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Het grote genoegen in het leven is  
die dingen te doen  

waarvan de mensen zeggen  
dat je ze niet doen kunt.  

 
                                                                 Walter Bagebot 
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Inleiding 
 
Binnen de chemie en de procesindustrie is het van groot belang dat productie-
medewerkers vakbekwaam en duurzaam inzetbaar zijn en blijven. In dit project 
staat de aanpak centraal om dit te realiseren: dat er voldoende gekwalificeerd 
personeel binnen de bedrijven aanwezig is en dat mensen niet vastroesten in hun 
werk. Dat geldt zowel voor oudere als jongere medewerkers. 
 
De aanpak die hiertoe is gekozen is als pilot bij drie verschillende bedrijven 
ingezet. Bij Akzo-Nobel en Lubrizol te Delfzijl en bij Sekisui Alveo te Roermond. 
Drie bedrijven in de procesindustrie variërend van groot naar klein, waar 
soortgelijke omstandigheden heersen als bij vrijwel alle bedrijven binnen de 
chemie en procesindustrie, zoals ploegendiensten, ouder wordende werknemers, 
de roep om productiviteitsverhoging en een slinkend aanbod aan geschikte 
(jongere) werknemers.  
 
Uitdaging 
De uitdaging voor deze bedrijven ligt hem dan ook in het feit om de oudere 
medewerker gemotiveerd en productief inzetbaar te houden tot het einde van zijn 
loopbaan en jongere medewerkers te boeien en binden. Op verzoek van de 
bedrijven is de titel van dit project “Stollen of Stretchen”, binnen de bedrijven 
gecommuniceerd als het traject “Boeien en Binden”. 
 
Vanuit de ervaringen met deze pilots, waarin de aanpak steeds wat werd 
aangepast, is uiteindelijk een draaiboek samengesteld waarmee andere (chemie-) 
bedrijven efficiënt en effectief zelfstandig aan de slag kunnen om dit project ook 
bij hen tot een succes te maken. Want dat was het bij de drie pilotbedrijven: 
deelnemers raakten gemotiveerd, de organisaties ontdekten inspirerende 
mogelijkheden en kwamen in beweging en elk project krijgt nog een intern 
staartje: men wil ermee verder. 
 
Draaiboek 
Gezien de scope van dit project bestond een traject uit vier bijeenkomsten per 
bedrijf. Na die vier bijeenkomsten werd het stokje overgedragen aan de 
organisaties zelf. Het draaiboek bevat een handleiding voor deze vier 
bijeenkomsten. Hoe bedrijven hieraan vervolgens vervolg geven kan per bedrijf 
verschillen.  
 
Bijdragen 
Het project kwam tot stand door bijdragen van de overheid en het 
Opleidingsfonds voor de Procesindustrie (OVP) in de overtuiging dat bedrijven 
binnen de (chemische) procesindustrie baat hebben bij het inzetten van dit 
traject, op basis van het ontwikkelde draaiboek. 
 
Ieder bedrijf kan er dus zijn voordeel mee doen en het draaiboek toepassen in de 
eigen organisatie. Bij de pilotbedrijven was het een succes. Dit wordt uw bedrijf 
ook gegund. 
 
 
Michel Koppenaal 
Projectleider Stollen of Stretchen 
VAPRO 
Mobiel: 06 226 136 95 
31 augustus 2012 
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De pilots 
 
pilot project - proefproject dat indicaties moet opleveren over omvang, inpassing 
en haalbaarheid van het definitieve project.  

Bron: www.woorden-boek.nl 

 
Levensfasebewust Personeelsbeleid 
De drie pilotbedrijven hebben gemeen dat zij al diverse trajecten hebben ingezet 
op het gebied van Levensfasebewust Personeelsbeleid. Het project Stollen of 
Stretchen zagen zij als een welkome aanvulling op dit gebied. Na voorgesprekken 
en een goede afstemming over de aanpak en betrokkenen, waarin ook de 
doelstellingen van dit project voor de specifieke bedrijven werden geformuleerd, 
werden deelnemers uitgenodigd om op vrijwillige basis deel te nemen aan het 
project. 
 
