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Wat maakt de mens tot mens?

“Van alle dingen is de mens de maat, van de dingen die zijn dat ze zijn en van de 
dingen die niet zijn, dat ze niet zijn” (Protagoras).

Hoe komen we tot een duurzame samenhang tussen beroepsproducten, praktijkgericht 
onderzoek, onderwijs en het werkveld, in het belang van alle betrokkenen?  
De interactieve ‘People & Sustainability’-bijeenkomst: deelnemers praten mee, delen hun 
kennis en inspireren elkaar.

Georganiseerd door de Avans Academie Associate degrees (AAAd), onder leiding van 
dr. Sandra Doeze Jager-van Vliet, op 16 april 2019 in ’s-Hertogenbosch vanuit het 
Expertisecentrum Sustainable Business (ESB) en met name Sustainable Working and 
Organising (SWO)
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VOORWOORD

Dit boekje is een tastbaar aandenken om na de interactieve middag nog even te kijken 
wat ook al weer de kern van de dag was, waarop zo veel besproken is met zo veel 
mensen, steeds over de mens en over duurzaamheid.
Het is ook bedoeld als inspiratie om zelf, in de eigen omgeving, of dat nu het 
bedrijfsleven is, de overheid, onderzoek of onderwijs, te reflecteren op de manier van 
werken en met elkaar omgaan, en om te kijken wat daar beter kan in het belang van 
alle betrokkenen.

De centrale vraag luidt: Hoe komen we tot een duurzame samenhang tussen 
beroepsproducten, praktijkgericht onderzoek, onderwijs en het werkveld, in het belang 
van alle betrokkenen? Deze vraag is voor het onderwijs van Avans Academie Associate 
degrees (AAAd) elke dag weer aan de orde. AAAd wil niet alleen mensen opleiden op 
hbo-niveau 5, maar wil een duurzame toegevoegde waarde bieden aan deze mensen in 
de beroepspraktijk. Juist zij maken het verschil door hun praktijkgerichte inslag en door 
de taal van het werkveld te spreken. 

Nog mooier is de verbinding met de kennishub ‘People & Sustainability’. Daarin komen 
praktijkgericht onderzoek, onderzoek, het werkveld, docenten en de persoonlijke 
drijfveren en talenten van de student samen. 

Al met al is dit een mooie uitdaging waaraan deze interactieve middag een interessante 
bijdrage heeft geleverd. 

Karina Visscher
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Interactieve kick-off bijeenkomst
Hoe maken we onze vraagstelling concreet en helpen we onze studenten, de 
werknemers van de toekomst, om zichzelf te zijn en sustainable, om hindernissen te 
overwinnen en innerlijke vrijheid te ervaren? De tijd is toch voorbij dat iedereen precies 
doet wat er verwacht wordt uit angst of omdat het belangrijk is de baas te pleasen 
en zonder kritiek de dag door te komen? Onze grootste uitdaging is om elkaar aan te 
spreken op ons natuurlijke gedrag, waarmee we veel verder komen dan met aangeleerd 
gedrag, als duurzame basis van persoonlijk leiderschap.

Het werkgebied ‘People & Sustainability’ (P&S) richt zich op de factor mens en hoe 
die duurzaam is in alle facetten van het functioneren en het welbevinden. 

Tijdens de interactieve kick-off bijeenkomst op 16 april 2019, waarbij de deelnemers 
in groepen uiteengaan in verschillende break-outsessies maken we een start. In deze 
sessies praten de deelnemers over de kernwaarden duurzame groei, actieonderzoek en 
inclusie binnen de drie onderling samenhangende dimensies, te weten: het individu,  
het netwerk en de verbinding (zie paragraaf 2.2). 

Dit boekje krijgt een vervolg doordat dit aansluit op de ambitie 2025. De kennishub 
‘People & Sustainability’ verwelkomt zowel nieuwe onderwijsinitiatieven als inhoudelijke 
groei om ook in de toekomst een leidende rol in de hbo-wereld te vervullen. Niet alleen 
dit boekje krijgt een vervolg, zoals nu voorzien, maar ook het soort bijeenkomst als de 
kick-off van de kennishub met de titel ‘Wat maakt de mens tot mens?’.

Dr. Sandra Doeze Jager-van Vliet is actief op dit snijvlak van duurzaamheid en 
wendbaarheid. Zij participeert in actieonderzoek in de Avans Academie Associate 
degrees en legt de relatie tussen coaching & begeleiding en studiesucces & impact.  
Haar expertise beslaat de drijfveren voor duurzaam wendbaarheidsgedrag en de 
vertaling hiervan naar communicatie, psychologie en HR-activiteiten en HR-modellen. 
Haar interesse gaat daarbij vooral uit naar de persoonlijke motieven, talenten en 
competenties die een werkzaam leven succesvol kunnen verduurzamen. 

Het uiteindelijke doel is organisaties te begeleiden naar duurzaamheid in bedrijfsvoering, 
mens en een continu veranderende werkomgeving. Dit vindt toepassing in de 
onderwijspraktijk via het coachen en begeleiden van studenten en betrokken docenten, 
wat gezien de trends en ambitie richting 2025 steeds belangrijker wordt. Daarbij sluit zij 
aan bij prof. dr. Judith Semeijn, die werkt aan het onderzoek ‘Kennis met een menselijk 
gezicht’, ten behoeve van menselijke duurzaamheid in werk:
“De kern waar het bij duurzaam of duurzamer beleid (momenteel) om draait is: durven 
omgaan met verschillende belangen, maar ook met tegenstellingen, met incomplete en 
incorrecte informatie, met voortschrijdende inzichten en met het herzien van visies”.
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Proloog 

Er was eens een buffel die deel uitmaakte van een kudde met ruim honderd buffels die 
leefde op een grote vlakte. De buffel heette Charlie. Hij had zijn naam gekregen van zijn 
moeder, die helemaal weg was van Charlie Chaplin. Bij zijn geboorte had Charlie ook 
zo’n grappig en flegmatisch gezicht en een snorretje… Zelf vond Charlie dit belachelijk 
en geloofde hij liever dat hij naar Charles Darwin vernoemd was. Waarom hij dat wilde? 
Dat ga ik vertellen.

Charlie ontdekte dat er regelmatig een buffel ten prooi viel aan een cheeta die op 
dezelfde vlakte rondzwierf. Een aanval gebeurde haast nooit op de grasplaatsen tussen 
de bomen, waar de buffels bijeen stonden, maar wel vaak tijdens het oversteken van de 
grote vlakte. Daar wilde Charlie iets aan doen en als het enigszins kon, ook duurzaam. 
Daarbij stelde hij zichzelf de vraag: ‘Wat maakt de buffel tot buffel?’ Het liefste zou hij 
daar op een grote bijeenkomst met alle andere buffels over van gedachten wisselen.

