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‘DURE CURSUS?

LAAT WERKNEMERS

VAN ELKAAR LEREN’

Als je jonge werknemers vraagt
wat zij willen leren, komen zij
meestal met antwoorden als ‘as-
sertief zijn’, ‘weten wat mijn ta-
lenten zijn’ of ‘balans houden
tussen werk en privé’. Kortom,
de meeste millennials (geboren
tussen1985 en 2000) vindenhun
persoonlijke ontwikkeling be-
langrijker dan hun professione-
le ontwikkeling. Dat blijkt ten-
minste uit een studie van HR-
softwarebouwer Appical, talent-
ontwikkeling- en coachingsbu-
reau Careerwise en twee
generatiedeskundigen. Zij vroe-
gen 3.300 Nederlandse jongeren
diewerken bij de overheid, in de
zorg en in het bedrijfsleven wat
zij belangrijk vinden in hun ont-
wikkeling. Daaruit blijkt dat
voor 64 procent persoonlijke
ontwikkeling op nummer 1
staat.

Waarom is dat nou belangrijk
om te weten? Volgens de onder-
zoekers kan dit inzicht helpen
jongeren relevanter op te leiden.
Als jongeren zich in hun vakwil-
len bekwamen, is dat bij veel be-
drijven wel mogelijk. Denk aan
bijscholingscursussen of work-
shops om beter te worden in je
functie. Maar lang niet iedereen
heeft baat bij die cursussen, ver-
telt Matthijs Hamster (40) van
Careerwise. „Als je als bedrijf ie-
dereen naar dezelfde verkoop-
training stuurt, zit de helft zich
misschien te vervelen”, legt hij
uit. Uit hetzelfde onderzoek
blijkt dat ontwikkeling mede-
werkers meer energie geeft,

Elke maandag helpt Metro je carrière op weg met
verhalen over de arbeidsmarkt. Vandaag: jongeren
willen vooral persoonlijke ontwikkeling.
CLAARTJE VOGEL

maar dat geldt niet als zij het
idee hebben dat ze hun tijd ver-
doen. „Besef je dat iedere mede-
werker anders is en dus ook an-
dere behoeftes heeft. Professio-
nele ontwikkeling vinden jonge-
ren niet onbelangrijk, deze
uitkomst laat zien dat ze het ge-
voel willen hebben zelf te groei-
en.”

Levensfase

Dat millennials vooral hun per-
soonlijke vaardigheden willen
verbeteren, heeft misschien
meer met de levensfase te ma-
ken dan met een generatiever-
schil. Als twintiger of beginderti-
ger zijn veel dingen nog nieuw,
vertelt generatie-expert en orga-
nisatiepsycholoogAart Bonteko-
ning. „Je kuntnog zogoed zijn in
je vak, als je niet kunt presente-
ren of niet kunt samenwerken
loop je tegen problemen aan.”

Talentontwikkelaar Hamster
ziet dat ook bij de stagiaires die
hij begeleidt in zijn bedrijf. Zij
komennet van de opleiding, dus
zitten boordevol vakinhoudelij-
ke kennis.Wat ze vooralmoeten
leren, zijn persoonlijke vaardig-
heden: hulp vragen, hun weg
vinden in de organisatie en sa-
menwerken. „Daarom vertel ik
hen niet meteen hoe ik vind dat
ze een nieuwsbrief moeten ma-
ken, maar vraag ik ze op zoek te
gaannaar het antwoord”, vertelt
hij. „Googlemaar hoe een goede
nieuwsbrief eruit ziet, vraag het
maar eens aan collega’s. Zo leren
ze advies vragen.”
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voorbeeld aan een ervaren ma-
nager. Of laat een wat onzekere
leraar een paar dagen meelopen
met de meest assertieve docent
van de school. Organisatiepsy-
choloog Bontekoning: „Wacht
niet af tot je baas het aanbiedt,
maar vraag het zelf. Veel oudere
werknemers vinden het heel
leukomte coachen, daar krijgen
zij ook weer nieuwe energie
van.”

Nieuwe collega’s kunnen de
oude garde vaak ook iets bij-
brengen. Bontekoning: „Jonge-
ren zitten vol frisse ideeën, nieu-
we kennis en energie. Werkne-
mers hebben altijd wel iets van
elkaar te leren.”

Vertel je collega dus niet ge-
woon wat hij moet doen, maar
laat hemeen keermet jemeekij-
ken. „Loop eens een dag met el-
kaar mee en koppel terug wat je
opvalt”, zegt Hamster. „Of vraag
hoe de ander een bepaalde situ-
atie zou aanpakken.”

Deel ook je fouten, tipt Ham-
ster. Afgelopen zaterdag organi-
seerde artsenorganisatie De Jon-
ge Dokter bijvoorbeeld het Fou-
tenfestival, een symposiumover
fouten in de zorg. Het gaat niet
alleen over medische techniek,
maar ook over communicatie en
recht. Ervaringsdeskundigen de-
len hun verhalen, zodat jonge
artsen daarvan kunnen leren en
niet dezelfde fouten maken.
Hamster: „Als het in de medi-
sche wereld mogelijk is om fou-
ten te delen en ervan te leren,
dan kan het overal.”