Voorwaarden 
De leeftijden van de deelnemers varieerden van 26 tot 59 jaar. Initiatiefnemers 
vanuit de organisatie waren stuk voor stuk gedreven HR-medewerkers die geloof 
hadden in dit traject en hun leidinggevenden wisten te overtuigen van het belang. 
Deze leidinggevenden boden de gelegenheid voor de pilot. Twee belangrijke 
voorwaarden voor het welslagen: gedreven HR-medewerkers en leidinggevenden 
die gelegenheid bieden tot uitvoering. 
 
Een derde belangrijke voorwaarde is deelname op basis van vrijwilligheid. 
Deelnemers stapten in uit nieuwsgierigheid, een instelling van “ach, baat het niet, 
schaadt het niet” of omdat zij daadwerkelijk kampten met motivatieproblemen: 
hoe hou ik dit vol tot mijn achtenzestigste? 
 
Uitvoering 
De eerste drie bijeenkomsten bij Lubrizol en Akzo-Nobel (die gezamenlijk 
deelnamen met deelnemers uit beide bedrijven) werden voornamelijk uitgevoerd 
door Dr. Isolde Kolkhuis-Tanke, die al eerder met een variant van de toegepaste 
methode ervaring had opgedaan binnen andere contexten (Nederlandse 
Spoorwegen en de Politie). Haar promotieonderzoek had de methode en het 
motiveren van oudere medewerkers als onderwerp.  
 
De laatste bijeenkomst bij Lubrizol en Akzo-Nobel werd uitgevoerd door VAPRO 
consultant HRD & Leiderschap Michel Koppenaal. Tevens projectleider van dit 
project vanuit HCC. Ook de vier bijeenkomsten bij Sekisui Alvero voerde hij 
zelfstandig uit.  
 
Dit om aan te geven dat de methode goed is over te dragen aan mensen met wat 
minder ervaring hiermee. 
 
 
Planning 
De vier bijeenkomsten vonden met een tussenpose van één tot vier weken 
plaats. Dit enerzijds uit praktische overwegingen en anderzijds om te kunnen 
ervaren welke tussenpose het best werkt. Gebleken is dat twee of drie weken 
tussen de bijeenkomst het best werkt om momentum te houden en om 
deelnemers voldoende ruimte te bieden voor het uitvoeren van de tussenliggende 
praktijkopdrachten. 
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De eerste bijeenkomst bij Lubrizol en Akzo-Nobel duurde zes uur en de volgende 
drie bijeenkomsten elk drie uur. 
Gebaseerd op de ervaringen hiermee duurden alle bijeenkomsten – inclusief de 
eerste – bij Sekisui Alvero drie uur.  
 
Tijdens de laatste bijeenkomsten was telkens één uur ingeruimd voor het 
bijpraten van andere belangrijke spelers binnen de organisatie. Zij die 
mogelijkheden kunnen creëren voor de ideeën waarmee de deelnemers kwamen: 
productiemanagers, teamleiders, productiechefs en HR-managers. Mensen die al 
van te voren op de hoogte waren gebracht van de doelstellingen van dit project. 
 
De planning van de bijeenkomsten en de uitnodigingen werden verzorgd door de 
HR-medewerkers. 
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Resultaten 
 
De resultaten die hieronder gepresenteerd worden zijn tussenresultaten, omdat 
de vier bijeenkomsten vooral startpunt vormden voor een vervolg in de 
organisatie. Uiteindelijke resultaten die op termijn behaald zullen worden zijn 
afhankelijk van de mate waarin deelnemers en de organisatie de deelresultaten 
vanuit de vier bijeenkomsten vorm en vervolg geven in de periode daarna. Het 
belangrijkste resultaat dat behaald kan worden in vier bijeenkomsten, en dat bij 
alle deelnemende pilotbedrijven ook daadwerkelijk behaald is: de wil, het 
enthousiasme en het draagvlak om door te gaan. Om de adviezen vanuit de 
deelnemersgroep, de ideeën die zijn aangedragen en de voorstellen die zijn 
gedaan vorm en vervolg te geven in de organisatie. 
 