Scenario 1
Charlie ging naar kuddeleider Paolo en zei: “Die cheeta is een gevaar voor onze kudde. 
We moeten er iets aan doen en het dodental binnen de kudde terugdringen.” “Waar 
héb je het over?”, vroeg Paolo. “Nou, ik denk dat we het aantal dodelijke slachtoffers in 
de kudde met zeker de helft kunnen terugdringen”, antwoordde Charlie. Paolo kauwde 
op een grassprietje en keek ongelovig. Charlie ging door met zijn betoog: “Kijk, die 
cheeta is niet altijd in de buurt en maakt vooral slachtoffers op het moment dat we de 
vlakte oversteken. Als we de vlakte nu eens zouden oversteken als hij er niet is? Of als 
we oversteken op het moment dat de gazelles er ook zijn? De cheeta bespringt veel 
liever een gazelle dan een buffel. Een gazelle is namelijk kleiner en wordt na het vangen 
niet zo snel afgepakt door andere roofdieren en aaseters. En als de cheeta dan toch 
een keer hier komt, blijven we gewoon dicht bij elkaar en vechten we samen met onze 
horens. Dat zal hem wel afschrikken.”

Paolo keek Charlie meewarig en toen zag hij het absurde van dit plan in. Hij begon te 
grinniken. De grinnik werd een lach, de lach veranderde een schaterlach, totdat zijn 
gebulder op kilometers afstand te horen was. “Zo’n goeie heb ik nog nooit gehoord”, 
zei Paolo, toen hij uitgelachen en op adem was. 
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“Ja, we blijven bij elkaar en vechten met onze horens als laatste redmiddel, maar of dat 
effectief is… Ik geloof er niets van. Die cheeta was er altijd al en zal er altijd zijn. Wij 
behoren tot zijn prooien en daar is nu eenmaal niets aan te doen.”

Charlie droop af. Het was te proberen geweest. Hij besefte dat een risicoanalyse om 
schade te beperken een goede start is, maar niet voldoende voor maatregelen. Zelfs niet 
na meerdere incidenten. Hij zou zijn boodschap anders moeten brengen, de kuddeleider 
als het ware mee moeten nemen in het proces, stap voor stap. Zonder een luisterend 
oor en aandacht voor verandering, kan je verbeteringen wel vergeten, om over borging 
nog maar niet te spreken.

Scenario 2
Charlie ging naar kuddeleider Paolo en zei: “Die cheeta heeft dit seizoen al vijf buffels 
te grazen genomen.” “Ja, dat is nu eenmaal zo,” zuchtte Paolo, “wat wil je daarmee 
zeggen?” “De cheeta is niet altijd in de buurt. Van die wetenschap kunnen we 
gebruikmaken”, ging Charlie verder. Paolo reageerde: “Maar hoe weten we wanneer hij 
er is en wanneer niet? Op zo’n afstand kan je hem niet zien, niet horen en niet ruiken.”

Charlie vervolgde: “We zien de uitwerpselen als getuigen van zijn aanwezigheid. Zijn die 
opgedroogd? Dan is de kans groot dat hij weg is, want hij verplaatst zich vaak.” 

Paolo kauwde op een grassprietje en keek verbaasd. Misschien konden er wel een paar 
buffels gered worden, daar had hij nog nooit over nagedacht. “Weten we dan zeker dat 
we veilig de vlakte kunnen oversteken?”, vroeg hij aarzelend.

“Nee, zeker weten we het niet, maar als er tegelijkertijd ook gazelles zijn, dan zal de 
cheeta eerder een gazelle bespringen. Die is kleiner en wordt na het vangen niet meteen 
afgepakt door andere roofdieren of door aaseters.”

Paolo keek belangstellend. Hij knikte, en Charlie voelde dat hij verder kon gaan: “En als 
hij dan toch nog bij ons komt, moeten we ervoor zorgen dat we dicht bij elkaar blijven 
en onszelf als één man… eh… buffel verdedigen.” “Dat is een strak plan”, zei Paolo. Zo 
werden de gedragsregels aangepast en vele lange jaren werd de kudde buffels onnodige 
slachtoffers bespaard. 

Op enig moment stierf Charlie aan de gevolgen van ouderdom. Enige tijd later stierf 
ook Paolo. De kudde was door het wegvallen van de beschermende maatregelen en de 
kennis hierover weer volledig blootgesteld aan het gevaar. De oude situatie keerde terug 
omdat niemand wist waarom de gedragsregels waren veranderd en iedereen terugviel 
in oude gewoonten. Niemand had de instructies getoetst en ze waren op geen enkele 
wijze verankerd.
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Scenario 3
Charlie zei: “Paolo, eh… Nog één ding…” Hij wachtte totdat Paolo was uitgekauwd. 
Beleefd spuwde Paolo zijn grasspriet uit: “Ja, Charlie?”

“We zullen onze aanpak ook met de anderen moeten delen. Zij zijn dan ook betrokken 
en wat we doen is dan niet alleen afhankelijk van jou en mij. We gaan uitleggen hoe we 
de risico’s kunnen analyseren, zodat we ze kunnen blijven beheersen. En dan… ook als 
het beter kan, horen we dat graag vanuit de groep.” 

Zo kwam Charlie met zijn voorstellen om de situatie te verbeteren en de 
overlevingskansen van de kudde te verhogen, net zoals Charles Darwin dat ooit deed. 
Hij deelde deze met de andere buffels. En tijdens het geven van de instructies vroeg hij 
hoe de anderen de nieuwe overlevingstechnieken zouden toepassen en vroeg hij zelfs 
om meer analyses om te kijken of het nog beter kon.

Na enige tijd, waarin de buffels meer discipline toonden en het aantal slachtoffers 
drastisch was gedaald, kwam Anna, een andere buffel, bekend om het creatief denken, 
met een idee: “Wij kunnen de cheeta niet van afstand ruiken, maar hij ons wel. Als 
we nu eens rekening houden met de windrichting? Misschien kunnen we er dan voor 
zorgen dat hij ons niet kan ruiken. Dit klinkt wellicht onwaarschijnlijk, maar we kunnen 
dit in ieder geval eens testen.” “Met een destructieve of een niet-destructieve test?”, 
vroeg Charlie met een knipoog ;-). 
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1. ‘WAT MAAKT DE MENS TOT MENS?’

Wat herkent u in het verhaal van de buffels? Wat is er nodig om van 

een goed idee tot een goed en duurzaam resultaat te komen?  

Welke kernwaarden zijn daarin te benoemen?

Het korte antwoord luidt: ‘Het effect wordt bepaald door de kwaliteit 

en de acceptatie’. Daarbij maken we dagelijks afspraken over de 

verwachte kwaliteit, en vergeten soms wat nu die haast onmeetbare 

acceptatie beïnvloedt. Het langere antwoord concentreert zich rondom 

drie kernwaarden, waarbij het doel, de middelen en de toets met elkaar 

in overeenstemming zijn, wat onderwijskundigen de ‘constructive 

alignment’ noemen.

10
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Kernwaarden
Het doel is een duurzame groei, van ontdekken via ontwikkelen en tot bloei komen tot 
het zich verspreiden. Dit is de eerste kernwaarde. Oplettende lezers herkennen hierin 
de vier seizoenen: winter, lente, zomer en herfst. Niets natuurlijks is ons mensen vreemd, 
zoals ook de buffels streven naar een duurzame veilige plek op de Serengeti.

Het middel is hier vooral actieonderzoek en het onderwijs dat daarop aansluit. Daarin 
zijn alle betrokkenen ook echt betrokken en doet iedereen mee, de onderzochte wordt 
onderzoeker en omgekeerd. Dit is de tweede kernwaarde. 

