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Invoering van nieuwe organisatieconcepten is in veel grote organisaties momenteel aan de 

orde van de dag. Onder druk van de concurrentie gaan steeds meer organisaties er toe over 

bestaande structuren te herzien en nieuwe, meer gedecentraliseerde en marktgeoriënteerde 

werkwijzen in te voeren. Uit de praktijk komen er allerlei signalen dat de implementatie van 

dergelijke nieuwe concepten vaak een 'lastige' aangelegenheid is. De veranderingsprocessen 

omvatten doorgaans een veelheid van domeinen en voltrekken zich vaak op een veelheid van 

niveaus. Ze raken meestal een veelheid van belangen en zijn inzet van het krachtenspel tussen 

een groot aantal partijen en personen. Binnen zo'n setting is ook het ontwikkelen van 

opleidingsbeleid een complex proces, waarbinnen zich allerlei spanningsvelden voordoen. 

Een afgeronde theorie over dergelijke spanningsvelden is niet voor handen, maar voor 

belangrijke onderliggende dimensies biedt recente literatuur aanknopingspunten (Simons, 

1995). Deze is in dit verband als theoretisch kader gehanteerd. 

 

In deze bijdrage worden de optredende spanningsverhoudingen geïllustreerd aan de hand van 

een onderzoek naar de invoering van een nieuwe, meer markt- en klantgerichte structuur van 

taken en processen in het bankwezen. Het gaat om een ingrijpend veranderingsproces, dat 

plaatsvindt in een complexe omgeving en binnen een complex netwerk van organisaties. De 

bijdrage wordt toegespitst op de keuzes die op centraal en decentraal niveau ten aanzien van 

de personele invulling van de nieuwe structuur worden gemaakt en op de daaraan gekoppelde 

inspanningen op het gebied van opleiding en ontwikkeling van medewerkers. De centrale 

onderzoeksvraag is hoe verschillen in implementatie van organisatieverandering en in 

opleidingsbeleid kunnen worden verklaard. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in een van Nederlands grotere bankorganisaties en bestond uit 

een meervoudige gevalstudie van het veranderingsproces in zes lokale banken die als 

'voorlopers' participeerden in een organisatiebreed veranderingsproces. Alle zes waren dit 

banken waar het veranderingsproces recent in gang was gezet. De banken verschilden wat 

betreft hun bedrijfsomvang en hun werkgebied; naast twee kleine plattelandsbanken werden 

twee middelgrote banken in een verstedelijkte omgeving en twee grote banken, waaronder een 

grote stadsbank onderzocht. In elke bank werden gesprekken gevoerd met het management, 

werd documentatie die op het veranderingsproces betrekking had geanalyseerd en werd 

gebruik gemaakt van informatie uit de personeelsdossiers.  

 

Centraal in elke case stond het formatiebeleid dat in de betreffende bank werd gevoerd in het 

kader van de omschakeling naar een meer marktgerichte werkwijze. Daarbij zijn met name 

twee processen nader bestudeerd: de herinrichting van de bedrijfs-en arbeidsorganisatie en de 

herinrichting van de personele bezetting. In elke bank is een reconstructie gemaakt van de 

ideeën die het management omtrent de nieuwe werkwijze heeft ontwikkeld, van de 

maatregelen die men ten aanzien van organisatie en personeel heeft getroffen en van de wijze 

waarop het veranderingsproces tot dan toe in de praktijk is verlopen. Het geplande en 
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gevoerde personeelsontwikkelings- en opleidingsbeleid was in alle cases een belangrijk 

aandachtspunt. In deze bijdrage ligt daarop het accent. 

 

Na een korte uiteenzetting over het veranderingsproces en de achtergronden ervan, wordt in 

het eerste deel beschreven welk opleidingsbeleid in verband met de implementatie van de 

nieuwe structuur en werkwijzen is opgezet. Aangegeven wordt hoe vanuit de centrale 

opleidingsstaf beleidsmatig op de nieuwe ontwikkelingen wordt ingespeeld, welke nieuwe 

beleidslijnen zijn uitgezet, welke aanpassingen in het opleidingsaanbod zijn aangebracht, hoe 

procedures en faciliteiten rond opleiding en ontwikkeling in relatie tot het veranderingsproces 

worden ingezet en welke implicaties de veranderingen in de organisatie hebben voor de 

relaties tussen de verschillende bij opleiding en ontwikkeling betrokken partijen.  

 

Daarna wordt beschreven hoe de opleidingspraktijk op lokaal niveau er uit ziet. Wat wordt er 

in de zes onderzochte banken feitelijk aan opleiding gedaan? Inhoeverre spoort wat zich op 

lokaal niveau ontwikkeld met hetgeen op centraal aan wenselijke beleidsopties is uitgezet? 