 
Uit de leeftijdsgroep 26 – 42 jaar: 
- Mogelijkheden om gericht door te leren; 
- Mogelijkheden om in een vestiging in het buitenland ervaring op te doen en   
 aldaar eventueel te werk te worden gesteld, al is het maar voor twee jaar; 
- Verbreding van de huidige functie; 
- Mogelijkheden om zich te blijven ontwikkelen, niet vastroesten; 
- Een stop begeleiden; 
- Voldoende uitdagingen waarin men de tanden kan zetten, vertrouwen dat het 
 zal lukken; 
- In mijn functie word ik breed ingezet, wat ten koste gaat van dieptekennis. Zou 
 ook wat meer dieptekennis willen opbouwen en even wat minder breed 
 ingezet worden; 
- Meer met mensen werken, wat losser komen van de techniek;  
 
Uit de leeftijdsgroep 43 – 55 jaar: 
- Verruiming van taken, eventueel extra taken erbij; 
- Gestructureerde mentorrol voor nieuwe medewerkers; 
- Mogelijkheid om eerder drie dagen per week te werken; 
- Mogelijkheid om vanaf je vijftigste 1 dag per week minder te werken; 
- Mogelijkheid creëren om niet met 68, maar met 65 jaar met pensioen te gaan; 
- Mogelijkheden om intern bij andere afdelingen te kijken en van werkzaamheden 
 te switchen in een nieuwe of andere functie; 
- Meer variatie in het werk, zo nu en dan een project mogen doen; 
- Er kan meer gebruik maken van mijn kennis en kunde, zit nu een beetje vast in 
 vaste verwachtingspatronen: kijk wat we in ons mars hebben en zet ons 
 daarop in; 
- Meedenken over verbeteringen; 
- Terugkoppeling krijgen over de door jou gemelde storingen; 
- Van ploegendienst naar een waardevolle functie in dagdienst; 
- Onderzoeken of flexibel roosteren ook bij ons kan worden ingevoerd (NB: het 
 deelnemende bedrijf Lubrizol werkt al enige jaren met een flexibel 
 rooster); 
- Waardering als je iets extra’s doet; 
- Leidinggevenden die luisteren en die weten te motiveren, betere 
 functioneringsgesprekken; 
- Ik zou graag leren ‘nee’ zeggen. Ik werk in de dagdienst en vaak over. Daar is 
 mijn vrouw niet zo blij mee. Hoe leer ik nee te zeggen, misschien zijn daar 
 wel cursussen voor. Belangrijk dat ik een goede balans houd; 
- Geen acht uur achtereen achter het panel zitten, maar bijvoorbeeld vier uur 
 binnen, vier uur buiten. Zo blijf je scherp; 
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Uit de leeftijdsgroep 55 – 59 jaar: 
- Waardering speelt een belangrijke rol, een schouderklopje zo nu en dan, serieus 
 genomen worden; 
- Mogelijkheden om diensten te ruilen met collega’s uit andere ploegen. Ik kan 
 moeilijk tegen de nachtdienst en vind het geen probleem om in een 
 weekend te werken. Een collega uit een andere ploeg vindt nachtdiensten 
 draaien geen probleem, maar is in het weekend graag vrij. We zouden zo 
 kunnen ruilen af en toe; 
- Voer structureel toekomstgesprekken met medewerkers in het jaar waarin ze 
 42 worden. Dat is het moment dat mensen nog plannen kunnen maken, 
 kunnen switchen, een opleiding kunnen volgen. Laat ze – net als wij nu 
 tijdens deze bijeenkomsten – tijdig over hun toekomst nadenken: hoe 
 willen zij hun werkzame leven verder op een gemotiveerde wijze vorm 
 blijven geven…; 
- Met al mijn ervaring zou ik de laatste jaren van mijn loopbaan wel P&O werk 
 willen doen; 
- Minder lichamelijk zwaar werk; 
- Een mentorrol vervullen; 
 
 
De indruk kan ontstaan dat bovenstaande punten op het bordje van HR en de 
manager worden gelegd en dat verder wordt gewacht tot iemand in de 
organisatie actie neemt. Een belangrijk – nog niet genoemd – resultaat is echter 
ook dat mensen gedurende het traject een groter verantwoordelijkheidsgevoel 
zijn gaan ervaren voor zichzelf. Veel bovengenoemde voorstellen liggen op het 
bordje van de deelnemers zelf: “Ik ga dit inbrengen in het gesprek met mijn 
leidinggevende”, “Ik ga hierover zelf het gesprek aan met HR”, “Ik heb nu zelf 
rondgekeken naar mogelijkheden om mijn werk weer interessant te maken, en ik 
ga draagvlak organiseren om wat met die mogelijkheden te doen. Win-win voor 
mij en de organisatie”. 
 