We worden zo samen eigenaar van het gezamenlijk gedachtengoed, de resultaten, en 
ontwikkelen daarin uiteindelijk ons persoonlijk leiderschap. 

De toets, of dat nu een examen is of de toets der kritiek, is eigenlijk kinderlijk eenvoudig.  
Het gaat om een beschrijving, een verantwoording en een reflectie op ambities, 
vraagstellingen en uitdagingen (het ‘wat’ en ‘waartoe’), allianties, de strategische 
belangen in hun onderlinge relaties (het ‘waar’ en ‘waarom’), actoren, de direct en indirect 
belanghebbenden (het ‘wie’ en ‘welke’) en activiteiten, acties, analyses en afspraken (het 
‘hoe’ en ‘wanneer’). Deze aanpak benoemen we in dit kader als ‘inclusie’. Dit is de derde 
kernwaarde.

Inclusie als nieuw paradigma
Inclusie is een vrij nieuwe term, voor sommigen een modewoord of hype, voor anderen 
een trend of zelfs een evangelie. Voor het doel van deze publicatie en de ‘kennishub’ is 
inclusie een paradigma, ofwel een denk-trend en denk-tank. 

Binnen de context van de dynamische interactie tussen de student (en dus ook de 
jonge professional en medewerker), het management, de ondernemer en het netwerk, 
blijkt dat mensen meestal suboptimaal werken. Ieder doet zijn of haar eigen ding en 
de afstemming blijft beperkt. Daardoor werken mensen langs elkaar heen en verstoren 
elkaars processen, met incidenten en soms ongevallen tot gevolg.
 
Ons werk wordt ingewikkelder. Of dat komt door de digitalisering of dat digitalisering 
daar nu juist de oplossing voor biedt, een kip-ei-discussie, laten we maar even in 
het midden. Hoe overzichtelijker de processen, hoe groter de betrokkenheid. Hoe 
ingewikkelder de processen, hoe meer deze worden georganiseerd waardoor het 
gezichtsveld kleiner wordt. De onderlinge afhankelijkheden worden groter terwijl de 
perceptie kleiner wordt omdat we allemaal in mooie overzichtelijke silootjes werken en 
die goed onderhouden. De afstemming is voor het management, maar die weet hooguit 
op welke knoppen wij drukken maar niet wat het systeem behelst achter die knoppen. 
Daarbij komt nog dat als u in die positie van medewerker een fout maakt, u dat vaak niet 
eens in de gaten heeft, en als u dat wel heeft, het niet zelfstandig kan oplossen. Er zijn 
talloze mensen in die positie en maar een paar die echt weten hoe het zit. 
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Zij kunnen het oplossen als ze de bevoegdheden krijgen, maar zitten vaak zelf ook vast 
in afspraken op hoger niveau. De missie van dit verhaal is om sociale veiligheid van 
mensen (en uiteraard ook systemen) te koppelen aan de ontwikkelbehoefte en de win-
win-winsituatie die zo ontstaat tussen medewerker, werkgever en externe omgeving 
(netwerk, maatschappij).

In het verleden hebben we steeds het hoofd kunnen bieden aan veranderingen in de 
samenleving, eerst door techniek, daarna door systemisch denken en daarna door de 
mens centraal te stellen. Nu de mens door een gebrek aan handelingsperspectief buiten 
spel dreigt te komen, is het de uitdaging van deze tijd om de mens nog meer dan eerst 
centraal te stellen, dat de techniek en het systeem de mens dienen en niet andersom, 
waarbij iedereen meedoet vanuit de eigen drijfveren en talenten. 

Dit is wat we hier ‘inclusie’ noemen, waarbij we ons focussen op authenticiteit en 
leiderschap om gezamenlijk de uitdagingen van deze tijd aan te gaan.

Robotisering en ambassadeurschap
Sinds mensenheugenis kennen we arbeidsrelaties, waarin de een afhankelijk is van de 
ander: als slaaf, werknemer, soldaat, docent… Daarbij kennen we de ruil van tijd, inzet 
en resultaat tegen geld of goederen en soms tegen een bepaalde mate van zekerheid. 
Deze relaties kenmerken zich overwegend door tegenstrijdige belangen. Beide partijen 
beschouwen hun inzet als schaars. Beide partijen willen meer: de een wil meer geld en 
de ander een hogere opbrengst. 

Robots kunnen hier het antwoord op zijn, met één groot voordeel: ze krijgen geen 
burn-out. Maar is dat wat we willen? Of moet mensen zich duurzaam ontwikkelen én 
hun meerwaarde voor het werk vergroten? Een medewerker die volledig erkend en 
gewaardeerd wordt en zich optimaal ontwikkelt, is toch de beste ambassadeur?  
Hij of zij gaat blij naar huis en deelt die blijdschap. 

De goede thuissfeer zorgt voor ontspanning, herstel en verwerking van emoties.  
De werkgever krijgt iemand die meedenkt, een energetisch aandeel heeft in de 
onderneming met nieuwe ontwikkelkansen en die het geld dubbel en dwars waard is. 
Hoe werk je aan talenten van medewerkers en creëer je een ‘agile’ medewerkersbestand? 
Adaptieve en proactieve wendbaarheid zorgen ervoor dat medewerkers zich aanpassen 
aan voortdurend veranderende omstandigheden (Doeze Jager, 2017).

De weg naar duurzame inzetbaarheid
De maatschappelijke realiteit heeft een impuls nodig voor innovatie, duurzaamheid en 
inclusie. Daarmee starten we bij Avans door impact te maken met de vraag ‘Wat maakt 
de mens tot mens?’ Mensen hebben drijfveren, passies, talenten, motivatie en inspiratie. 

12
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Sommigen zoeken stabiliteit en bestaanszekerheid, anderen verdieping, betekenis of 
zingeving. Iets willen bereiken, willen groeien en erbij willen horen, maakt mensen 
wendbaar.

Dat is fantastisch voor een organisatie die weerbaar en wendbaar wil zijn om zo in te 
kunnen spelen op invloeden van buiten en van binnen. De vraag is nu hoe we tot een 
duurzame samenhang komen tussen beroepsproducten, praktijkgericht onderzoek, 
onderwijs en het werkveld, in het belang van alle betrokkenen.

Voor echte impact moeten we ons richten op kleinschalig onderwijs- en 
onderzoekondersteuning op alle niveaus van mbo tot postacademisch. En we moeten 
aandacht hebben voor de talentontwikkeling van de individuele student en medewerker, 
voor teams en organisaties, voor ondernemers binnen het netwerk en uiteindelijk voor 
de maatschappij als geheel door middel van coachende feedback om te leren hoe je je 
toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt kunt laten zien. 

AAAd neemt hierin het voortouw. Wat betekent dit voor het werkveld en het onderwijs, 
op hbo-niveau 5 (Ad) en niveau 6 (bachelor)? Nu al maken we gebruik van opdrachten 
uit de praktijk, zetten we coaching en begeleiding in, zodat studenten ervaren ‘wat de 
mens tot mens maakt’. We stellen talenten interactief centraal. De kennishub ‘People & 
Sustainability’ gaat met deze vraagstukken in samenhang aan de slag voor het individu, 
het netwerk en de verbinding tussen student, docent en werkveld. 

