de daarbij
horende vaardigheden.

Conclusie
De projectgroep heeft het project met succes afgerond. Niet
alleen de projectgroep maar ook het verpleeghuis en IT4S hebben veel baat bij dit project gehad.
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De projectgroep heeft veel nieuwe kennis, ervaring en vaardigheden opgedaan.
IT4S krijgt een vervolg opdracht, dat verder gaat op het traject
voor het realiseren van het Infopunt.
Het verpleeghuis is veel te weten gekomen over het personeel
en de structuur van het verpleeghuis en heeft een langdurige
relatie met IT4S toegezegd.

Evaluatie van het project
De projectgroep en de door haar verrichte werkzaamheden
worden zowel door de opdrachtgever als door de begeleiders
van de kant van IT4S geëvalueerd.
Tijdens het uitvoeren van het project kreeg de projectgroep
voortdurend ondersteuning en begeleiding van zowel de
opdrachtgever als van de projectbegeleider en “personal coach”
van IT4S.

Bevindingen van de opdrachtgever
De opdrachtgever ervaarde de samenwerking met IT4S als
aangenaam, prettig en professioneel. Daarom heeft de
opdrachtgever besloten om de samenwerking met IT4S in de
toekomst voort te zetten. Er is op dit moment sprake van twee
extra opdrachten binnen het verpleeghuis waaraan IT4S de
komende tijd – najaar 2004 – kan beginnen.

Verpleeghuis te Bergschenhoek
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BELEGGINGSSPECIALIST TE ROTTERDAM
De opdrachtgever
De opdrachtgever is een van de grootste beleggingsspecialisten van Europa, met een beheerd vermogen van circa honderd
miljard euro en is gevestigd in Rotterdam. De organisatie
bestaat al 70 jaar, waarvan het assortiment uit circa 160 beleggingsfondsen bestaat. De opdrachtgever functioneert met de
missie “onze klanten helpen een optimaal rendement op hun
vermogen te behalen.”
De directe opdrachtgever van het project is een businessunit
van de gehele organisatie die zich met de particuliere markt
voor beleggingen bezighoudt. Deze businessunit biedt producten in de volgende gebieden aan:
sparen;
beleggen in ruim 70 beleggingsfondsen en/of individuele effecten;
online beleggen;
hypotheken;
verzekeringen.

Opdrachtomschrijving
Onder de huidige economische omstandigheden heeft de
onderneming noodgedwongen een reorganisatie moeten uitvoeren. Dit betekent dat de opdrachtgever afscheid moest
nemen van een aantal vaste medewerkers en uitzendkrachten.
Daarnaast zijn er een aantal afdelingen opnieuw opgezet, vervallen of gesaneerd. Deze wijzigingen zijn echter nog niet verwerkt in de administratie.
IT4S kreeg de opdracht om een volledige inventarisatie uit te
voeren van de fysieke werkplekken, mobiele telefoons en
mobiele werkplekken, zodat de hieruit verkregen resultaten een
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weerspiegeling is van de werkelijkheid. Dit alles zal leiden tot
een geoptimaliseerde administratie van de bovengenoemde
zaken en uiteraard kostenbesparing.

Vereiste kennis
De projectgroep, bestaande uit twee 3e –jaars BI studenten van
de Hogeschool Rotterdam, moeten vooraf over bepaalde competenties en vaardigheden beschikken om deze opdracht te
kunnen uitvoeren. De vereiste kennis en vaardigheden van de
projectgroep zijn onder meer de volgende:
administratief inzicht;
probleemoplossend vermogen;
gestructureerdheid;
communicatieve vaardigheden;
uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift.

