Future Fit

De loop van een loopbaan
AANLEIDING
Een tweetal belangrijke veranderingen op de arbeidsmarkt dwingt u als werkgever kritisch te kijken naar het
carrièreverloop van uw managers en senior staff. In de eerste plaats ontstaat er mogelijk een groeiend gat
tussen het salaris van deze medewerkers en de waarde die zij in de toekomst voor uw organisatie hebben.
In een aantal gevallen wordt de jarenlange opgebouwde ervaring eerder ballast dan een groei in waarde.
Ons Interim Index onderzoek heeft aangetoond dat organisaties en hun medewerkers hier nog onvoldoende
aandacht aan geven. Mensen blijven te lang op hun functie omdat de output nog goed is, maar onderkennen
onvoldoende dat zij langzaam maar zeker te duur worden, dan wel dat hun skill set aan het verouderen is.
Onaangename verrassingen en (dure) conflicten doemen op.

De Wet Werk en Zekerheid geeft
een andere dimensie aan het begrip
goed werkgeverschap. Een werkgever
moet zijn zaken op orde hebben en
kan wel eens van een koude kermis
thuiskomen wanneer er snel en slecht
voorbereid wordt overgegaan tot een
ontslagaanvraag. Goed werkgeverschap
betekent dat werknemers adequaat
voorbereid zijn op een ongewisse
toekomst.

De andere belangrijke verandering betreft de invoering van de Wet Werk
en Zekerheid. De overheid erkent dat ook de arbeidsmarkt flexibeler moet
worden en heeft in dat kader het ontslagrecht aangepast. Enerzijds is
het ontslagrecht versoepeld, anderzijds legt het zwaardere eisen bij de
werkgever waar het gaat over goed werkgeverschap en werk-naar-werk
begeleiding. Het ligt in de verwachting dat daardoor ontslagaanvragen
meer dan tot nu toe geweigerd zullen worden. Met name de eis van
continue scholing en ontwikkeling gaat een belangrijke rol spelen. In dat
kader zijn het tijdig signaleren van de carrière-fitheid én tijdig onderzoek
naar alternatieven vereisten om te kunnen getuigen van dat goede
werkgeverschap. Heel duidelijk is de wetgever daar -begrijpelijkerwijs- niet
over, maar wel mag worden vastgesteld dat in ieder geval aangetoond
moet worden dat “…permanente aandacht voor de duurzame
inzetbaarheid…” noodzakelijk is.

Onderstaande opsomming geeft een indicatie waaraan ontslag getoetst zal worden.
FUTURE FIT ZORGT VOOR COMPLIANCE AAN GOED WERKGEVER- EN WERKNEMERSCHAP
Verplichting medewerker
 Aandacht besteden aan eigen duurzame inzetbaarheid
Verplichting werkgever
 Investeren in scholing
 Investeren in mobiliteit
 Investeren in gezondheid






Bestaande competentieprofielen en functioneringsgesprekken voorzien
nu nog onvoldoende de lange-termijn potentie van de medewerker.
Vaker gaat het gesprek immers over het huidige functioneren en de
daarmee samenhangende output (productiviteit) en niet over de match
tussen toekomstige competentie-eisen en de duurzame waarde van de
opgedane kennis, skills en persoonlijkheid. Dit wordt versterkt door het
feit dat medewerker en manager belang hebben bij het benadrukken
van de productiviteit van vandaag.

Fu

Schaekel & Partners heeft in samenwerking met LTP een
instrumentarium ontwikkeld dat u helpt uw managers en senior staff
gerichter te begeleiden in deze cruciale besluitvorming. Hierdoor toont u zich niet alleen een goed werkgever, maar
voorkomt u ook het risico van onnodig hoge ontslagkosten.
Het instrumentarium is samengevat in het Future Fit Programma dat managers en senior staff in staat stelt keuzes te
maken voor hun professionele toekomst, professioneel ondersteund door de werkgever.

HET FUTURE FIT PROGRAMMA
Schaekel & Partners zorgt ervoor dat u helder in kaart krijgt waar u risico’s loopt (zowel retentierisico, als ontslagrisico).
Dit doen wij samen met u en uw HRM unit. Deze activiteiten dragen er mede toe bij dat u voldoet aan het ‘goede
werkgeverschap’. Maar bovenal geeft u aan dat duurzame managementontwikkeling voor uw talenten u ernst is.

• Dossieronderzoek
• Analyse performance
• Analyse
waardetoevoeging

Future Fit
• Future Fit Assessment
• Interview
• Huidige en toekomstige
competentievereisten
• Fit for the future?

