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Vraaggestuurd Employability Instrument
Vanuit het OPUT bestaat de wens om beter te anticiperen op ontwikkelingen met als doel de
noodzaak van reorganisaties af te wenden. Een wens die vanuit HR/UT wordt gedeeld. Dit heeft zich
doorvertaald in de wens voor een vraag-gestuurd employability instrument.
Context
Door het toenemende tempo waarin de wereld veranderd is het noodzakelijk zowel de organisatie
als de medewerker toe de rusten om goed in te spelen om deze veranderingen in vakgebied,
organisatie en maatschappij. Dit vraagt om een flexibele organisatie én een flexibele medewerker.
Zowel vanuit de HR strategie als de projecten die reeds belegd zijn binnen het OPUT wordt actief
ingezet op het realiseren van deze gewenste flexibiliteit.

De flexibele organisatie
Het fundament van de HR strategie is Strategic Workforce Development (SWD - ook bekend als SPP).
SWD gaat over het continu afstemmen van de kwaliteit en kwantiteit van onze medewerkers op de
ontwikkelingen en veranderingen in het werk en de markt om ons heen. Het gaat om het afstemmen
van de binnenkant op de buitenkant en de korte termijn op de lange termijn. Kort gezegd, het gaat
om de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment, nu én in de toekomst.
Het resultaat moet zijn dat we steeds zicht hebben op de kwaliteiten en inzetbaarheid van
medewerkers en de bepalende ontwikkelingen in het vak/dienstverlening/markt, zodat we een
flexibele organisatie krijgen waarin we organisch veranderen in tegenstelling tot ad hoc (re)organiseren.

Om hier vorm aan te geven wordt de komende jaren ingezet op Performance Management, Talent
Management en Management Development.
PM = Het sturen op resultaat én ontwikkeling.
TM = Het inzichtelijk hebben en optimaal benutten van aanwezig potentieel.
MD = Om deze twee ontwikkelingen te realiseren investeren we ook in leiderschapsontwikkeling; de
leidinggevende is een essentiële schakel bij het bewerkstelligen van de gewenste flexibiliteit op
organisatie- en medewerkersniveau.
Dit is ook terug te zien in de concrete afspraken die voor 2016 zijn gemaakt met het OPUT over de
investering van €55k op het project Strategische Personeelsplanning (SPP) en €50k op Management
Development.
De flexibele medewerker
Naast het sturen op een flexibele organisatie, is ook het investeren in een flexibele medewerker van
groot belang. Om deze reden zijn Employability en Vitaliteit (= Duurzame Inzetbaarheid) al jaren
belangrijke thema’s binnen het OPUT en zit het met Professional Development ook stevig verankerd
in de HR strategie.
De voortdurende maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen vragen veel van het
vermogen en de bereidheid om te veranderen en van de inzet en motivatie van medewerkers.
Optimale en flexibele inzet van medewerkers is noodzakelijk om de ambities van de organisatie te
blijven verwezenlijken. Hiertoe investeert de UT continu in de ontwikkeling van haar medewerkers,
zowel voor vast als tijdelijk personeel.
Het doel voor Employability is een aanbod te hebben voor alle medewerkers dat voorziet in de
maatwerkvraag en zo bijdraagt aan het vergroten van hun employability. Hierbij gaat het zowel om
investeren in ontwikkeling als het creëren van beweging. Dit doen we door zowel in te zetten op
bewustwording, het aanbieden van een divers en kwalitatief hoogwaardig ontwikkelingsaanbod en
het bieden van expertise en maatwerk in advies.
Het concrete aanbod voor medewerkers binnen het Centre for Training and Development (CTD) en
het Career Development Centre (CDC) is door de grote diversiteit en de ruimte voor maatwerk reeds
sterk vraag gestuurd. Tijdens een oriënterend adviesgesprek kan elke ontwikkelingsvraag van een
medewerker worden verkend en wordt er een individueel advies (maatwerk) gegeven voor het
vervolg.
Dit is ook terug te zien in de concrete afspraken die voor 2016 zijn gemaakt met het OPUT over de
investering op het Employabilitypoint (= projectleider CDC), trainingen, coaching,
scans&assessments, loopbaanbegeleiding en de Loopbaan4daagse.
Vraag gestuurd Employability instrument
Om goed antwoord te kunnen geven op een zinvolle invulling voor een vraag gestuurd employability
instrument, is het belangrijk de vraag die hier aan ten grondslag ligt in het achterhoofd te houden.
Hoe kunnen we met elkaar beter inspelen op de veranderingen die ons te wachten staan zodat ad
hoc reorganiseren voorkomen kan worden?
Wat ons betreft ligt de grootste winst niet in het verder uitbouwen van de aanbodzijde van
employability, daar wordt met het huidige ontwikkelingsaanbod in voldoende mate in voorzien. Het
aanbod laat ruimte voor maatwerk en blijft zich innoveren in aanpassing op de veranderen vraag.

Winst zit er wel in het verder ondersteunen van de “vraagkant” van employability. Hoe krijgen we
nog beter zicht op de kwaliteiten en talenten die we in huis hebben. Hiervoor is het naast de
investeringen in het gesprek tussen leidinggevende en medewerker (PM) nodig om ook op
teamniveau te kijken naar kwaliteit en potentieel. Om dit proces te faciliteren en te ondersteunen is
de teamscan een goed instrument. We zouden dan ook graag bij de invulling van een vraaggestuurd
employability instrument willen inzetten op de aanschaf van een teamscan tool.
Dit sluit goed aan de reeds ingezette koers van de HR strategie en de lopende projecten binnen het
OPUT. De aanschaf van een teamscan tool past binnen de gemaakt afspraken op SPP (€55k).