Projectbeschrijving
Het project begon op 23 september 2003 en eindigde op 31
oktober 2003. De belangrijkste activiteiten waren onder andere:
opstellen van een startdocument en een plan van aanpak;
verdiepen in de administratie van de opdrachtgever;
opstellen van een nulmeting;
onderzoeken huidige situatie;
aanpassen huidige administratie;
rapporteren en verslagleggen.
Tijdens het project is er niet met een bepaalde fasering
gewerkt, in plaat hiervan heeft de projectgroep een aantal
mijlpalen opgesteld die binnen de planning gerealiseerd
moesten worden. Aan de hand van deze mijlpalenplanning
konden zij de voortgang van het project bewaken.
Beleggingsspecialist te Rotterdam
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Resultaat
De eindresultaten van het project zijn indrukwekend. Na het voltooien van het project werd het duidelijke dat er een besparing
van € 464.710 op jaarbasis is gerealiseerd door de reorganisatie. De uitkomst van de inventarisatie is aan de hand van een
eindrapport en een presentatie aan de opdrachtgever gepresenteerd. Hiernaast zijn er een aantal aanbevelingen gedaan
zodat de werkplekken actueel gehouden kunnen worden.

Opgedane kennis
De bedoeling van IT4S is dat projectgroepen na afloop van het
uitvoeren van projecten nieuwe vaardigheden en ervaringen opdoen en hun kennis uitbereiden. Tijdens het uitvoeren van deze
opdracht, kan de ontwikkeling van de projectgroep als volgt
samengevat worden:
kennis van de administratieve organisatie;
inzien van de effecten van een reorganisatie in een bedrijf;
ervaring met formele bedrijfsvoering.

Conclusie
Het project is binnen de vooraf gestelde tijd en volgens planning met succes afgerond. De resultaten zijn gunstig te
noemen, zowel voor de opdrachtgever als voor IT4S. De
opdrachtgever beschikt over een actuele werkplekadministratie
en kan hierdoor inzien dat hij een hoog bedrag op jaarbasis
bespaart.
Na de afloop van het project gaf de opdrachtgever te kennen
dat hij een vervolgopdracht in zijn portefeuille had voor IT4S,
betreffende het invoeren van ITIL. Deze opdracht is vervolgens
als afstudeeropdracht aan één van de leden van IT4S toegekend. Momenteel is dit lid van IT4S bezig met het afstuderen bij
de opdrachtgever.
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Evaluatie
Voor een goede uitvoering van het project en het bewaken van
de kwaliteit van de door de projectgroep opgeleverde producten
is het nodig zowel de projectgroep als de voortgang daarvan
periodiek te evalueren. Projecten bij IT4S worden door twee
partijen geëvalueerd, te weten:
Door de opdrachtgever: de opdrachtgever begeleidt de
dagelijkse werkzaamheden van de projectgroep en geeft
inhoudelijke ondersteuning aan de projectleden. Binnen de
richtlijnen van IT4S hoort ook een evaluatie van de werkzaamheden en de resultaten van de projectgroep door de
opdrachtgever.
Door het managementteam van IT4S: IT4S evalueert en
ondersteunt elk project op drie verschillende onderdelen:
relatie en het contact met de opdrachtgever wordt
onderhouden door de directeur van IT4S, evenals het
controleren en goedkeuren van het startdocument;
vakinhoudelijke begeleiding door de projectmanager;
persoonlijke ontwikkeling door de personal coach.

Bevindingen van de opdrachtgever
De opdrachtgever vond het een zeer geslaagd project, omdat
de projectmedewerkers van IT4S aan alle vooraf gestelde eisen
en wensen voldaan hadden. De opgeleverde rapporten, alsmede de werkwijze van het projectteam, werd als zeer gestructureerd ervaren. Al met al kan dit project als succesvol worden
bestempeld.

