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hET BELang van onTWIKKELIng 
 
De wens om ons te blijven ontwikkelen hebben we al-
lemaal. Vroeg of laat. Daarbij is ontwikkeling een breed 
begrip én toepasbaar in verschillende lagen.

Waar de één ontwikkeling puur relateert aan het 
vergroten van feitelijke kennis over een zelfverkozen 
onderwerp (het volgen van een opleiding), is voor een 
ander het vergroten van zelfinzicht en zelfreflectie dé 
verkozen noemer. 

Wanneer we écht kijken naar de mens tegenover ons 
kunnen we, al luisterend, inzage krijgen in de speci-
fieke wensen die ten grondslag liggen aan de eigen 
ontwikkeling. Pas dan kan een juiste afstemming 
plaatsvinden tussen behoefte en opleidingskeuze en 
ontstaat voor u de aansluitende adviesrol. 

 

Deze whitepaper geeft inzage, en daarmee handvat-
ten, om uw medewerkers op de, voor het betreffende 
individu, meeste passende manier in beweging te laten 
komen. B
 
Om Opleiding & Ontwikkeling te stimuleren is het 
belangrijk dat u inzage heeft in de achtergrond en 
beweegredenen van uw medewerkers. In deze White-
paper richten we ons op de drie meest voorkomende 
motivatiefactoren voor het volgen van een opleiding:

1. Persoonlijke groei 
2. Theoretische ontwikkeling 
3. (Extern) toekomstperspectief 



1. pERSoonLIJKE gRoEI

De huidige maatschappij is gericht op snelheid en 
verandering. De digitale snelweg neemt ons mee in de 
hectiek van iedere dag. Meer dan ooit wordt er dan ook 
om gerichte afstemming gevraagd waarbij ontspanning 
en ontlading na, én tijdens, het voltooien van de 
werkdag de boventoon voert. Wat we dan ook zien 
gebeuren is het zoeken naar een vorm die ons past.  
 
Ieder mens is anders, uniek, en heeft daarbij andere 
behoeften als het gaat om de ideale baan. In beweging 
komen wordt veelal als moeilijk ervaren. De angst voor 
verandering, zeker als we kijken naar de vergrijzende 
doelgroep, neemt vaak de overhand. Begrijpelijk 
overigens, want het is moeilijk om veranderingen te 
aanvaarden, maar nóg moeilijker om je er tegen te 
verzetten.  
 
U zult bovenstaande zaken wellicht herkennen bij uw 
werknemers wanneer u zich in een organisatie bevindt 
die zich richt op verandering, in de breedste zin van het 
woord.  
 
Los van alle mogelijkheden die de medewerker worden 
geboden bij dergelijke bedrijfsontwikkelingen is het van 
belang de wens van de medewerker zelf te trechteren. 
Het aanbieden van opleidingsmogelijkheden, waarmee 
de toekomstvisie wordt verbreed, zijn welkom maar 
soms nog nét een stap te ver. Vaak is de behoefte aan 
persoonlijke groei een eerste noemer die, voor een 
deel van de doelgroep, speelt.  
 
“Hoe gaan we om met verandering, hoe ontspannen 
we in de hectiek van deze wisselingen en wat willen we 
nu écht”, zijn vragen die kunnen spelen. Het zijn tevens 
deze vragen die chaos kunnen scheppen zolang we er 
geen inzage in hebben. Niet voor niets zijn opleidingen 
als Coachen, Persoonlijke Groei, Yoga en Mindfulness 
zogenaamde ‘trendopleidingen’. Ze zeggen iets over de 
behoefte, de wens van velen om eerst dichtbij zichzelf 
te kunnen zijn, nog voordat ze weer door ‘moeten’. 

2. ThEoRETISchE onTWIKKELIng

De behoefte aan groei in functie is een veelvoorkomende 
vraag binnen organisaties. Na zich een aantal jaren 
te hebben gericht op de huidige functie kunnen 
werkzaamheden vanzelfsprekend worden en wil men 
opnieuw worden uitgedaagd.  
 