De voorstellen zijn tevens verzameld en de HR-afdeling houdt de vinger aan de 
pols en stuurt aan of bij waar gewenst. Leidinggevenden en managers zijn op de 
hoogte van de voorstellen en hebben aangeven te ondersteunen waar nodig. 
Geen voorstel is onhaalbaar, al vraagt het hier en daar mogelijk wel om zaken 
anders te organiseren. 
 
En dat laatste is waarmee de organisatie na de vierde bijeenkomst aan de slag 
kan. 
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Draaiboek 
 
Door het volgen van onderstaand draaiboek is het voor bedrijven mogelijk om de 
vier sessies, zoals in de pilots uitgetest, zelfstandig uit te voeren. 
 
Eisen aan de facilitator van de sessies 
- In staat zijn op het proces te sturen 
- In staat zijn om op een flexibele wijze het programma wat aan te passen als de 
 situatie daarom vraagt 
- In staat zijn om onbevooroordeeld met inhoudelijke zaken om te gaan 
 (professionele afstand) 
- In staat zijn om elke deelnemer evenveel spreektijd te verlenen 
- In staat zijn een positieve sfeer te blijven scheppen, ook bij lastige of gevoelige 
 onderwerpen 
- In staat zijn om emoties in goede banen te leiden 
- In staat zijn om de kern te halen uit een stortvloed van woorden 
- In staat zijn actief te luisteren, door te vragen, samen te vatten en eventuele 
 gevoelens te  reflecteren wanneer nodig 
- In staat zijn om enthousiasme en energie uit te stralen 
- Positief kritische instelling, in staat zijn om door te vragen bij eventuele 
 onduidelijkheden 
 
 
Selectiecriteria deelnemers 
- Deelname op vrijwillige basis (motiveren tot deelname bij twijfel) 
- Zijn door een goede voorlichting bekend met de doelstellingen en opzet van het 
 traject 
- Niet noodzakelijk, wel proces bevorderend: streven naar een (qua leeftijd) 
 gevarieerde deelnemersgroep 
- Huidige werkzaamheden, functie of afdeling van ondergeschikt belang: 
 deelnemers kunnen vanuit elke afdeling deelnemen 
 
 
Benodigdheden sessies 
- Laptop met beamer voor de presentatie 
- De Powerpoint presentatie 
- Flipover met stiften 
- Uitgeprinte opdrachten per sessie 
- Notitieblokken  
- Pennen 
- Ruimte met voldoende plek voor alle deelnemers 
 
 
De sessies 
- Er zijn vier gezamenlijke sessies 
- Alle sessies duren drie uur 
- Bij voorkeur zit er twee tot maximaal drie weken tussen de sessies om 
 momentum te houden 
- In de vierde sessie worden de plannen van aanpak gepresenteerd aan 
 managers en andere belanghebbenden in de organisatie 
- Deze laatsten worden tijdig op de hoogte gebracht en uitgenodigd, liefst nog 
 voor het traject aanvangt 
- Ook de deelnemers horen tijdig wanneer de vier sessies plaats vinden en waar 
 en wanneer zij worden verwacht. Bij voorkeur wordt het tijdschema 
 aangepast aan hun beschikbaarheid 
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BIJEENKOMST 1 
Zie Powerpoint bijlage. 
Tijd Onderwerp Vorm Materiaal 
00:00 Opening, welkom, doelstellingen Presentatie Powerpoint 
00:10 Voorstelronde: huidige functie, leeftijd en visie 

op het onderwerp: hoe kijken de deelnemers 
hier op dit moment tegenaan? Wat zijn hun 
eigen doelstellingen m.b.t. dit onderwerp. 
Facilitator noteert. 

Interactie 
Doelstellingen 
worden 
genoteerd 

Flipover 

00:55 Het maatschappelijk kader en de noodzaak tot 
langer doorwerken 

Presentatie Powerpoint 

01:05 Korte pauze  Catering 
01:15 ‘Moment van Voldoening’: noem een moment in 

je werk, of bepaalde werkzaamheden die je 
voldoening en energie geven. Wat doe je graag? 
Interview elkaar m.b.t. dit onderwerp. 2 x 10 
minuten. (Dit is tevens een oefening voor de 
huiswerk opdracht) 

Interview in 
tweetallen 

 

01:40 Inventarisatie momenten van voldoening. 
Facilitator vraagt en noteert.  