Beleggingsspecialist te Rotterdam
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GEMEENTE IN NOORD-HOLLAND
De opdrachtgever
De gemeente wordt – net zoals alle andere gemeenten in
Nederland - bestuurd door drie bestuursorganen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.
De gemeente ziet zichzelf als: “Een sociaal en economisch
sterke stad die een stevige positie binnen de regio inneemt.
Een stad waar alle inwoners elkaar ontmoeten, een leefbare
stad, een stad met een innovatief klimaat. Een stad waar het
goed toeven is voor inwoners, bezoekers en bedrijven.”
Vanuit deze visie is de gemeente druk bezig met reorganisaties, herstructureringen en het verbeteren van de dienstverlening. Onder de dienstverlening valt ook het bieden van beter
onderwijs en het handhaven van de leerplicht onder de leerplichtige inwoners van de stad.
Binnen de gemeente zijn diverse sectoren te onderscheiden.
Iedere sector heeft een sectordirecteur. De sector waarin werd
gewerkt betreft: “Maatschappelijke Ontwikkeling” of kort gezegd
“MO”. In deze sector is de afdeling “Onderwijs, Welzijn en
Gezondheid”, ook wel (OWG) genoemd, de grootste unit.
Onder deze afdeling valt onder andere het bureau “Dienstverlening”. Het hoofd van deze afdeling is de opdrachtgever en
begeleider voor het project op het onderliggende cluster “Leerplicht”.
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Sector
Maatschappelijke Ontwikkeling
Afdeling
Onderwijs, Welzijn en Gezondheid
Bureau
Dienstverlening
Cluster
Leerplicht
Figuur 10: Organisatie

Opdrachtomschrijving
Binnen het cluster Leerplicht wordt een systeem gehanteerd
waarin alle handelingen met betrekking tot de handhaving van
de leerplichtwet worden geregistreerd.
Dit systeem is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen.
Omwille van die reden is er een nieuwe versie van dit systeem
aangeschaft.
In het kort omvat het project het ontwerpen van een administratieve organisatie voor het cluster Leerplicht in relatie tot een
vernieuwd leerplichtadministratiesysteem. Uniforme werkprocessen en een aanbrenging van scheiding in termen van een
front- en backoffice zijn hierbij noodzakelijk om het werk van de
cluster te organiseren.
Binnen de cluster Leerplicht - en het Bureau Dienstverlening als
geheel - is onvoldoende capaciteit en IT kennis aanwezig om
bovenstaande zaken te realiseren. IT4S kon deze capaciteit en
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IT kennis wel leveren en is om die reden ingeschakeld om de
bovenstaande opdracht uit te voeren.

Vereiste kennis
Het uitvoeren van dit project bij de gemeente vereist specifieke
kennis en vaardigheden. De projectgroep moet voor aanvang
van dit project aan een bepaald profiel voldoen om het project
tot een succesvol einde te kunnen brengen. De volgende kennisgebieden waren binnen dit profiel van belang:
bedrijfsprocesanalyse;
interviewtechnieken;
administratieve organisatie;
documentatie.
Van deze zaken dienden de leden van IT4S over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken om het project succesvol uit
te kunnen voeren. Tijdens het project was het noodzakelijk om
meer informatie over deze onderwerpen te vergaren.