De kennishub is een initiatief waarin onderzoek en onderwijs van studenten, docenten, 
andere onderzoekers en het werkveld bij elkaar komen.

Uiteindelijk moet de ‘kennishub’ bijdragen aan en leiden tot impact:  
De wederkerigheid tussen de drie kernwaarden: Duurzame groei (centrale thema 
van de kennishub P&S gelinkt aan ESB/ lectoraat SWO), Actieonderzoek en Inclusie 
(zie figuur 6: Integraal model).
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2. KERNWAARDE INCLUSIE,  
VERTAALD NAAR HET ONDERWIJS

Iedereen kan meedoen. We brengen talenten samen, stimuleren 

verscheidenheid en verkleinen verschillen. Persoonlijke ontwikkeling 

en (organisatie-)verandering zijn daarbij behorende doelen (Baay & 

Christoffels, 2016). In een inclusieve wereld past het om onderzoeks- 

en opdrachtsvormen op alle niveaus, van mbo tot master, op elkaar 

te laten aansluiten en waar mogelijk te integreren (Waslander, 2007). 

Hierdoor kunnen studenten gemakkelijker inpluggen, doorstromen en 

ontwikkelen, wat de impact nog verder zal vergroten. Daarnaast wordt 

de omgeving betrokken, multidisciplinair en ook internationaal.

14
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De kernwaarde ‘inclusie’ krijgt door het initiatief voor de kennishub ‘People & 
Sustainability’ meer inhoud. Het betrekt mensen uit alle lagen binnen Avans: van 
studenten en medewerkers tot het management en zelfs het College van Bestuur.

Wat onze eigen duurzaamheid en impact betreft motiveren en stimuleren wij studenten 
om hun toegevoegde waarde te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt, hetzij direct, hetzij 
na het doorstromen naar de bachelor.

2.1 Relatie onderwijs en onderzoek op Ad-niveau

Het Ad-onderwijs is ingericht rond opdrachten van bedrijven en organisaties.  
De opdrachten zijn waar mogelijk niet bedacht of al verleden tijd, maar authentiek en 
urgent. Studenten leren vraagstukken te onderzoeken en op te lossen die typerend zijn 
voor het latere werk. Hierdoor worden studenten handelingsbekwaam en waardevol 
voor het werkveld. 
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Figuur 1: niveau mbo 4 en hbo 5 (Associate degree)

Dieper leren
Om een bekwame professional te worden, integreert de Ad-student gehanteerde 
concepten, methodes en theorieën. Dit noemen we ‘dieper leren’. De student integreert 
de kennis die hij leert met bestaande concepten en koppelt die aan vraagstukken uit het 
werkveld waarvoor hij wordt opgeleid. 

MBO
HBO

4 jaarOnderwijsniveau 4 Onderwijsniveau 5 2 jaar

Mbo 4 Associate degree

Je verstaat je vak

Je past standaardprocedures en -methodes 
toe in je dagelijkse werk.

Je werkt vrijwel zelfstandig aan jouw taken 
en werkt samen in het eigen team.

Je communiceert over je eigen taken 
in het team.

Je verbindt vakmanschap met operatie 
en strategie.

Je past theorieën uit jouw vakgebied 
toe op praktische vraagstukken.

Je werkt onder begeleiding aan complexe
taken en stuurt een operationeel team aan.

Je communiceert over je taken en weet wat 
die bijdragen aan de doelen van de organisatie.
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Figuur 2: hbo 5 (Associate degree) en hbo 6 (bachelor)

Talentgericht 
Studenten krijgen met onze begeleiding het zelfvertrouwen dat ze een grote 
toegevoegde waarde hebben in de beroepen die ze gaan uitoefenen. Zij verbinden en 
zorgen voor de koppeling van uitvoering en strategie in organisaties. 

De meerwaarde die zo ontstaat voor de hele organisatie, is de reden dat 
talentontwikkeling een rode draad is in het onderwijs. Studenten kennen hun talent en 
kunnen dat inzetten.

HBO

4 jaarOnderwijsniveau 6

Bachelor

Je bent een vakman in een bredere context.

Je vertaalt theorieën naar toepassingen voor 
praktijkvraagstukken.

Je werkt zelfstandig aan complexe taken en 
werkt samen in een omgeving waar 
verschillende belangen een rol spelen.

Je communiceert met meerdere partijen 
en overziet de verschillende belangen. 

HBO

Onderwijsniveau 5 2 jaar

Associate degree

Je verbindt vakmanschap met operatie 
en strategie.

Je past theorieën uit jouw vakgebied 
toe op praktische vraagstukken.

Je werkt onder begeleiding aan complexe
taken en stuurt een operationeel team aan.

Je communiceert over je taken en weet wat 
die bijdragen aan de doelen van de organisatie.
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2.2 Dimensies

De eerste dimensie is het individu. Deze richt zich op de mens, de innerlijke groei en de 
onderlinge samenwerking door te appelleren aan authenticiteit, door het geven van een 
focus en het ontwikkelen van leiderschap. Naarmate de mens zichzelf beter kent, neemt 
de beleving van autonomie toe. De combinatie van focus en leiderschap zorgt voor het 
optimaal inzetten en ontwikkelen van competenties en het samenwerken en elkaar 
stimuleren tot verdere ontwikkeling. Dit gebeurt onder meer door kleinschaligheid in het 
onderwijs, waardoor we optimale begeleiding kunnen geven. 

Door middel van coachen en begeleiden zorgen we ervoor dat de student het verschil kan 
maken en impact heeft. Dit laten we terugkomen in impactvol onderwijs en afstuderen.

De tweede dimensie is het netwerk. Het netwerk vergroot de mogelijke impact. 
Het werkveld hangt samen met maatschappelijke krachten en actoren. Studenten en 
onderzoekers kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het opbouwen van een netwerk. 

De belanghebbenden in het netwerk bepalen gezamenlijk het onderzoek, waarbij de 
student van een praktisch onderzoekende en analyserende rol steeds meer toegroeit 
naar een regierol en in sommige gevallen zelfs naar een rol waarin hij strategieën en 
modellen ontwerpt, al naar gelang de behoefte van het netwerk. 

De derde dimensie is de verbinding tussen de student, de docent en het werkveld.  
Dit is hoe we ons onderwijs binnen AAAd hebben vormgegeven. Avans speelt hierin als 
onderwijsinstelling (met onderzoeksfaciliteiten) een proactieve, verbindende rol. Deze 
verbinding is de succesvoorwaarde voor de impact van het onderwijs en studieopdrachten. 

18
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2.3 Borging van impact en kennisbundeling

Navolgbaarheid, transparantie, valorisatie en borging zijn belangrijke elementen om 
processen te monitoren, waar nodig bij te stellen en resultaten aan te kunnen tonen. 
Tegelijkertijd willen we de bureaucratie zo veel mogelijk vermijden, vandaar dat we deze 
methodiek (zie bijlage 1 voor praktisch handvat) voorstellen:

I Samenvattende reflectie van de student 
op inhoud, methodiek en eigen rol 

II Aanvullende reflectie op impact

A Wat heb je onderzocht, waarom 
(context) met wie (stakeholders)?