Interactie 
Momenten van 
voldoening 
worden 
genoteerd 

Flipover 

02:00 Korte pauze   
02:10 ‘Hersenkrakers’: een goede manier om mentale 

veroudering tegen te gaan is je hersens af en 
toe te laten kraken, uitdagingen aan te gaan, 
problemen op te lossen. Vragen: tegen welke 
uitdagingen loop je aan tijdens je werk, wanneer 
moet je je hersens laten kraken, waar, wil je het 
vaker, hoe kun je dat organiseren, wat is ervoor 
nodig. Facilitator bevraagt ieder individu en 
noteert. 

Interactie 
Hersenkrakers 
worden 
genoteerd 

Flipover 

02:45 Huiswerkopdracht wordt gegeven: interview 1 of 
meerdere collega’s over hun moment van 
voldoening en hun hersenkrakers. Doel: olievlek 
creëren binnen de organisatie m.b.t. dit 
onderwerp en voor de deelnemer zelf: inzicht 
ontwikkelen. Zijn er momenten van voldoening 
en hersenkrakers bij mijn collega’s, die ik zelf 
ook wel interessant vind. Facilitator deelt de 
opdrachten uit 

Interactie 
Facilitator deelt 
de opdracht uit 
en licht deze toe 

Opdrachten 

02:55 Korte evaluatie en vooruitblik op de tweede 
bijeenkomst. Afsluiting: START! (want nu 
kunnen de deelnemers er in de praktijk mee aan 
de slag) 

Interactie  

03:00 De facilitator verzamelt de flipovers met notities 
en bewaart deze voor de volgende keer. 
Eventueel kunnen deze worden uitgewerkt op A4 
en aan de deelnemers worden verstuurd als 
reminder tussen de bijeenkomsten in – inclusief 
de huiswerkopdrachten. 

<< Dit na elke 
bijeenkomst. 

 

 
Deze eerste bijeenkomst zorgt vooral voor een toegenomen bewustzijn rond het 
onderwerp “langer doorwerken” en het werk interessant maken voor jezelf. Door 
de korte duur (drie uur) krijgen mensen net voldoende energie om er in de 
praktijk ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Feedback: “Eigenlijk heb ik 
hier nooit eerder over nagedacht”. Iedereen komt aan het woord. Men voelt zich 
gehoord, ervaart (h)erkenning en door de focus op positieve zaken (momenten 
van voldoening en uitdagende hersenkrakers) verlaat men de bijeenkomst ook 
met een positief gevoel en een positieve verwachting. 
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BIJEENKOMST 2 
Zie Powerpoint bijlage. 
Tijd Onderwerp Vorm Materiaal 
00:00 Opening, welkom, doelstellingen Presentatie Powerpoint 
00:10 Terugkoppeling huiswerkopdrachten, 

faciltator noteert 
Interactie 
Uitkomsten 
huiswerkopdracht 
en worden 
genoteerd 

Flipover 

00:25 Uitleg Interesse/geen interesse, 
vaardig/niet vaardig model 

Presentatie Powerpoint 

00:35 Invullen bovenstaand model op basis van 
huidige werksituatie, deelnemers 
interviewen elkaar, helpen elkaar door 
goede vragen te stellen en door te vragen. 
2 x 10 minuten 

Interactie 
Interview 

Notitiebloks 

01:00 Terugkoppeling vanuit de interviews. 
Facilitator noteert uitkomsten op een 
flipover met daarop het interesse/vaardig 
model. Deelnemers krijgen gelegenheid het 
e.e.a. toe te lichten 

Interactie Flipover 

01:15 Korte pauze   
01:25 Het werktevredenheidscijfer: kijkend naar 

je eigen overzicht in voorgaand model, welk 
cijfer geef jezelf dan m.b.t. je tevredenheid 
(facilitator stelt deze vraag) 

Individueel  

01:30 Stel je kunt naar hartenlust schuiven in je 
werkzaamheden de komende vijf jaar: hoe 
ziet je overzicht er dan uit en welk 
tevredenheidscijfer zou je jezelf dan geven 
(facilitator stelt deze vraag) 

Individueel  

01:35 De facilitator inventariseert alle individuele 
antwoorden en noteert deze op de flipover, 
ook vraagt hij door en om verduidelijking. 
Ook: aan wat soort werkzaamheden denk 
je dan 

Interactief 
Facilitator noteert 

Flipover 

01:50 Reflectievraag, waarover deelnemers in 
tweetallen met elkaar in gesprek kunnen: 
wat dient er te gebeuren, en hoe kun je er 
zelf voor zorgen dat je 
werktevredenheidscijfer over vijf jaar van 
nu inderdaad zo hoog is als je hiervoor hebt 
aangegeven. Wat sta je te doen. De 
facilitator stelt deze vraag. 

