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lnzetbaarheid de nieuwe zekerheid

Tot de
dood ons
scheidt
Duurzame inzetbaarheid is geen

thema waar veel recruiteÍs voor
op de banken sptingen. Toch
zou dat wel §loed zijn,'stelt
UvA-hoo§leraar Aukje Nauta.
'Bij de selectie moet ie al naaÍ
de lange termiin kijken.'
En auteur Aaltje Vincent:
'Recruiters moeten meer
naar loopbaancoaches
toegroeien.'

TEKST PETER BOERMAN EN MARIEKE BRAND
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'Eerlijk gezegd: ik spreek nooit recrui-

ters over dit onderwerp.'Aukje Nauta,

hoogleraar employabiliry aan de universiteit

van Amsterdam, vindt het zelf ook we1

vreemd, zegt ze. 'Ik zou dus ook niet weten

of recruiters iets hebben met duurzame

inzetbaalheid. Maar mijn gut feeling - en

dat is natuurlijk helemaal niets voor een

uetenschapper zegt: dc mee.te rccruitert

gaa( her loch vooral om de korte rermijn.

Hopla, de juiste man op de juiste plek. En

verder maar weet-'

'Schriftelijke
afspraken maken
soms meer kapot

dan je lief is'

Explicieter
Dat zou best anders kunnen, mogen en

misschien zelfs wel móeten, vervolgt ze. 'Je

kunt nooit in.je eentje inzetbaar zijn. Dat is

altijd iets van twee kanten. \(/at helpt is om

het zogenoemde psychologisch contract be-

spreekbaar te maken. Dat je als recruiter en

potentiële werknemer wederzijds goed de

verwachtingen naar elkaar uitspreekt. \Vat

is iemand verder van plan? Selectie-

'. gesprekken zijn gesprekken waatin

l i. elkaar goed bevraagt. Ik denk:

daarbij zou je veel explicierer naar

i,|1 a" langere termijn mogen kijken.

I lg", zijn iemands leerbehoeftes? rVil

i ;" het hebben over een mentor? Of
,i ..r coach? Intervisie? AI die dingen,

daar moer ie in de selecrie al mee
j'

tl beginnen, bepleit Nauta.

Haaks

Toch is'employabiliry. in de

eerste plaats de verantwoor-

delijkheid van de werknemer,

vult Aaltje Vincent aan.

'Dat staat natuurlijk haaks

op het werkgeverschap van

de afgelopen 20 jarr', zegt

de bekende loopbaanprofessional.'Het

beeld was toch jarenlang: "-Vij gaan als

werkgever voor jou zorgen". Maar ook hier

geldr dar alles i: rer:nderd en nooit meer

wordt zoals het was. Als werknemer moet

je nu zelf weren: wadT sra ik. hoe zieL mijn

toekomst eruit en wat moet ik daaraan

doen? Employability is dus: veerkracht en

courantheid. Je moet je vakmanschap con-

tinu onderhoudenJ zorgen voor een goed

netwerk en dat nooit meer loslaten. Dat is

de investering voor je toekomstige brood op

de plank. Vooral als je ouder wordt.'

Fundamenteel

Vincent heeft net weer een nieuw boek uit:

Jobmarketing 2.0. Het is de opvolger van

een boek dat dateert uit 2007. 'In de afgelo-

pen vijfjaar is de arbeidsmaikt fundamen-

teel veranderd', legt ze uit. 'Het was dus

hoog tijd om die veranderingen in beeld

te brengen.' Het boek gaat vooral in op

de opkomst van social media. Hoewel het

boek in eerste instantie vooral werkzoeken-

den helpt beter voor de dag te komen, heeft

Vincent ook nog wel een boodschap voor

recruiters.'Alles draait om investeren in de

toekomst. Recruiters moeten dus vooral

investeren in volwaardige gesprekken met

sollicitanten. En bij afgewezen kandidaten

is het belangrijk dat je eerlijk en helder

teruggeeft waarom zij het niet geworden

zijn ofwat ze niet goed hebben gedaan.

Geef tips voor courarlte opleidingen. Alles

wat je bij hen achterlaat heeft invloed op je

employer branding.' Misschien onortho-

dox. zegr ze.'Maar ik vind dar recruiters

steeds meer naar loopbaancoaches toe

moeten groeien.'

En daar komt haar mening weer samen

bij die van Aukje Nauta. 'Inzetbaarheid

moet cle nieuwe zekerheid worden, zegt de

hoogleraar. 'Nu het vaste contract steeds

ongebruikelijker wordt, en we toegàan naar

een wereld waarin flexibel de norm wordt,

kan een goed onderhouden psychologisch

contract vertrouwen bieden.'