1 Management (organisatie)

B Hoe en waarmee? 2 Middelen, methoden, materieel, 
materialen

C Wat heb je gevonden? 3 Mens (gedrag en cultuur) 

D Wat heeft je (verder nog) verrast? 4 Milieu (omgeving, het netwerk, 
invloeden)

E Welke nieuwe vragen zijn ontstaan? 5 Mogelijkheden (impact, 
toekomstperspectief)

Figuur 3: Voorgestelde borgingsmethodiek
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3. KERNWAARDE DUURZAME GROEI

Wendbaarheid en weerbaarheid in organisaties is een thema dat steeds 

vaker genoemd wordt. Sinds de introductie van business continuity 

aan het begin van dit millennium groeide de behoefte aan het zodanig 

inrichten van organisaties dat ze strategisch flexibel zijn, mocht zich een 

noodzakelijke verandering aandienen. 

Voor een weerbare organisatie is wendbaarheid van personeel cruciaal 

(Bjork, Dunlosky & Kornell, 2013; Donkers & Geertsema, 2014). 

Denk aan een medewerker die geleerd heeft om structureel ieder werkoverleg 
nieuwe kennis te delen met zijn collega’s, waardoor zij gezamenlijk kunnen 
anticiperen op organisatieveranderingen en nieuwe markten gaan aanboren.  
Het gaat vaak om kleine, alledaagse activiteiten die het verschil kunnen maken.
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3.1 Factoren van invloed op de wendbaarheid van medewerkers

Werknemers hebben behoeften die een rol kunnen spelen bij hun 
wendbaarheidsgedrag. Hierbij valt te denken aan de behoefte om te presteren,  
de behoefte aan macht en de behoefte om erbij te horen (Deci & Gagne, 2005). 

Uit het onderzoek van Doeze Jager- van Vliet, Born en Van der Molen (2017) bleek 
dat medewerkers met een hoog prestatiemotief een hogere proactieve wendbaarheid 
vertoonden. In een geplande organisatieverandering bleken medewerkers, mits ze geen 
cognitieve weerstand tegen de verandering ervaren, proactieve wendbaarheid te vertonen. 

In een ongeplande veranderingscontext daarentegen vertonen medewerkers, mits ze 
geen affectieve weerstand tegen de verandering ervaren, adaptieve wendbaarheid.

Bevordering van ‘wendbaarheid’ bij medewerkers
Werknemers moeten steeds wendbaarder worden om mee te kunnen blijven doen 
in voortdurend veranderende organisaties. Deze veranderingen kunnen gepland of 
ongepland zijn. Om hierin wendbaar en behendig te kunnen laveren, speelt adaptieve 
en proactieve wendbaarheid een rol (Doeze Jager, Born, & van der Molen, 2019). In 
de volksmond en de wetenschappelijke literatuur wordt wendbaarheid ook wel agility 
genoemd. Een agile, ofwel wendbare, medewerker is: ‘een medewerker die in staat is 
adequaat te reageren op onverwachte veranderingen en die een bijdrage kan leveren 
aan de ‘bottom line’ van een organisatie die op continue basis haar menselijke en 
technologische resources aan het reorganiseren is’ (Bosch, 2017).

Adaptieve en proactieve wendbaarheid
We onderscheiden twee vormen van wendbaarheid: adaptieve en proactieve.  
Bij adaptieve wendbaarheid veranderen medewerkers hun gedrag om zo een betere ‘fit’ 
met hun omgeving te realiseren. Bij proactieve wendbaarheid anticiperen medewerkers op 
problemen door nieuwe mogelijkheden te identificeren. Opmerkelijk genoeg ligt de focus 
meestal op het aanpassingsvermogen, ofwel de adaptieve wendbaarheid. Dit is jammer, 
aangezien proactieve wendbaarheid zeker zo interessant is bij talentontwikkeling.

Wendbaarheidsportfolio
De wendbaarheid van medewerkers kan effectief bevorderd worden door hen een 
wendbaarheidsportfolio te laten opstellen. Hierin stellen medewerkers bijvoorbeeld 
adaptieve wendbaarheidsdoelen op. 

Deze kunnen gericht zijn op: 
1)  het versterken van de eigen veerkracht na tegenslagen; 
2)  meer samenwerken; 
3)  zich aanpassen aan veranderende situaties en 
4)  het nemen van daadkrachtige besluiten.
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Aanvullend stellen medewerker proactieve wendbaarheids-doelen op. Deze kunnen 
gericht zijn op: 
1)  moed vertonen; 
2)  nieuwe manieren gebruiken om problemen op te lossen en 
3)  het leren van nieuwe dingen.

Uit de interventiestudie bleek dat medewerkers die gedurende 2,5 jaar een portfolio 
bijhielden waarin wendbaarheidsdoelen, een actieplan en het vragen en ontvangen van 
feedback centraal stonden, hun wendbaarheid konden vergroten (Doeze Jager, Born & 
Van der Molen, 2017). 

3.2 Interactieve wendbaarheid

Wendbaarheid van medewerkers is pas echt zinvol en duurzaam, wanneer je deze op 
alle niveaus schakelt: bij de medewerkers zelf, bij het management en op het niveau van 
de onderneming die op haar beurt schakelt met de buitenwereld. 

Laten we een vertaalslag maken via mens naar organisatie/ management en 
onderneming met een extern netwerk. Op alle lagen (zie figuur 4) kan men werken 
met een portfolio, met SMART-doelen (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 
tijdgebonden) en via de PDCA-cyclus (plan, do, check en act).

Het langdurig bijhouden van een portfolio met daarin wendbaarheidsdoelen, een 
actieplan en het vragen en ontvangen van feedback op deze wendbaarheidsdoelen helpt 
werknemers om hun proactieve en adaptieve wendbaarheid te vergroten.  
Daarnaast draagt het bij aan overeenstemming tussen hoe zij zelf hun wendbaarheid 
inschatten en hoe hun collega’s dat zien. Dit geldt met name voor medewerkers die 
behoefte hebben aan presteren. Hun drive is Need for Achievement (Deci & Ryan, 2000; 
Royle 7 Hall, 2012).

Met andere woorden: als het individu niet wendbaar is, dan is de organisatie niet 
wendbaar en ook het netwerk niet en omgekeerd (Jolles & keizer, 2015).
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3.3 Model voor mensen in organisaties 

We willen nu de dynamische interactie laten zien op de drie beweeglijke niveaus, waar 
ze elkaar kunnen versterken. Omgekeerd kan een beperking van die beweeglijkheid de 
processen vertragen (fragile), waardoor de betrokkenen helder krijgen waar ze kunnen 
ingrijpen. In bijlage 2 staat het model weergegeven vanuit organisatie, management en 
individueel perspectief. Tijdens praktijkgerichte opdrachten en onderzoek in het kader 
van de opleiding, willen we studenten meenemen in deze interactie. 