Interactief, in 
tweetallen 

 

02:10 Korte pauze   
02:20 Balans werk-privé: wederom een 

reflectievraag waarbij deelnemers zichzelf 
een cijfer tussen de 0 en 10 geven m.b.t. 
hun huidige werk-privé balans. Om de 
interactie te bevorderen, kunnen de 
deelnemers hiervoor langs een 
denkbeeldige horizontale lijn van 0-10 
langs de muur gaan staan. Vervolgens stelt 
de de facilitator verhelderingsvragen. 

Intercatief, 
Langs een muur 

Vrije muur 
met 
voldoende 
ruimte voor 
staande 
discussie 

02:50 Afsluiting, korte evaluatie en 
huiswerkopdracht: je eigen 
interesse/vaardigmodel gedetailleerder 
invullen en 1 of meerdere collega’s 
interviewen met de vraag dit ook te doen. 
Observeren: mogelijkheden tevredenheid. 

Uitleg door 
facilitator 

 Opdrachten 

 
Deze bijeenkomst heeft hetzelfde effect als de eerste. Veel ruimte voor dialoog. 
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BIJEENKOMST 3 
Zie Powerpoint bijlage. 
Tijd Onderwerp Vorm Materiaal 
00:00 Opening, welkom, doelstellingen Presentatie Powerpoint 
00:10 Terugkoppeling huiswerkopdrachten, 

facilitator noteert 
Interactie 
Uitkomsten 
huiswerkopdrachten 
worden genoteerd 

Flipover 

00:40 Reflectie: individuele ideeën en 
voorstellen om de eigen 
werktevredenheid de komende jaren op 
peil te houden of te vergroten 

Op een notitieblok 
schrijven deelnemers: 
gewenst, wanneer, wie 
betrokken, wie beslist 

Notitieblok 

00:50 In tweetallen bespreken de deelnemers 
hun ideeën met elkaar voor eventuele 
aanscherping en realiteitsgehalte 

Interactie  

01:05 Korte pauze   
01:15 Terugkoppeling, de facilitator noteert 

alle voorstellen op een flipover en stelt 
verduidelijkingsvragen. Deelnemers 
kunnen reageren op elkaars voorstellen, 
waaruit discussie en aanscherping zal 
volgen 

Een-voor-een, facilitator 
noteert, interactie 

Flipover 

02:00 Korte pauze   
02:10 Open dialoog over het nemen van de 

eigen verantwoordelijkheid voor 
ontwikkeling, scherp blijven, 
gemotiveerd blijven, actief zijn en de rol 
van anderen hierin, een gezonde work-
life balans, levensfases en 
hersenkrakers 

Open dialoog, de 
facilitator leidt het 
gesprek en noteert 
aandachtspunten voor 
iedereen zichtbaar op een 
flipover 

Flipover 

02:50 Afsluiting, korte evaluatie en 
huiswerkopdracht: volgende keer gaan 
we de voorstellen presenteren aan leden 
van het management team en andere 
leidinggevenden. Denk over je eigen 
voorstel na en pas deze desgewenst 
aan. Denk ook alvast na over zaken die 
collectief geregeld zouden kunnen 
worden. 

Uitleg door facilitator  

03:00 De facilitator verzamelt de flipovers met 
notities en bewaart deze voor de 
volgende keer. Eventueel kunnen deze 
worden uitgewerkt op A4 en aan de 
deelnemers worden verstuurd als 
reminder tussen de bijeenkomsten in – 
inclusief de huiswerkopdrachten. 

