
Disruptive technologies, 

disruptive (for) people!?

Cristel van de Ven 06-81337133 @cristelvandeven
cristel.vandeven@factorvijf.eu

mailto:cristel.vandeven@factorvijf.eu


Een blik in de toekomst
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Drie vragen 

1. Wat wilde u vroeger worden?

2. Wat doet u nu?

3. Wat wilt u later worden (als u groot bent)?

Wissel uit met uw buurman of buurvrouw
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Organisaties en mensen veranderen door de 
tijd: hoe zit het met ieders ‘person- job-fit’ 
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Persoon
Organisatie /

Functie

Dynamische ruimte

Bron: Van Vianen, 2013



De robots komen: lust of last? 
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Waar het om draait: Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Het vermogen om werk te houden en - indien nodig of 

gewenst - nieuw werk elders te verkrijgen. (Rothwell & Arnold, 2007)

Hierbij draait het om: 

1. Vitaliteit

2. Vakmanschap

3. Verandervermogen 



Vitaliteit Vakmanschap

Verandervermogen

DI

Elementen duurzame inzetbaarheid (DI) 

Vitaliteit: mentale en fysieke fitheid om je werk goed te 

kunnen doen. 



Vitaliteit Vakmanschap

Verandervermogen

DI

Elementen duurzame inzetbaarheid (DI)

Vakmanschap: de mate waarin je beschikt over de juiste 

kennis en vaardigheden om goed te kunnen presteren 



Vitaliteit Vakmanschap

Verandervermogen

DI

Verandervermogen: jezelf continu ontwikkelen om 

veranderingen bij te blijven 

Elementen duurzame inzetbaarheid (DI)
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HTTPS://WWW.MENTIMETER.COM
/
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51%VAN DE  
LEIDINGGEVENDEN
EN HR PROFS 
VINDT DAT 
MEERDERHEID 
MEDEWERKERS 
DUURZAAM 
INZETBAAR IS
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(Bron: Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid, 2018)



Autonomie

Participatie en 

inspraak

I-deals over 

ontwikkeling

Dialoog

Opleidings

mogelijk-

heden

Vijf factoren
die aantoonbaar
bijdragen aan
duurzame
inzetbaarheid

(Bron: Nationaal Onderzoek 

Duurzame Inzetbaarheid, 2018)
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Participatie en 

inspraak

36%

Autonomie

47%

I-deals

34%

Dialoog

53%

Opleidings-

mogelijkheden

64%

Ruimte voor 
verbetering

Percentage respondenten dat 

vindt dat deze factor in 

voldoende mate aanwezig is 

in de eigen organisatie

(Bron: Nationaal Onderzoek 

Duurzame Inzetbaarheid, 2018)



In 5 stappen naar Disruptive People
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1. Laat mensen leren: Is er een ontwikkelklimaat, ervaren 

mensen leerruimte?

2. Laat mensen meedenken over de koers: Is er sprake van 

een participatieve organisatie?

3. Bied mensen uitdagend werk: Weg met de saaie banen, 

geef mensen autonomie!

4. Sluit i-deals met ze: Hebben ze ontwikkelafspraken op 

maat?

5. Praat met ze, en luister: Is er een open dialoog?