Voor beweeglijkheid bij het individu (de student) is feedback en coaching belangrijk. Hoe dit 
in de praktijk zal uitpakken, is iets wat we graag met elkaar willen onderzoeken, zodat zij de 
zelf-ontvangen feedback en coaching proactief kunnen inzetten (Hattie & Timperley, 2007).
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Analyse
Traject 1

Plan 
Intern proces / Domein

Plan
Reactie

Van buiten naar binnen

Collectie
Fase 1

Adaptief

Persoonlijk
Waarnemen

Stap 1

Act
Actie

Van binnen naar buiten

Situationeel
Intuïtie
Stap 4

Innovatie-impulsen
Fase 4

Proactief

Duurzaamheid
Traject 4

Act
Intern proces / Domein

Figuur 4: Geaggregeerd model: mensen in organisaties

Toelichting model van de drie dimensies (figuur 4)
De binnenkant (roodbruin) is de dimensie van de medewerkers of studenten. De PDCA-
cyclus kan gezien worden als een assenstelsel, met langs de ene as zichtbaar-onzichtbaar 
en langs de andere as drijfveren-uitingen. 

In het midden (groen) staat de dimensie van het management dat vooral de zaak 
draaiende moet houden. Dit is vooral gericht op de efficiency, met aandacht voor de 
door de onderneming gewenste effectiviteit. 

Hier speelt het belang van een optimale wendbaarheid. Als je de cyclische processen 
beschouwt, zie je dat nieuwe situaties met nieuwe vraagstellingen (plan) en het 
reflecteren op het proces (check) enige reserves op kunnen roepen, wat ook betekent 
dat de medewerkers openstaan voor invloeden vanuit hun omgeving. Deze cyclus loopt 
in, wat we noemen, ‘fasen’ (zie bijlage 3). 

Aan de buitenkant (blauw) staat de dimensie van een bedrijf of instelling met 
ondernemersdoelstellingen als kansen en bedreigingen of maatschappelijke 
doelstellingen. De ondernemer of het topmanagement kijkt vooral naar buiten en neemt 
strategische besluiten. De top is gericht op effectiviteit van de doelstellingen. Deze cyclus 
loopt in, wat we noemen, ‘trajecten’ (zie bijlage 2).

Uitgaande van de mens vormen vergeten, vergissen, inschattings- en procedurefouten en 
het bewust niet-volgen van procedures vaak het grootste procesrisico (Reason, 1995), met 
een verlies aan efficiency, effectiviteit en met hogere kosten en risico’s op incidenten. 
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Do
Extern proces / Bereik

Maatregelen
Traject 2

Proactief
Selectie
Fase 2 Do

Actie
Van binnen naar buitenDenken

Stap 2
Persoonlijk

Voelen
Stap 3

Situationeel Check
Reactie

Van buiten naar binnen Adaptief
Reflectie
Fase 3

Check 
Extern proces / Bereik

Prestatiemetingen
Traject 3

Waar Reason (1990) zich vooral richt op foutenpreventie, richt Hollnagel (2013) zich op 
bescherming door een weerbare organisatie door het benoemen van vier hoekstenen:
1)  bewaken of verkennen van de functie en prestatie van het systeem; 
2)  reageren op bestaande incidenten of veranderende omstandigheden; 
3)  voorzien en inspelen op toekomstige incidenten of veranderende omstandigheden en 
4)   reflecteren op de kennis van het systeem en het bijstellen van het handelingsperspectief.

Ook deze laatste benadering is in een weerbare systemische regelkring te plaatsen 
(Mauléon & Bergman, 2009).

Bij alle processen, ook veranderingsprocessen, is het effect afhankelijk van de kwaliteit 
en de acceptatie en de vraag of het een geplande of een ongeplande verandering is 
(Dweck, 2017; Minnaert, Boekaerts & De Brabander, 2007). 

Juist voor die acceptatie is de dimensie van de medewerkers met aandacht voor hun 
behoeften cruciaal voor een persoonlijk gevoel van (sociale) veiligheid en daarmee 
van wendbaarheid (Petterson, 2006; Pintrich & De Groot, 1990). Deze cyclus loopt in 
stappen (zie bijlage 4). De trajecten, fasen en stappen volgen eenzelfde structuur en 
hangen onderling samen. 
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4. KERNWAARDE ACTIEONDERZOEK, 
VERTAALD NAAR DE PRAKTIJK

Met actieonderzoek breng je samen met belanghebbenden verschillende 

perspectieven in kaart. Het geeft zicht op de mogelijkheden en 

beperkingen in de huidige situatie in relatie tot het verleden en de 

mogelijke toekomst. 

Het levert betere implementatie van plannen en producten op en het 

draagt bij aan het handiger worden in het omgaan met veranderingen. 

En bovenal het gebeurt samen: met student, docent én werkveld.
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Figuur 5: Actieonderzoek, participerend onderzoek en traditioneel (beschouwend) onderzoek  

(bron: Boek Actieonderzoek doen van Tonnie van der Zouwen).

Actieonderzoek combineert onderzoek en actie. Daarbij komen alle betrokkenen 
samen tot inzichten. Je onderzoekt in de praktijk en zoveel mogelijk met mensen uit 
die praktijk. Daarmee maak je al lerende het verschil. Je kunt actieonderzoek op veel 
manieren toepassen: van onderzoek met een kleine ‘o’ om je dagelijkse praktijk te 
verbeteren tot aan wetenschappelijk onderzoek met een grote ‘O’ om ook nieuwe 
theorie te ontwikkelen (Van der Zouwen et al., 2016). 

Actieonderzoek maakt deze dynamiek van duurzame groei inzichtelijk, waardoor de 
werkelijkheid kan veranderen. Als de betrokkenen in actieonderzoek met elkaar bezig 
zijn, ontstaat deze dynamiek vanzelf, omdat de stapjes vrij klein zijn. Onderzoekend 
veranderen staat centraal. 

Professionals en aankomende professionals brengen onderzoekenderwijs veranderingen 
teweeg en hebben impact in de praktijk (Sitskoorn, 2016; Van Aken & Andriessen, 2011; 
Verburgh & Elen, 2013). De onderzoekers leren goed waarnemen en nadenken over wat 
er aan de hand kan zijn en ook meer over zichzelf: hoe ze gewend zijn naar dingen te kijken.

Actieonderzoek draagt ook bij aan het ontwikkelen van vaardigheden, zoals aandachtig 
luisteren en kijken, invoelingsvermogen en een onderzoekende kritische houding. 

Opdrachtgevers zoeken studenten die het leuk vinden om samen met hen in de 
praktijk te werken aan een opdracht en om hun talenten duurzaam in te zetten 
voor de organisatie en de maatschappij. Ze worden ondersteund middels coaching 
en begeleiding door docenten. Deze samenwerking zorgt voor een impactvol en 
inclusief resultaat (visie AAAd).