  

 
Dit is een bijeenkomst die het voorgaande bijeen brengt in een uiteindelijk 
individueel actieplan, die in het eerste uur van de volgende bijeenkomst kan 
worden aangescherpt voor de presentatie richting managers en andere 
leidinggevenden. Door de open dialoog in het laatste uur wordt er wat breder 
gedacht, zodat ook zaken die eventueel collectief geregeld zouden moeten 
worden in beeld komen. Bijvoorbeeld: meer oog voor ontwikkelingsgesprekken 
tijdens beoordelings- en functioneringsgesprekken. Dieper vragen naar wat de 
medewerker zelf zou willen de komende jaren om gemotiveerd, scherp en 
optimaal inzetbaar te blijven.  
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BIJEENKOMST 4 
Zie Powerpoint bijlage. 
Tijd Onderwerp Vorm Materiaal 
00:00 Opening, welkom, doelstellingen Presentatie Powerpoint 
00:10 Inventarisatie individuele en 

collectieve actieplannen, zoals 
voorgesteld door de deelnemers. Deze 
worden in het tweede uur van deze 
laatste bijeenkomst gepresenteerd 
door een van de deelnemers aan de 
aanwezige MT-leden. Gerepeteerd 
wordt wat aan de MT-leden 
gepresenteerd zal worden. Door input 
van de deelnemers wordt de 
presentatie wat aangescherpt 

Interactie 
Facilitator noteert de 
actieplannen in 
steekwoorden (wat, wie, 
wanneer, hoe) op een 
flipover 

Flipover 

00:50 Korte pauze, ontvangst MT-leden en 
andere leidingevenden 

Interactie  

01:00 Presentatie actiepunten aan de MT-
leden, overall doelstellingen van het 
traject worden nogmaals benoemd 

Presentatie door een van 
de deelnemers 

Flipover 

01:15 Dialoog over de actiepunten met de 
MT-leden, actiepunten kunnen worden 
bijgesteld op basis van hun input en 
de mogelijkheden die daadwerkelijk 
gecreëerd kunnen worden. Afspraken 
worden gemaakt. 

Dialoog onder leiding van 
de facilitator 

 

02:00 Korte pauze   
02:10 De facilitator herhaalt de gemaakte 

afspraken en het doorlopen proces 
vanaf dag 1. Dit als inleiding tot een 
mondelinge evaluatie. 

De facilitator presenteert  

02:20 Mondelinge evaluatie: hoe hebben de 
deelnemers de bijeenkomsten en het 
tussenliggende huiswerk ervaren, wat 
vinden zij van het resultaat tot nu toe, 
wat hebben zij er persoonlijk aan 
gehad en hoe gaat een ieder hiermee 
verder, hoe wordt het levend 
gehouden. 

De facilitator leidt de 
evaluatie en noteert wat 
een ieder inbrengt. Evenals 
eventuele verbeterpunten 
voor een volgend traject 
voor een andere 
deelnemersgroep  

 

02:50 Facilitator geeft een korte 
samenvatting van het voorafgaande, 
dankt de aanwezige en spreekt 
zijn/haar vertrouwen uit over een 
succesvol vervolg. 

Presentatie  

03:00 De facilitator verzamelt alle flipovers 
en zelf gemaakte notities t.b.v. van 
(indien gewenst) een eindverslag voor 
de organisatie. 

  

 
Aan de ene kant is deze vierde bijeenkomst een afsluiting, aan de andere kant 
een begin. Hierna vindt actie plaats. De organisatie gaat met de collectieve 
afspraken aan de slag en elk individu (als eigenaar van zijn eigen actiepunt) met 
de individuele acties. 
 
HR kan zorg dragen voor monitoring van de afspraken. Doet een ieder wat hij 
heeft toegezegd te zullen doen. Alleen wanneer de afspraken en actiepunten 
daadwerkelijk in de praktijk gevolg krijgen, kan van een succesvol traject worden 
gesproken. Afspraken maken en hier nimmer meer op terug komen verkleint de 
kans op succes aanzienlijk. Iets dat alle inzet en enthousiasme gedurende het 
traject teniet zou doen.  



 15 

 
Dankwoord 
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voor het enthousiast voortzetten van dit denken en het verder met mij 
vormgeven van dit project. 
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Voorts dank ik Akkie Jonkman (Akzo Nobel), Grainne Barsema (Lubrizol) en Erwin 
Schenk (Sekisui-Alveo) voor het vertrouwen, het enthousiasmeren van 
deelnemers en het oppakken van dit project binnen de eigen organisatie. 
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contacten binnen Akzo Nobel en Lubrizol. 
 
Alle deelnemers dank ik voor hun inzet, bijdragen, feedback, openheid en 
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