Projectbeschrijving
Het project startte op de Hogeschool Rotterdam zelf. Twee
studenten ontvingen informatie over het project en konden alvast beginnen met het opstellen van de uitgangsdocumentatie.
Vervolgens werd de start in Haarlem gemaakt. Na een
kennismaking kon de informatieverwerving voor het project
beginnen. Het eerste wat moest gebeuren was het verzamelen
van informatie over de processen binnen het cluster Leerplicht.
Dit gebeurde door de aanwezige documentatie door te nemen
en verschillende interviews af te nemen met front- en backoffice
medewerkers, maar ook medewerkers op een hoger niveau
binnen de organisatie.
Na het verkennen van de organisatie van binnenuit, waardoor
de processen bekend waren, was het noodzaak deze processen in kaart te brengen. Dit gebeurde met behulp van een
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specifiek softwarepakket die de studenten eerst moesten
onderzoeken om te wennen aan het programma. Halverwege
het project werd een tussenrapportage opgesteld om de
Introductie
stand van het project weer te
geven. De voortgang van het
project werd tevens gepresenteerd aan de medewerInformatieverwerving
kers van het cluster Leerplicht. Op dit punt werd
duidelijk dat de gestelde
deadline voor het project niet
meer gehaald kon worden.
Processen
Dit werd veroorzaakt doordat
het nieuwe leerplichtadministratiesysteem nog niet
Tussenrapportage
werkte. In overleg met de
opdrachtgever werd de deadline twee weken verschoven.
Vervolgens werden verschillende standaarddocumenten
van de leerplichtwet gekoppeld aan de processen.
De laatste stap binnen het
project was het onderzoeken
van het systeem en het
koppelen van de modules
aan de processen. Aangezien het systeem nog niet
optimaal werkte kon slechts
een deel van de modules
worden onderzocht en gekoppeld.

Leerplichtdocumenten

Leerplichtadministratiesysteem

Eindrapportage

Het uiteindelijke product wat is opgeleverd, is een eindrapportage met daarin een beschrijving van de administratieve organisatie waarin alle processen worden weergegeven. Tevens is
hierin de koppeling verwerkt met de leerplichtdocumenten en
het leerplichtadministratiesysteem. Van dit product is zowel een

Gemeente in Noord-Holland

195

OP

WEG NAAR EEN WERELDBAAN

papieren versie als een digitale handleiding opgeleverd aan de
opdrachtgever.

Resultaat
Het eindrapport bestaat uit drie onderdelen, te weten:
procesweergave (grafisch & tekstueel);
legenda voor procesweergave;
toelichting op modules van het leerplichtadministratiesysteem.

Opgedane kennis
Aan de hand van dit project hebben de projectleden zich verder
kunnen ontwikkelen op verschillende gebieden, te weten:
procesmanagement;
interviewtechnieken;
rapportagetechnieken;
praktijkervaring.

Conclusie
De projectgroep heeft het project succesvol kunnen afronden.
De studenten hebben – gezien de leerzame ervaringen – veel
baat bij dit project gehad. Hetzelfde geldt voor de opdrachtgever dankzij de opgeleverde producten. Als gevolg van deze
producten is het voor het cluster Leerplicht gemakkelijker
geworden om de overstap te maken naar de front- en backoffice situatie in combinatie met de invoering van het nieuwe
leerplichtadministratiesysteem.
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Evaluatie
Vanuit de kant van de studenten wordt dit project als positief
gezien, vooral vanwege de vele leerzame ervaringen en de
prettige samenwerking met de opdrachtgever, de medewerkers
van het cluster Leerplicht en andere afdelingen. Een ander
essentieel aspect is de deskundige begeleiding die tijdens het
project vanuit IT4S werd geboden.

Bevindingen van de opdrachtgever
De opgeleverde producten en de verrichte werkzaamheden zijn
door zowel de opdrachtgever als de begeleiders van IT4S
geëvalueerd en beoordeeld. Beide partijen waren tevreden over
de gehanteerde werkwijze en de geboekte resultaten.

Gemeente in Noord-Holland
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PAKKETSELECTIE ONDERZOEK
AGRARISCHE SECTOR
Opdrachtgever
De opdrachtgever is een leverancier van kostenbesparende
onderhoudstechnieken voor de agrarische sector. Het bedrijf
levert onder andere milieuvriendelijke reinigingsmiddelen, hoogwaardige smeermiddelen, speciale conserveringen en zeer
milieuvriendelijke ontsmettingsproducten. Het is een klein commercieel bedrijf bestaande uit één vertegenwoordiger en een
administratief medewerker. De toekomst plannen van het bedrijf
zijn het uitbreiden van het bedrijf zelf en de daarmee samenhangende vergroting van het personeelsbestand om zo over
genoeg capaciteit te beschikken om meer klanten te verwerven
en deze van dienst te zijn.