Actieonderzoek:
samen waarnemen

Participatieve observatie: 
waarnemen als deelnemer 

in de situatie

Niet-participatieve 
observatie: waarnemen als 

buitenstaander



5. IMPACT: 
KENNISHUB PEOPLE AND SUSTAINABILITY

Uitleg: wederkerigheid tussen werkveld, lectoraat en AAAd waarin 

de drie kernwaarden: 1) Inclusie (Strategisch), 2) Duurzame groei 

(Operationeel: centrale thema van de kennishub P&S gelinkt aan 

SWO van ESB) en 3) Actieonderzoek (Tactisch) en PDCA, doelen en 

portfolio opstellen centraal staan. Dit leidt tot impactvol onderwijs en 

afstuderen.
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Resultaat: 
IMPACT

• Impactvol afstuderen
• Minder lang-studeren
• Langdurige samen-
   werkingen werkveld
• Toegevoegde waarde 
   arbeidsmarkt

USP

Westerduin Talenten 
Uitzendbureau

MISSIE EN VISIE AAAd

AAAd studenten 
& docenten

Lectoraat

Werkveld

Duurzame groei: 
Onderzoek

• Coaches & Begeleiders
• Supportive teaching

INDIVIDU

Inclusie: 
Onderwijs

• Internationale context
• Multidisciplinair/ MWO

SAMENHANG

Actieonderzoek: 
Praktijk

• Samen onderzoeken
• Samenwerkend leren

NETWERK
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Figuur 6: Integraal model van het speelveld van de kennishub P&S. 
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5.1 Impactvol onderwijs en afstuderen

Het resultaat is dat de Ad-studenten met impactvol onderwijs ook impactvol afstuderen 
(Schilder & Munneke, 2018; Vereniging Hogescholen, 2014). Dit houdt het volgende in:

Strategisch:
•  Het werkveld gaat graag duurzame relaties met AAAd aan, omdat studenten tijdens 

de opleiding een bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstukken in de praktijk 
en het werkveld direct de meerwaarde ervaart. 

•  Mede door de inzet van de kennishub ziet het werkveld wat studenten voor hen 
kunnen betekenen als jonge professionals. Daarbij zorgt de kennishub voor het 
doelgericht inzetten van talenten, gestructureerd en overzichtelijk, in afstemming 
met alle betrokkenen.

Tactisch:
•  Er zijn minder langstudeerders, doordat het gezamenlijk opleveren van 

beroepsproducten met behulp van docenten de motivatie doet stijgen.
•  AAAd vervult een voorbeeldfunctie binnen Avans op het gebied van praktijkgericht 

actieonderzoek en individuele begeleiding. Met de nadruk op trainen in 
vaardigheden in plaats van kennisoverdracht in het leertraject. 

Operationeel:
•  AAAd legt de nadruk op het individu en zijn wendbaarheid (proactief en adaptief) 

door middel van trainen in vaardigheden en het bijhouden daarvan in een portfolio 
in plaats van kennisoverdracht in het leertraject. 

•  Er is sprake van een snelle matching, wat in het belang is van het werkveld en de 
studenten. Daartoe is AAAd een samenwerking met Westerduin Talent aangegaan om 
studenten die dat willen begeleiding naar de arbeidsmarkt aan te bieden (figuur 6). 
Binnen Westerduin Talent hebben zij gekozen voor een speciale doelgroep namelijk 
young professionals. Dit sluit aan bij de missie en visie van AAAd. De academie wil 
jonge professionals een goede en duurzame start in hun vakgebied geven. 
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5.2 Duurzame groei

Het eerste doel van de kennishub People & Sustainability is AAAd-studenten, jonge 
professionals en organisaties uit het werkveld begeleiden door samen te werken aan 
casuïstiek rondom duurzaamheid in een continu veranderende werkomgeving. 

Het tweede doel is om strategische partners (werkveld, docenten, studenten en 
het lectoraat) te laten samenwerken. De kennishub bestaat uit een kern, die elkaar 
tweewekelijks spreekt en een klankbord voor maandelijkse bijeenkomsten. Daarnaast 
worden studiedagen gehouden, gericht op externe belanghebbenden.
Het bevorderen van de doorstroom van studenten naar de bachelor is het derde 
doel, een belangrijk aandachtspunt van AAAd, wat ook de kennishub People 
& Sustainability uitdaagt tot onderzoek op meerdere niveaus. Samenwerking in 
onderzoeksprogramma’s, projecten en initiatieven binnen en buiten Avans is van 
strategisch belang om de doelstellingen te realiseren. Denk hierbij aan het landelijk 
initiatief om impactvol afstuderen te onderzoeken (Andriessen, 2016).

5.3 Actieonderzoek

AAAd is bij de benadering van beroepscasuïstieken gericht op actieonderzoek.  
De onderwijsmethode van duurzame groei concentreert zich op coachen en begeleiden. De 
context waar rekening mee gehouden wordt, betreft internationalisering, multidisciplinariteit 
en sustainable business (MVO) waar authenticiteit en leiderschap voor nodig is. Het speelveld 
bestaat uit studenten, docenten en het werkveld. Dit sluit aan op de missie-visie van AAAd. 
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6. VAN REDE TOT REDETWISTEN

Vanuit verschillende invalshoeken is het de bedoeling dat alle 

aanwezigen tijdens de interactieve kick-off meepraten over de 

problematieken. Daarmee creëren we gezamenlijk een verdiepende 

waarde met nieuwe inzichten voor ‘People & Sustainability’.  

Deze inzichten gaan mee naar break-outsessies om ze vanuit 

verschillende invalshoeken te belichten. De uitkomsten vormen een 

longlist van toekomstige onderwerpen en bijeenkomsten.

Traditioneel start een kennishub vanuit een overleg van enkele 

wetenschappers binnen hun kennisdomein en hun eigen netwerk.  

Hoe goed en nuttig die besprekingen ook zijn, de impact is 

beperkt, zolang het werkveld hier niet bij betrokken is en zolang de 

uitwisseling met het onderwijs niet geborgd is. Daarom wordt voor 

deze kick-offbijeenkomst vanuit de drie dimensies (zie 2.2) een aantal 

discussiepunten geformuleerd.
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De kennishub People & Sustainability zorgt voor samenhang tussen de drie 
dimensies: 
1)  De verbinding tussen de student, de docent en het werkveld met daarbij 
2)   de maatschappelijke krachten en actoren in het externe netwerk en voor de 

mens, en 
3)   de innerlijke groei en de onderlinge samenwerking in authenticiteit, focus en 

persoonlijke en professionele leiderschapsontwikkeling.

 

6.1 Break-outsessies

Het doel van de break-outsessies is dat betrokkenen over deze punten praten en twee 
vragen beantwoorden:

1)  Wat roept het onderwerp op? Welke gezamenlijke visie ontstaat er? Die visie 
komt op een groot wit vel en een samenvatting van acties op 1 A4. Daarbij zijn 
nuanceringen altijd mogelijk en zelfs gewenst en deze komen op post-its.

2)  Hoe sluit deze visie aan op People & Sustainability? Hier gaat het om ideeën en 
mogelijke netwerkpartners.

De gespreksleiding ligt bij verschillende moderatoren. Zij zijn vakspecialisten 
en verhelderen P&S vanuit diverse invalshoeken gelinkt aan student, docent, 
onderwijsinstelling, werkveld en maatschappij.
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6.2 Mogelijke onderwerpen

Deze groepen zullen onder meer het gesprek voeren over de volgende onderwerpen: 

1)   People and Sustainability: impact op onderwijs 
Wat betekent P&S voor het onderwijs, en met name in de doorstroom tussen mbo 
4, hbo 5 (Ad) en hbo 6 (bachelor)?

2) People and Sustainability en leerstrategieën 
  Welke leerstrategieën verbinden onderwijs en onderzoek in de Ad en de bachelor? 

Wat zijn de succesfactoren?