Zo'n contncÍ hoeft niet altijd op schrift

gesteld te worden, zegÍ ze.'\Vaar het gaat

om bijvoorbeeld financiën en de juridische

verhoudingen natuurlijk wel. Maar dingen

als loyaliteit en vertrouwen? Liever nietl

Dan kunnen schriftelijke afspraken soms

meer kapot maken dan je lief is.'

Vergelijk een arbeid:relarie ru'rig mer een

huwelijk, zegt ze.'Daar kun je ook afspre-

ken: 'Tot de dood ons scheidt'. Maar als le

daar ook niet aFen toe aandacht )
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alleen voor wie je aanneemt. 'Je zou ie eens

kunnen alvragen hoe je business maakt van

goede kandidaten die toch afgewezen zijn',

zegt ze. 'Tàlentpools onrwikkelen is heel

belangrijk en social media kunnen daar heel

goed in bijdragen.'

Door de crisis ziet ze om zich heen veel

overlevingsstrategie en dus kortetermijnbe-

leid. 'Maar ik zou adviseren om juist nu in

langetermi.jnrelaties te investeren, dus ook

in employer brancling. Zo raad lk aan om al

je medewerkers te trainen in een goed en

slim gebruik van social media en zeker Lin-

kedln. Tiain ie mensen in het opbouwen

van een stevig netwerk in hun vakgebied'

Laat iedereen zich van hoog tot laag eens

linken met oud-collegat, vak- en studiege-

noten. Dan heb je een adequaat netwerk

voor de toekomst.'

\7ant als er iets is dat inzetbaarheid kan

garanderen, dan is het dat wel: een netwerk.

\fant nu kennis geen macht meer is, zijn je

kennissen dat des te meer. I

'Laat iedereen deels flexibel werken'
Te weinig beweging. Dat is hét grote probleem van de Nederlandse

arbeidsmarkt, zegt uvA-hoogleraar Aukje Nauta. Daarom pleit zij ervoor het

onderscheid tussen flexibele en vaste banen op te heffen en werk voor

iedereen deels flexibel te maken. 'Nu blijven te veel mensen uit angst voor

hun vaste contract zitten waar ze zitten, ook al zijn ze er diep ongelukkig'

Aan de andere kant van de arbeidsmarkt is er een grote groep die van

trldelijk naar tijdelijk baantje hobbelt.'

Door mensen in een vaste baan de mogelUkheid te geven om voor een

deel van de tijd elders te werken, op een andere afdeling, of zelfs in een

ander bedrijf, wordt hun inzetbaarheid vergroot, aldus Nauta. Ze pleit

bijvoorbeeld voor Ílexpools, waar alle medewerkers van een verzameling

bedrUven voor 10 à 2O procent van hun tijd aan deelnemen. Nauta: 'Uit

die pool kunnen bedrijven dan putten om in hun al dan niet tijdelijke vraag

naar arbeid te voorzien. En natuurlijk kunnen werknemers ook zelf zoeken

naar tijdelijke projecten die hun inzetbaarheid vergroten.'

'lnzetbaarheid
is altiid

belangriik,
maar nooit iïJ:lï1Ï'i0,,.n.,devies En

aan elkaar geeft, en niet afen toe tegen

elkaar uitspreekt wat je verder wil, dan is

zo'n afspraak ook niet veel waard.'

juist daarvoor is het psychologisch contract

zo handig. 'Als je niet meer met elkaar

praat, heb je geen fijne relatie. Maar doe je

dat wel, en werk je samen aan een goede

relatie, dan kun je lang gelukkig met elkaar

blrrven.

Aan recruiters dus om voorbii de eerste ver-

lieiCheid te kilken, zegt Nauta, en een blik

vooruit te werpen oP het verdere verloop

van de relatie. 'spreek uit: wat hebben we

aan elkaar? Dat is dus ook dynamisch, dat

is het leuke aan het psychologisch contract.

Het gevaar van het thema inzetbaarheid

is: het is altijd belangrijk' maar nooit

urgent. Door het thema afen toe echt op

de agenda te zetten, kun je het wel urgent

maken.'

Langetermijnrelatie
Ook Aaltje Vincent erkent het belang van

die langetermiinrelatie op de arbeidsmarkt

'Met name bii schaarse doelgroepen, zoals

hoogopgeleide techneuten.'

En die langetermi.inrelatie geldt dus niet
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