Opdrachtomschrijving
Omdat het bedrijf wil uitbreiden, is het noodzakelijk dat de
opdrachtgever beschikt over een systeem waarin standaardformulieren, goede rapportagemogelijkheden en contactonderhoud met de klanten binnen de mogelijkheden horen en dit op
een professionele en overzichtelijke manier kan worden weergegeven of gedocumenteerd. Kortom heeft de opdrachtgever
een CRM (Customer Relationship Management) pakket nodig.
Concreet gezegd betreft de opdracht een pakketselectie onderzoek, waarbij de projectgroep de taak heeft een CRM pakket te
kiezen conform de eisen en wensen van de opdrachtgever.

Projectbeschrijving
Het projectverloop is in drie fasen te onderscheiden, te weten:
Organisatie onderzoek: in deze fase zijn de bedrijfsprocessen en de gegevensstromen bestudeerd en in kaart
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gebracht. Daarnaast zijn de eisen en wensen van de opdrachtgever geïnventariseerd;
Markt onderzoek: in deze fase zijn CRM pakketten met de
bijbehorende leveranciers onderzocht. Het resultaat is een
short list van de leveranciers en de door hun aangeboden
pakketten;
Aanbevelingsfase: in deze fase is er, aan de hand van de
resultaten van de voorgaande fase, een keuze gemaakt
voor een CRM pakket. Deze keuze is gemotiveerd en
ondersteund met de feiten en gegevens die zijn verkregen
tijdens het uitgevoerde marktonderzoek.

Vereiste kennis
De belangrijkste vaardigheden waarover de projectgroep moest
beschikken zijn:
kennis op het gebied van bedrijfsprocessen;
kennis op het gebied van marktonderzoek;
kennis op het gebied van schriftelijke rapportage.
Aan het eind van het project is het van belang dat projectleden
extra kennis en vaardigheden geleerd hebben. Bij dit project
heeft de projectgroep de volgende extra kennis vergaard:
kennis op het gebied van CRM pakketen;
kennis op het gebied van een pakketselectie traject.

Bevindingen van de opdrachtgever
De werkwijze van de groep werd als zeer professioneel
beschouwd. De gebruikte projectmethodiek werd door de
opdrachtgever als zeer prettig ervaren. Helaas had de
opdrachtgever een andere verwachting van het geboden
resultaat, waardoor het eindresultaat niet geheel aan de
verwachtingen van de opdrachtgever voldeed. Toch was de
opdrachtgever tevreden met het afgeronde project.

Pakketselectie onderzoek agrarische sector
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BEVEILIGINGSPLAN TAXICENTRALE
De opdrachtgever
De opdrachtgever van dit project is een taxicentrale in Hank.
Het bedrijf opereert met ongeveer 30 taxi’s. Er worden verschillende soorten ritten uitgevoerd: gangbare taxiritten, maar ook
deeltaxiritten waarvan de planning per modem ontvangen
wordt.
Het bedrijf beschikt over een kantoor in Hank, waar een aantal
mensen zich bezighouden met planning en administratie.

De opdrachtomschrijving
Het doel van het project is het opstellen van een beveiligingsplan, gericht op beveiliging van de informatievoorziening. Het
beveiligingsplan als geheel zal zowel de calamiteiten als de
storingen die kunnen optreden omvatten. Door het beveiligingsplan na te leven volgens de gestelde voorwaarden,
blijven de betrouwbaarheid en de continuïteit van de informatievoorziening op het vooraf vastgestelde en gewenste pijl.
Het beveiligingsplan is – op verzoek van de opdrachtgever –
vooral gericht op de preventieve en detectieve maatregelen.