3)  People and Sustainability: impact op onderzoek
  Wat betekent P&S voor onderzoek op verschillende niveaus? Onderzoek vind je in 

schakeringen van wo naar hbo (bachelor), en dringt nu ook door tot hbo 5 (Ad) 
en mbo 4 met de practoraten op de roc’s. 

4) People and Sustainability: impact op het werkveld
  Hoe sluit je P&S het beste aan op het werkveld, in een bedrijfskundige mix van 

coachen, begeleiden en leiderschap? Hoe kun je sneller schakelen in contacten 
met het werkveld in onderzoek en studentbegeleiding(stages, afstuderen)? 

5)  Samenwerken als proces
  Hoe zorg je voor optimale samenwerking tussen wetenschappers, onderwijzend 

personeel, studenten en het werkveld om elkaars talenten het best te benutten, 
binnen en buiten Avans? 

6) People and Sustainability en filosofie
  Kom al vragend tot de kern en vraag ook naar de omgeving, zoals de arts die als 

eerste het verband legde tussen gezondheid en werkomgeving.

7) Verdienen, verdelen, verantwoorden
  Hoe kan een nieuw budgetmodel de muurtjes binnen Avans weghalen voor een 

daadwerkelijk inclusieve samenwerking?

8) People and Sustainability en vitaliteit 
  De hype in HRM en arbo voorbij: IQ, EQ, SQ en FQ.
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9)  Wat is de mogelijke strategische rol van medezeggenschap in externe 
relaties?

  Traditioneel heeft medezeggenschap betrekking op interne zaken. Omgaan met 
klanten en leveranciers is zelden onderwerp van medezeggenschap. Gek eigenlijk, 
omdat juist die relaties cruciaal zijn voor de continuïteit en de groei van het bedrijf 
of het imago en de samenwerkingsmogelijkheden van een (non-profit-)instelling.

10) Performance: wenselijk, haalbaar en betaalbaar 
  Verdienmodellen van onderzoek en de aantoonbaarheid van resultaten met 

betrekking tot P&S. 

11)  Psychologische veiligheid: de mens komt pas tot bloei in een geschikte 
werkomgeving

 Wat houdt dit in? Wat betekent dit in het onderwijs en in het werkveld?

12)  Rijnlands denken in onderwijs en onderzoek
  Hiërarchische besluitvorming, targets, KPI’s, lean en mean, van een strakke 

aansturing tot een gesmeerde organisatie. 
  Of bereik je meer door informeel samen te werken en het beste uit de 

medewerkers te halen? Wat is dan de uitstraling van het bedrijf?

13) Boventallig, en hoe ga je daarmee om?
  Er komt een reorganisatie. Die heeft impact op mensen, hun werk, hun ambities, 

hun bestaanszekerheid. De medewerker gaat eerst door het verdriet en HR focust 
op flexibiliteit bij de inzet. Hoe gaat dat samen? Hoe kan dat anders?

14) Burn-out zonder bias
 Wat is nodig om werk- en studiedruk goed aan te kunnen?

15) Overige punten: inbreng vanuit de deelnemers

Al deze onderwerpen hebben raakvlakken met de 21e-eeuwse vaardigheden  
(Thijs, Fisser & Van der Hoeven, 2014).
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7. SLOT- EN DANKWOORD

Een slotwoord past hier beter dan een conclusie. Het is namelijk geen 

eindstreep, maar een startpunt voor vele mogelijke beroepscasuïstieken 

die we met studenten, docentcoaches en het werkveld gaan uitvoeren. 

Er komt een vervolg. Dat kan ook niet anders gezien de opzet van deze 

interactieve dag waarin we samen de brug slaan met de deelnemers. 

Van de kick-off van People & Sustainability tot impactvol en duurzaam 

onderzoek, met, voor en door studenten, docentonderzoekers en het 

werkveld. Dat noemen we ‘inclusief’. 

Dank allen die dit mogelijk hebben gemaakt, dus ook aan u, en in het 

bijzonder Steven van der Minne voor zijn constructieve inhoudelijke 

bijdrage, de proloog en de afbeeldingen.
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STORM

De hemel verover ik
Stormenderhand

Met mijn vertrouwen als tovenaarsleerling
Vaar ik op mijn intuïtie

Met mijzelf als pijler

Niet onwelwillend stel ik mij
Het onbekende voor

En vrees ik slechts de ontgoocheling

Buiten loeit de storm
Binnen is het stil
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Bijlage 1. Borgingsmethodiek met invulvelden
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Het in kaart brengen waar onderzoeken op elkaar aansluiten
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Bijlage 2:  Dynamiek van de organisatie vanuit het ondernemers- en 
netwerkperspectief

 
Trajecten
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Traject 1

Situationeel

Adaptief
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Proactief

Output Structuur
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Persoonlijk
Maatregelen
Traject 2

Oorzaak Groei

Proactief

Verander-management Gevolg

Strategie Gedrag

Adaptief

Cultuur Effect-beoordeling

Situationeel
Prestatiemetingen
Traject 3
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Bijlage 3: Dynamiek van de organisatie vanuit het managementperspectief

Fasen
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Adaptief
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Persoonlijk 
Selectie
Fase 2
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(operationeel management)

Proactief
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Bijlage 4: Dynamiek van de organisatie vanuit het individuele perspectief

Stappen

Waarnemen
Stap 1
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Adaptief
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Persoonlijk
Denken
Stap 2

Oorzaak
Wat, welke, wanneer?
Randvoorwaardelijk

Proactief

Karakter en de identificatie 
met de leer/ werkomgeving 
en de maatschappij 

Gevolg

Ambitie en mogelijkheden 
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Een kort uitstapje naar de kwantumfysica
Op pagina 52 (bijlage 5) staan de waarden die aan de binnenkant stonden nu aan 
de buitenkant, om zo in te zoomen op de menselijke psyche, motivaties en uitingen, 
zichtbaar en onzichtbaar. Deze theorie volgen McClelland (1972) en C.G. Jung (met name 
in zijn brief aan Edward Whitmont (1950), waarvan hieronder een deel is weergegeven). 

Afbeelding A: Deel van een brief van C.G. Jung aan E. Whitmont (1950)

In destructible Energy
(Psychic Continuum)

Space-Time Continuum

Chaos
(Synchronicity)

Order
(Causality)
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In 2018 ontstaat het idee om de PDCA cyclus op dit assenstelsel te projecteren.1

Afbeelding B: Integratie van het assenstelsel van Whitmond/Jung met de cyclus van Shewhart/Deming

1.  De weergave is hier tegen de klok in. Voor de systematiek maakt dit geen verschil.

In destructible Energy
(Psychic Continuum)

Space-Time Continuum

Chaos
(Synchronicity)

Order
(Causality)

A

PD

C
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Bijlage 5: De interne ontwikkelcyclus
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Uitingen
Karakter Identificatie met 
de leer/werkomgeving en 
maatschappij

Psychisch continuüm 
(Energie)

Onzichtbare uitingen

Onzichtbaar 

Persoonlijk onbewuste
Chaos
Synchroniciteit

Persoonlijk bewuste
Orde
Causaliteit

Zichtbaar 

Psychisch continuüm 
(Energie)

Zichtbare uitingen

Uitingen
Ambitie en mogelijkheden 
leer/werkomgeving en 
maatschappij
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