Inhoeverre speelt opleiding en ontwikkeling in de onderzochte banken feitelijk een rol bij de 

implementatie van nieuwe organisatieconcepten? Welke variatie ontwikkelt zich in de banken 

bij de afstemming van (nieuw) vereiste en onder het personeel beschikbare kwalificaties? 

Waar is die variatie in de aard en inhoud en de vormgeving van leerprocessen aan toe te 

schrijven? Hoe denkt het lokaal management over de wenselijkheden en mogelijkheden van 

opleiden en leren in relatie tot de zich nieuw ontwikkelende relaties in de arbeidsprocessen en 

de ruimere organisatiecontekst?  

 

In het derde deel van de paper zal een aantal discussiepunten naar voren worden gebracht, 

toegespitst op de spanningsvelden die zichtbaar worden bij de implementatie van 

opleidingsbeleid in complexe organisaties, zoals de onderzochte er een is. Een zestal 

spanningsvelden zal worden besproken: 

 

• de spanning tussen centrale coördinatie en decentrale verantwoordelijkheid op het gebied 
van opleiding en ontwikkeling; 

• de spanning tussen kwalificering van het hele personeel versus kwalificering van specifieke 
doelgroepen; 

• de spanning tussen brede basiskwalificering en specifieke functiegericht kwalificering; 

• de spanning tussen standaardopleidingen en kwalificering naar maat; 

• de spanning tussen formele cursorische en informele, in het werk ingebedde vormen van 

kwalificering; 

• de spanning tussen kwalificering gericht op persoons- en loopbaanontwikkeling en kwali-
ficering gericht op functie- en organisatieontwikkeling. 

 

Bediscussieerd zal worden hoe de betrokkenen in de onderzochte banken tegen deze 

spanningsvelden aankijken en hoe ze er in hun eigen praktijksituatie mee omgaan. Daarbij zal 

blijken dat op een aantal punten gaande het veranderingsproces haalbare oplossingen worden 

gerealiseerd, mede op basis van aanpassingen in de traditionele concepten die aan het 

opleidingsbeleid van de bank ten grondslag liggen. Tegelijkertijd zal blijken dat op andere 
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punten niet kan worden volstaan met continuering van de bestaande opleidingsconcepten en 

dat hier herziening van opvattingen en werkwijzen wenselijk is. 

 

Aan het eind van de paper zal een aantal conclusies worden geformuleerd rond de vraag wat 

we van de in dit onderzoek in het bankwezen geconstateerde ontwikkelingen kunnen leren ten 

behoeve van het opzetten van organisatievernieuwingsprocessen in vergelijkbare sectoren en 

organisaties. 
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De opbouw van één of meerdere expertises is noodzakelijk om het hoofd te kunnen bieden 

aan de snelle ontwikkelingen waaraan een ieder tegenwoordig blootstaat. Het bezitten en 

het behouden van een bepaalde mate van deskundigheid is een absolute 'must' geworden 

gegeven de technologische veranderingen, groeiende concurrentie en de toenemende 

internationalisatie van producten en markten. Tevens dwingen de ontgroening en 

vergrijzing van de beroepsbevolking tot een nauwgezette bewaking en sturing van de 

loopbaanontwikkeling. In het bedrijfsleven is er tot nu toe nauwelijks aandacht geweest 

voor de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden of expertises bij medewerkers. Echter, 

inzetbaarheid van medewerkers in een voor hen nieuw deskundigheidsgebied vereist dat zij 

in staat zijn om, in een relatief korte periode, nieuwe kennis, vaardigheden en routines op te 

bouwen. Als de medewerkers niet in staat zijn om de vereiste standaard te bereiken kan 

obsoletie, een proces waarbij sprake is van een geleidelijke afname in arbeidseffectiviteit, 

het gevolg zijn. 

 

In deze bijdrage wordt een meetinstrument besproken dat, in het kader van het onderzoek 

'expertise-ontwikkeling in loopbanen', ontwikkeld is om individuele deskundigheden in 

organisaties te kunnen traceren en te kunnen evalueren, ongeacht het domein van expertise. 

Het voornaamste doel van het onderzoek is het belichten van manieren om obsoletie van de 

individuele medewerker te voorkomen en het aandragen van mogelijkheden om de 

ontwikkeling van professionele competentie gedurende de gehele loopbaan te stimuleren. 

Het eerste deel van de presentatie zou kunnen bestaan uit een uiteenzetting van het begrip 

expertise en een overzicht van de literatuur omtrent expertise-onderzoek gebaseerd op twee 

verschillende onderzoekparadigma’s. In het tweede deel zal ingegaan worden op het 

ontwikkelde meetinstrument voor de bepaling van de mate van expertise van een 

individuele medewerker. Tevens wordt aandacht besteed aan de psychometrische evaluatie 

van het meetinstrument. Uit deze evaluatie blijkt dat een ogenschijnlijk valide en 

betrouwbaar meetinstrument is ontwikkeld voor het meten van de graad van individuele 


