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Leven lang leren: ‘quadruple helix’
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Het vraagstuk van veel organisaties

Twee vraagstukken:
1. Inzetbaarheid huidige 

personeel
2. Aantrekken schaars talent





Het vraagstuk van het individu: een eenzijdige 

benadering





Even terug naar de wens van de mens….



Werk is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste

Bron: ESB, februari 2018



Waarden van werk (1)

• Extrinsieke arbeidsoriëntatie:
– Behoefte aan zekerheid en veiligheid (o.a. in beloning, werkomstandigheden, 

werkzekerheid)

• Intrinsieke arbeidsoriëntatie:
– Inhoudelijk interessant en betekenisvol werk

– Kunnen benutten van de eigen capaciteiten

– Mogelijkheden tot zelfontplooiing en zelfverwezenlijking

• Sociale behoeften:
– Behoefte aan sociale contacten en verbondenheid met anderen

– [eerlijk, rechtvaardig en met respect behandeld worden]

Bronnen: 
- ESB, februari 2018
- Kalleberg en Marsden, 2013
- Thunnissen et al., 2013 



Waarden van Werk (2)

1. Prettige mensen om mee te werken

2. Een functie waarin je je capaciteiten kunt 

benutten

3. De mogelijkheid initiatief te tonen

4. Goed loon

Bron: ESB, februari 2018



Bron: Pfau (in HBR, 2016)



Kort samengevat: de wens van de mens



Bron: ESB, februari 2018

Draaien we dan aan de juiste knoppen?



Bron: ESB, februari 2018



De wens van de mens = neem mijn talent als 

uitgangspunt

Wat 
noodzakelijk 
is voor je vak

Wat je 
graag doet

Wat je 
goed kunt

Bron: Thunnissen & Van Vuren (2019)



Maar de omgeving stuurt op bijhouden competenties 

Wat 
noodzakelijk 
is voor je vak

Wat je 
graag doet

Wat je 
goed kunt

Bron: Thunnissen & Van Vuren (2019)



Wat gaan we doen, in deze tijd waarin we zeker weten 

dat we het niet zeker weten?



Hoe te benaderen…?



Vooruitkijkers gezocht….



…met een nieuwsgierige inborst



Wat is nieuwsgierigheid?

sensation seeking, or the willingness to 

take risks to acquire varied, novel, and 

intense experiences

de wil om te begrijpen wat je nog niet 

begrijpt

de wil om te weten, samen 

met enthousiasme, 

concentratie, volharding, 

initiatief en een 

onderzoekende houding

a desire to know, to see, or to experience that

motivates exploratory behaviour directed towards

the acquisition of new information

(Bronnen o.a.: WEF, 2015; Trouw et al., 2014; 
Litman, 2005; Kashdan, et al., 2018)



Nieuwsgierigheid prikkelen

• Iedereen is van nature nieuwsgierig:
– De mate waarin kan verschillen

– Nieuwsgierigheid kan door bepaalde situaties versterkt of juist geremd worden

– Waardoor nieuwsgierigheid wordt geprikkeld kan van persoon tot persoon verschillen

(Kashdan et al. 2004; Korpershoek et al., 2018)

• Hoe te prikkelen:
– Perspectief creëren: zoomlensanalogie & het totaalplaatje laten zien (o.a. Simons, 2012)

– Creëer aangenaam ongemak: Information gap = net te weinig informatie aanbieden, maar genoeg om 
iemand vertrouwen en zekerheid te geven om het ongemak aan te kunnen (Loewenstein, 1994)

– Geef ruimte aan nieuwsgierigheid (Trouw et al, 2014; Gino, 2018)



Is er in het werk voldoende ruimte voor nieuwsgierigheid?

Vragen stellen 
moet (kunnen)

(HBR, sept-oct 2019)



Durf te vragen: nieuwsgierige types als inspiratiebron

• Wat betekent nieuwsgierigheid voor jou 
persoonlijk?

• Hoe voelt nieuwsgierig zijn voor jou?
• Hoe kan iemand zien dat jij nieuwsgierig bent?
• Wat is het meest nieuwsgierige dat je hebt gedaan?
• Ben je meer of minder nieuwsgierig geworden 

gedurende je leven?
• Wat is de beste manier om jouw nieuwsgierigheid 

te ontwikkelen?
• Wat dempt jouw nieuwsgierigheid?
• Wat zijn de meest waardevolle dingen die jouw 

nieuwsgierigheid je heeft gebracht gedurende je 
leven?

Voor meer inspiratie: 
https://fontysblogt.nl/author/danaebodewes/



Een leven lang nieuwsgierig

“Ik vind dat het je ten goede komt als je 
nieuwsgierig blijft in het leven. Dat je niet 
denkt, het zal mijn tijd wel duren. Maar 
nieuwsgierig blijven naar hoe het gaat, hoe 
het met de wereld zal verlopen. Nu 
bijvoorbeeld met de stikstof. Hoe zal dat uit 
gaan pakken? Wat willen ze daarmee 
bereiken?...”

Jenny (89)



• https://www.fontys.nl/nieuws/duurzaam-leren-en-werken-wat-is-daarvoor-

nodig/

• http://bit.ly/lectoraattalentinterventies

• https://www.researchgate.net/profile/Marian_Thunnissen

• https://www.linkedin.com/in/marian-thunnissen-ba1812/

• M.thunnissen@fontys.nl of m.a.g.thunnissen@uu.nl