Dat persoonlijke ontwikke-
ling belangrijker wordt, heeft
ook te maken met het feit dat
hetmakkelijker is omvakinhou-
delijke kennis te vergaren dan
vroeger. Bijvoorbeeld via e-lear-
ning enwebinars.Wiewilweten
hoe hij met de nieuwste versie
van een bepaald programma
werkt, zoekt gewoon een uitleg-
video op YouTube. Persoonlijke
vaardigheden opdoen is lastiger,
want in dat geval gaat het over
nieuw gedrag aanleren of je ge-
woontes veranderen.

„Bovendien is persoonlijke
ontwikkeling nieuw voor bedrij-
ven”, vertelt Hamster. „Daar
moeten ze aan wennen. Niet al-
leen omdat een bedrijf daarmee
aantrekkelijker is voor jonge
medewerkers, maar ook omdat
een organisatie meer heeft aan
werknemers die weten hoe ze
informatie ophalen, kunnen
omgaanmet stress enwetenwat
hun talenten zijn.”

Hoe doe je dat?
In de conclusie van het rapport
adviseren de onderzoekers be-
drijven ommeermet hun perso-
neel af te stemmen hoe zij wil-
len leren. Dat betekent dus niet
meer trainingen organiseren.
De grootste misvatting is dat je
dure coaches en workshops no-
dig hebt, zegt Hamster. „Op de
werkvloer ismeestal veel kennis
aanwezig. Laat werknemers van
elkaar leren.”

Koppel een jonge werknemer
met leiderschapsambities bij-

„Toen ik in 2015 mijn eigen
architectenbureau startte,
liep het meteen goed en had
ik leuke opdrachten. Maar ik
werkte veel alleen en wilde
meer contact met anderen.
Omdat ik echt een mensen-
mens ben, dacht ik: mis-
schien moet ik iets voor erbij
zoeken.”Aanhetwoord is Tal-
je, diemeer contactmet colle-
ga’s wilde en via Olympia een
mooie kans kreeg. „Ik werd
distributiemedewerker op de
bloemenveiling. Eerst op uit-
zendbasis en binnen een paar
jaar was ik teammanager in
vaste dienst. Mijn twee banen
hebben niets met elkaar te
maken, maar ik vind het ge-
weldig: ’s ochtends bloemen,
’s middags huizen en kanto-
ren.”

Als je werkt en daarmee
bijdraagt aan wat belangrijk
is voor jou of voor anderen,

geeft dat betekenis, zo luidt
de visie van Olympia. Kort-
om: wat jij doet, doet ertoe.
Daar helpt Olympia graag bij.
Ook Talje vond zo de voldoe-
ning waar ze naar zocht. „Als
architect werk ik aan gebou-
wen. Ik kan wel iets heel
moois bedenken,maar ik doe
het niet voor mezelf. Mijn
klanten moeten zich er pret-
tig in voelen”, vertelt ze.

In haar teammanager-job
voelt Talje zich trots als men-
sen zich gewaardeerd voelen.
„ Als ik iets doe, wil ik het ook
goed doen. En ik vind het ook
heel prettig als dat gewaar-
deerd wordt. Vanaf het begin
deed ik keihard mijn best. De
logistiek manager waardeer-
de dat. Zij wil bijvoorbeeld
geen onderscheid maken tus-
sen uitzendkrachten en vaste
krachten. We doen het sa-
men. In die geest ga ik ver-
der.”

Betekenisvol werk dus, in
twee banen tegelijk. Zo ge-
niet Talje met volle teugen -
ook al begint zij elke morgen
voor dag endauwomhalf zes.
Ze is er echt voor de ander. „Ik
neem initiatief en stimuleer
anderen. Ik vind het tof als ie-
dereenmeedenkt.Danhaal je
het meeste uit elkaar. Ik kan
goed luisteren en ga ook aan
de slag met wat mensen in-
brengen. Dat geeft me ener-
gie en het gevoel dat mijn
werk ertoe doet. Als ik twee
keer iemand ergens over
hoor, denk ik al dat iets beter
kan en formeer ik een groep-
je. Iedere dag kunnen we sa-
men wel iets verbeteren!”
ERIK JONK

Twee banen
hebben, dat
geeft energie

Talje (31) koos voor twee banen tegelijk: ze is zelfstandig architect
én werkt via Olympia op de bloemenveiling. Waarom geeft juist

deze combinatie haar meer energie en voldoening?

‘Ik ga echt aan de
slag met wat
mensen inbren-
gen. Mensen
waarderen dat.
Zo kunnen we
iedere dag als
team wel iets ver-
beteren. Dat voelt
goed!’

Talje

BRANDED CONTENT
IN SAMENWERKING MET OLYMPIA NEDERLAND

WERK VAN
BETEKENIS
‘Olympia geeft werk
betekenis’, is de
belofte van de ar-
beidsbemiddelaar
met vestigingen in
heel Nederland.
Olympia voert daar-
over campagne en
nodigt mensen die
daar benieuwd naar
zijn uit om op gesprek
te komen. Werk is er
volop: van commerci-
eel en logistiek mede-
werkers tot monteurs,
van heftruckchauf-
feurs en schoonma-
kers tot klantenservi-
cemedewerkers.
Iedereen is welkom
om te ontdekken via
welk werk hij/ zij
zijn/haar unieke
waarde kan inzetten
om net als Talje, na
een dag in de bloe-
men en de huizen, al
weer zin te hebben in
de volgende morgen.
Heb jij belangstelling?
Kijk dan eens op
www.olympia.nl (op
deze website kun je je
ook inschrijven).
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