Vereiste kennis voor het project
Zoals bij ieder ander project van IT4S wordt er uitgegaan van
een bepaald niveau van kennis en vaardigheden met betrekking tot onderwerpen als communicatie, informatieanalyse,
projectmethodieken, etc.
Specifiek voor dit project is kennis van informatiebeveiliging van
belang. Voordat de medewerkers aan het project konden beginnen, moesten zij zich eerst verdiepen in de theorie over informatiebeveiliging. Daarnaast werden zij begeleid door een vakdocent van IT4S.
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Projectbeschrijving
De omvang van dit project besloeg slechts drie weken, desondanks is een project fasering aan gebracht voor een gestructureerd verloop van het project.
1. Planvorming:
vaststellen doelen en afbakening;
inventariseer betrokken, uitgangsdocumentatie en
draagvlak.
2. Bepaling behoeften:
analyse uitgangsdocumentatie;
vaststellen gewenst niveau;
in kaart brengen alle eisen en wensen.
3. Analyseer:
calamiteiten en incidenten;
risico’s en oorzaken;
maatregelen.
4. Opstellen beveiligingsplan:
documentatie;
actielijst implementatie.
5. Vaststellen beveiligingsplan:
goedkeuring.

Resultaat
Slechts één eindproduct is bij dit project aan de orde, namelijk
het beveiligingsplan. Dit product bevat een risicoanalyse, een
overzicht van de aanwezige beveiligingsmaatregelen en aanbevelingen voor beveiligingsmaatregelen.

Beveiligingsplan taxicentrale
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Opgedane kennis
De kennis die de projectleden hebben opgedaan in dit project
heeft vooral te maken met informatiebeveiliging, verder hebben
zij zich verder kunnen ontwikkelen op het gebied van interviewtechnieken en rapportage.

Conclusie
Het project is met succes afgerond. De omvang van het beveiligingsplan is echter niet van het formaat zoals de projectleden
zich dit vooraf voorstelden. Dit werd veroorzaakt doordat de
opdrachtgever slechts een aantal aspecten belangrijk vond, die
in het plan moesten terugkomen.

Evaluatie van het project
De werkzaamheden en het opgeleverde resultaat zijn door het
management van IT4S als positief beoordeeld. Ook de projectgroep was tevreden over het verloop van het project.

Bevindingen van de opdrachtgever
De evaluatie en de formele afronding van het project heeft op
het moment van schrijven nog niet plaatsgevonden. Wel heeft
de opdrachtgever al laten weten, tevreden te zijn over de
samenwerking met IT4S aangezien dit de tweede opdracht is
die bij het taxibedrijf is uitgevoerd.
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EVALUATIES VAN DE STUDENTEN IT4S
De studenten evalueerden de drie rollen die de docenten vervulden.

Directeur IT4S

Figuur 11: Evaluatie directeur IT4S

Evaluaties van de studenten IT4S
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Projectmanager

Figuur 12: Evaluatie projectmanager IT4S
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Personal Coach

Figuur 13: Evaluatie Personal Coach IT4S

Evaluaties van de studenten IT4S
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DANKWOORD
Met veel plezier heb ik aan dit boek gewerkt. Het resultaat mag
er zijn. Onontbeerlijk is daarbij de hulp geweest van diverse
mensen in mijn omgeving. Mensen die mij geinspireerd hebben
om mijn ervaringen op papier te kunnen zetten. Deze mensen
wil ik daarvoor bedanken.
Ook wil ik bedanken het management van het RIVIO, Hans van
der Moolen en Dick Witstok, die het mogelijk maakten om te
innoveren met IT4S. De collega’s Ria Bode en Carla Bombeld,
waarmee ik samenwerkte tijdens de opbouw van IT4S.
Mischa Maslov, een student die voor de DVD gezorgd heeft en
de kaft van het boek, mede, heeft ontworpen. Robin Oduber en
Ahmed Alocozay, twee studenten die voor de samenvattingen
in de bijlage en de tekeningen gezorgd hebben.
De studenten van IT4S, die samen met ons de opdrachten hebben uitgevoerd. De bedrijven die het aangedurfd hebben met
onze studenten te gaan werken en nu zorgen voor vervolgopdrachten. Hendrik Verweel en Ada Bik voor het positieve
kritische commentaar op de conceptstukken van het boek.
Peter Bik