• Meet the professional
• Persoonlijke
waardepropositie

Check-Up

Workout

Embed
• Validatie verdere
carrièrerichting
• Persoonlijk
carrièreplan
• Startdocument voor
verdere ontwikkeling

4-12 weken
Het Future Fit Programma bestaat uit de volgende onderdelen:
Check-Up:

Een overzicht van uw managers/senior staff op basis van dossieronderzoek, afgezet tegen de vier hoofdcategorieën van het Future Fit Programma (Relevante Kennis, Organisatievermogen, Resultaatsfocus, 		
Netwerk). Hierdoor herkent u snel en objectief de mensen die kwetsbaar zijn.

Future Fit:

Aan de hand van een speciaal ontwikkeld persoonlijk assessment gevolgd door een carrière-interview
met onze consultants en die van LTP wordt een persoonlijk beeld opgebouwd waar de medewerker
duurzaam voldoet of juist een risico loopt.

Tevens wordt duidelijk welke mogelijke carrièrepaden voor de hand liggen:





‘Fit for the job’ voor de komende 2/3 jaar
Kan in huidige rol blijven, echter met maatregelen (bijv. demotie)
Mogelijkheden buiten de organisatie, bijvoorbeeld zelfstandig ondernemerschap
Mogelijkheden buiten de organisatie, andere baan

Schaekel & Partners Future Fit Assessment
In samenwerking met LTP, een gerenommeerd assessment bureau, is een assessment ontwikkeld dat een goed beeld
geeft of de persoon kan voldoen aan de toekomstige eisen van uw onderneming. Het assessment is maatwerk: samen
met u stellen wij het toekomstige competentiemodel vast, dat als benchmark zal gaan gelden. Via een heldere, online
questionnaire en een diepgaand interview krijgt de kandidaat een duidelijk inzicht in zijn of haar future fit, waarna hij of
zij zelf mag vaststellen of de uitkomst van het assessment aan u beschikbaar wordt gesteld. Het assessment geeft een
helder beeld waar een ontwikkelgebied ligt.

Workout:

Verkenning van de mogelijke alternatieven, waaronder gesprekken met experts ter toetsing van onder meer
zelfstandig ondernemerschap. Aan de hand van de analyse en een intakegesprek met Schaekel & Partners
wordt de medewerker in contact gebracht met deze geselecteerde managers om meer te horen en te
begrijpen van bepaalde industrietakken en specialisaties.
Schaekel & Partners zoekt in haar netwerk van zelfstandige management professionals de best passende
gesprekspartner, die ingeschakeld wordt om de carrièrerichting te toetsen op geschiktheid. De gesprekspartner selecteren wij op basis van karaktereigenschappen en inhoud.
Op basis van de gevoerde gesprekken wordt een waardepropositie ontwikkeld.

Meet the professional
Schaekel & Partners heeft vanaf 1987 een actief netwerk opgebouwd van meer dan 3.000 professionele managers.
De meeste van hen zijn actief als zelfstandig ondernemer, opereren op management- en directieniveau en zijn ieder
deskundig in een vakgebied/branche.
Onder de noemer ‘meet the professional’ worden zij ingeschakeld in het Future Fit Programma. Aan de hand van de
analyse en een intakegesprek met de specialisten van Schaekel & Partners wordt de medewerker in contact gebracht
met een zelfstandige management professional om meer te horen en te begrijpen van bepaalde industrietakken en
specialisaties. En om de carrièrerichting te toetsten.

Embed:

Integratie in het Persoonlijk Carrière Plan en vaststelling van vereiste coaching/management. De uitkomsten
van de analyse en de gesprekken worden transparant vastgelegd in een carrièreplan, waarmee de
werkgever én de medewerker helderheid hebben over elkaars verwachtingen en waarmee ook voldaan
wordt aan de vereisten van ‘Goed Werkgeverschap’.

Het Persoonlijk Carrière Plan bevat:
 Gegevens medewerker en functie
 Vereiste huidige en toekomstige competenties op basis van de vier hoofdcategorieën van het Future Fit Programma
(Relevante Kennis, Organisatievermogen, Resultaatsfocus, Netwerk)
 Verslagen van gevoerde gesprekken met onder meer Schaekel & Partners, LTP en zelfstandige management
professionals (meet the professional)
 Eindadvies voor zowel werkgever als werknemer
Het Persoonlijk Carrière Plan wordt formeel ondertekend door werkgever en werknemer en geldt als startdocument voor
verdere ontwikkeling.

Interesse?
Wilt u weten wat het Future Fit Programma voor u en uw organisatie kan betekenen?
Neem contact op met Marleijn de Groot via e-mail marleijndegroot@schaekel.nl
of telefonisch 030 - 8783640.

