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BIJLAGE:  SLIM – VOORSTEL 
Janssen & Partners heeft een ‘slim’ voorstel ontwikkeld waarbij we inzetten op drie subsidiabele 
activiteiten om zodoende structureel invulling te kunnen geven aan Leren en Ontwikkelen binnen 
uw (MKB) onderneming. 
 

A. Scan ontwikkel- en opleidingsbehoefte 

Een initiatief heeft pas nut als zowel werknemer als werkgever het nut en de noodzaak ervan in 
zien en aan de voorwaarden voor succes binnen de organisatie kan worden voldaan. Of te wel: 
om te kunnen groeien, moet er een goede voedingsbodem zijn. 
 
De scan bestaat daarom uit 2 onderdelen: 
1. Inventariseren ontwikkel- en opleidingsbehoefte bij de werknemers en “selectie” van de 

doelgroep via een 2-traps raket: 
a. Vragenlijst onder gehele personeelsbestand ter meting van de interesse en behoefte (1e 

selectie). 
b. Onderzoeken van de intrinsieke motivatie bij medewerkers door middel van interviews 

(2e selectie). 
 

2. Organisatie “audit” 
a. Inventarisatie huidige initiatieven, methode en middelen inzake leren en ontwikkelen 
b. Verkennen leer en ontwikkel noodzaak bij de onderneming 

i. Wat zijn de knelpunten (personeelstekort, wet- en regelgeving, onvoldoende tijd 
en aandacht). 

ii. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van de organisatie. 
c. Inventarisatie organisatie inrichting (organisatie structuur, functie indeling, HR cyclus). 

 
Doel: middelen en adviezen aan te reiken om “Leren en ontwikkelen” een integraal onderdeel te 
laten zijn van een strategisch personeelsbeleid. 
 

B. Loopbaan adviezen 

Om medewerkers tot aan hun AOW gerechtigde leeftijd duurzaam inzetbaar te houden is het van 
belang dat op regelmatige basis wordt bekeken of de competenties, vaardigheden, interesses en 
werkbehoefte van de medewerker nog wel aansluiten bij de organisatie dan wel zijn fysieke 
gesteldheid.  
 
Aan de hand van een dag vullend assessment programma zal antwoord worden verkregen op de 
volgende vragen:  

1. Wie ben ik? 
2. Wat kan ik (nog)? 
3. Wat zijn mijn kern competenties en 

cognitieve mogelijkheden? 

4. Sluiten mijn capaciteiten, wensen en 
behoefte nog aan bij mijn huidige functie, 
zo nee bij welke mogelijke passende 
functie dan? 

 
Uit de resultaten van het assessment zal een uitvoerig psychologisch / competentie rapport per 
betrokken medewerker worden opgesteld dat een beeld van de persoonlijkheid, karakter en 
cognitieve capaciteiten geeft, inzicht geeft in de loopbaan perspectieven en praktische 
handreikingen doet voor verdere stappen. 
 

C. Methode blijvend leren en ontwikkelen 

Invulling geven aan de adviezen uit de organisatie scan. Denk daarbij aan het geven van 
trainingen aan leidinggevenden, het houden van een periodieke enquête, inbedding van Leren 
en Ontwikkelen in de HR cyclus (jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprekken). Het 
ontwikkelen van beleid m.b.v. een vast opleidingsbudget. 
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