206

Bijlagen

OP

WEG NAAR EEN WERELDBAAN

OVER DE AUTEURS
Peter Bik
Na mijn middelbare school ben ik in militaire dienst gegaan.
Toen bestond de diensplicht namelijk nog. Tijdens mijn dienstplicht ben ik gestart met de avondopleiding HBO-A voor
medisch analist. Vervolgens ben ik in een ziekenhuis gaan
werken als analist en heb daar vervolgens zeven jaar gewerkt.
Gedurende deze jaren merkte ik dat ik routinematig werk niet
inspirerend vond. Daarom organiseerde ik mijn werk zo dat ik
tijd vrij kreeg om andere werkzaamheden op te pakken..
Tijdens mijn werk als analist wilde ik me verbreden in mijn ontwikkeling en heb daartoe diverse AMBI modules gevolgd, omdat ik wat in de automatisering wilde gaan doen. Een duidelijk
toekomstbeeld, ik ben dan ook terecht gekomen in de automatisering.
In het onderwijs ben ik gestart als systeembeheerder en later
doorgegroeid naar hoofd rekencentrum. In deze functies kon ik
pionieren en me verder ontplooien op het gebied van de informatica. Na enkele jaren kreeg ik door een reorganisatie een
facilitaire managementfunctie aangeboden. Dienstverlening en
klantgerichtheid waren punten die mijn aandacht kregen. Ik heb
binnen de HR een aantal projecten uitgevoerd op het gebied
van facilitaire dienstverlening, onderwijs en ICT.
Begin 2000 ben ik in de consultancy terecht gekomen. Als consultant heb ik diverse rollen bekleed. Als projectleider bij een
verzekeringsbedrijf, projectmanager en interim-manager bij een
ministerie, adviseur in het onderwijs en trainer bij een ministerie.
Sinds medio 2003 ben ik weer volledig aan het werk in het
onderwijs. Nu richt ik me op het koppelen van de praktijk en het
onderwijs. Dit doe ik onder andere intensief in het leer/werkbedrijf van het RIVIO en als programmamanager voor de HR.
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Door de afwisseling van de functies en omgevingen heb ik veel
geleerd. Dit wil ik graag delen met anderen. Naast de kennis en
inzicht van de vakinhoud, gaat het ook om de vaardigheden en
de persoonlijke competenties van mezelf. Aan al deze zaken
zal ik tijdens mijn werkbare bestaan aan moeten blijven werken.
Dit kan ik niet alleen. Om verder te groeien heb ik anderen
nodig. Dit zijn en blijven de spiegels in mijn leven.

Arjoma Corstanje
Arjoma Corstanje is directeur van Talent In Business, een
bedrijf dat haar klanten resultancy resultaten biedt, wat betekent dat niet zozeer de inspanning maar het resultaat telt.
Haar bedrijf zet zowel jonge als ervaren krachten in en die
talenten kunnen na verloop van tijd ook in dienst treden bij de
klant, als beide partijen dat zo willen.
Na vier jaar werkzaam geweest te zijn als directeur TopTalent
bij TAS en later PinckRoccade is ze vorig jaar zelfstandig aan
de slag gegaan.

Mark C Hoogenboom
Mark C Hoogenboom schreef twaalf boeken en honderden
artikelen, veel over het ICT vakgebied maar ook over allerlei
belendende percelen, zoals het faciliteren van workshops en
het samen werken in duo’s.
Hij is werkzaam bij de Provincie Groningen als Senior ICT
Beleidsmedewerker en is daarnaast Principal Technology
Consultant bij Capgemini.
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