Voor een organisatie is een dergelijke ontwikkeling 
van belang, zeker wanneer deze ‘groeischil’ aansluit 
op uw beoogde toekomstvisie. Wanneer u tegemoet 
komt aan de wens van de medewerker, en met elkaar 
de mogelijkheden uitstippelt die kunnen leiden tot de 
gewenste groei, heeft óók u daar baat bij. Het behoud 
van kennis en expertise binnen de organisatie is, juist 
in de verandering van alle dag, een belangrijke factor.  
 
Bij het ontwikkelpad van een medewerker, zowel 
horizontaal als verticaal, speelt Opleiding & 
Ontwikkeling een belangrijke rol. Vergroting van kennis 
zorgt voor een sluitende aanpassing in de nieuwe 
functie. Het volgen van een opleiding vormt hierin een 
theoretische onderbouwing om in de toekomst met 
nieuwe handvatten aan de slag te kunnen. 

 
3. (EXTERn) ToEKoMSTpERSpEcTIEf 

Wanneer de ontwikkelingen binnen organisaties 
vragen om een bredere benadering van de toekomst, 
komt er veel op uw medewerker af. Als, in het kader 
van mobiliteit, de toekomst onzeker wordt is het voor 
de medewerker van belang om goed na te denken 
over de eigen wensen. Beslissingen over Opleiding 
& Ontwikkeling duren langer als het doel buiten de 
organisatie komt te liggen. 

Uw medewerker heeft behoefte aan een brede 
informatievoorziening, eventueel ook buiten het 
huidige vakgebied. Veelal zien we in een dergelijke 
situatie ook een tweeledigheid van bovenstaande 
twee beweegredenen. Persoonlijke groei alsmede 
theoretische ontwikkeling zijn in deze nauw met elkaar 
verbonden. 
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van ELKaaR LEREn?
 
De afgelopen jaren is NTI Zakelijk, als erkende Blended Learning opleider en landelijke speler, met haar brede aanbod 
aanwezig geweest op de arbeidsmarkt, waar we diverse bedrijven hebben begeleid in wenselijke opleidingstrajecten. 
Samen met u realiseren we graag een juiste afstemming tussen vraag en aanbod zodat het beoogde doel, voor u én uw 
medewerkers, door middel van een passend individueel leerpad wordt bereikt.  
 
Het is mogelijk om, geheel vrijblijvend, verder van gedachten te wisselen tijdens een vrijblijvende afspraak.  
 
Wilt u gebruik maken van dit aanbod, neem dan contact op met NTI Zakelijk via 088 1630600 en/of via zakelijk@nti.nl.

Aan deze whitepaper kunnen geen rechten ontleend worden en heeft als doel u te informeren over de mogelijkheden met betrekking tot scholingswensen. 

WELKE RoL SpEELT U?

Afhankelijk van de reden die ten grondslag ligt aan de 
wenselijke, danwel benodigde, ontwikkeling, wordt er 
van u als HR Adviseur iets verwacht.  
 
Een aantal handvatten om u, als adviespartner, te 
ondersteunen:

•	 Luister!  
Daarmee trechtert u alle informatie en vangt u de 
eerste stroom van eventuele ruis op. Wanneer de 
medewerker in een openhartig gesprek ruimte 
voelt om wensen en visies te delen is de eerste 
stap gezet 

•	 creëer mogelijkheden 
Wees helder en duidelijk over de mogelijkheden. 
Communiceer, los van het bedrijfsbelang, ook 
vooral het individuele belang. Het gevoel van sa-
men groeien creëert ook de wil om te groeien.  

•	 Maak gebruik van ontwikkeltesten 
Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om inzage 
te krijgen in de behoefte wanneer de medewerker 
deze zelf nog niet helder heeft. Denk daarbij aan 
diverse testen, waaronder: persoonlijkheidstesten 
en beroepskeuzetesten. (www.nti-zakelijk.nl) 

•	 hanteer een stappenplan 
Het inrichten van een passend stappenplan werkt 
verhelderend en overzichtelijk. Met elkaar de 
lijnen uitstippelen die de wenselijke route bepalen 
zorgt voor structuur en duidelijkheid 

•	 Durf te vragen! 
U bent expert in uw vakgebied. Op het gebied van 
Opleiding & Ontwikkeling zijn opleiders u graag 
van dienst om inzage te verstrekken over het 
opleidingsaanbod. Vraag ondersteuning en advies 
om Opleiding & Ontwikkeling toe te passen binnen 
Uw organisatie. 
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