
WHY STAY A FISH,
IF YOU CAN BE A SHARK?



1. WAAROM IS JEZELF ONTWIKKELEN ZO BELANGRIJK?

De overheid stimuleert leven lang leren. Zodat volwassenen – al dan niet werkend – 
voldoende kennis en vaardigheden opdoen om duurzaam inzetbaar te worden of te 
blijven op de arbeidsmarkt. In 2015 bood 85% van de bedrijven in Nederland cursussen 
of andere bedrijfsopleidingen aan (CBS, 2017). In 2017 volgde in Nederland 19% van de 
volwassenen een opleiding of cursus, aldus het CBS (2018).

Door nieuwe en veranderende beroepen in de 4de Industriële Revolutie neemt het 
tekort aan goed opgeleid technisch personeel verder toe. Beroepen veranderen en 
nieuwe functies ontstaan. Dat betekent dat de vraag naar scholing verder toeneemt. 
Verder willen bedrijven medewerkers aan zich binden. Het is logisch dat de meerder-
heid van de bedrijven opleidingen en cursussen aanbiedt. Volgens het 2018 Workplace 
Learning Report blijft 94% van de medewerkers namelijk langer als een werkgever 
in zijn/haar opleiding investeert. 



2. LEVEN LANG LEREN IN NEDERLAND: STAND VAN ZAKEN

We zwemmen in de 4de Industriële Revolutie. Ontwikkelingen zoals robotisering, nano-
technologie, biotechnologie, 3D printen, virtual reality en Internet of Things zorgen voor 
het samenvloeien van verschillende industrieën en dat gaat immense veranderingen met 
zich meebrengen; niet in de laatste plaats als het gaat over human capital. 

Uit onderzoek van McKinsey (2018) blijkt dat er in 2030 andere vaardigheden van personeel 
gevraagd worden dan nu. Het belangrijkste advies uit dat onderzoek: zorg voor een 
mentaliteitsverschuiving en breng een leven lang leren cultuur op gang door werknemers 
te faciliteren in persoonlijke ontwikkeling.

Want degene die deze nieuwe processen het best onder controle heeft, heeft de toekomst. 
Routinematig werk verdwijnt, flexibiliteit om ‘the right man for the right job’ naar voren 
te kunnen schuiven wordt belangrijk. Het vereist een hele nieuwe generatie technische 
professionals; gekwalificeerde mensen met een hoog aanpassingsvermogen, een super 
effectieve manier van werken en de wil om zich steeds te ontwikkelen.



3. OPLEIDING EN ONTWIKKELING BELANGRIJKSTE THEMA 
OP HR-GEBIED BINNEN TECHNISCHE BEDRIJVEN

Net als in de voorgaande jaren zijn opleiding en ontwikkeling de belangrijkste onderwerpen 
op HR-gebied binnen technische bedrijven (TechBarometer, 2019). Volgens onderzoeks-
resultaten van GoodHabitz (2019) en Edubookers (2020) blijkt dat werknemers een sterke 
wens hebben zich te ontwikkelen, maar het lastig vinden om zelf de mouwen op te 
stropen en ermee aan de slag te gaan. Daar ligt een rol voor de werkgever en de 
leidinggevenden die trainingen en opleidingen moeten faciliteren. 

Binnen Techsharks staat een leven lang leren centraal. Als je als bedrijf personeel aan 
je wilt binden, dan moet je ontwikkeling van de medewerkers faciliteren en stimuleren. 
De leidinggevende en recruitment specialisten bieden ondersteuning welke opleiding bij 
de medewerker past en stimuleren dit in één op één gesprekken. Het resultaat? Meer dan 
60% van onze medewerkers volgt een training of opleiding. 

Doordat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen kunnen we onze klanten optimaal 
ondersteunen bij hun transitie naar industrie 4.0. Onze klanten gebruiken technisch 
gereedschap om hun producten verder te ontwikkelen; bij Techsharks gebruiken wij 
opleidingen, trainingen en coaching gesprekken om onze medewerkers te ontwikkelen. 



4. WERKNEMERSTEVREDENHEID EN BEHOEFTE AAN OPLEIDEN 

Het behouden van technisch personeel is niet eenvoudig. Het tekort aan technici is nog 
steeds het hoofdthema in de technische branche. Gevolgd door de allround inzetbaarheid 
en het borgen en bijbrengen van kennis en kunde (TechBarometer, 2019). Wereldwijd 
voelt slechts 15% van de medewerkers zich gepassioneerd over het werk dat ze doen 
(Gallup 2017). De cijfers uit ons medewerkerstevredenheid onderzoek zijn rooskleuriger. 

De gemiddelde Techsharks medewerker beoordeelt Techsharks met een 8. Verder blijkt 
uit het onderzoek dat onze sharks zich ontwikkelen. Het resultaat? Positieve reviews op 
o.a. Indeed en loyale medewerkers die zichzelf continu verbeteren.



5. WIE STAAT AAN HET ROER VAN DE ONTWIKKELING VAN 
DE MEDEWERKERS?

Uit de Raet HR Benchmark (2016) blijkt dat 75% van de medewerkers aan het roer wil 
staan van hun eigen ontwikkeling. In plaats van het voeren van traditionele ontwikkel-
gesprekken zegt werkend Nederland liever continu feedback te geven en te ontvangen 
(41%). Ook het verhogen van de frequentie wordt regelmatig genoemd door medewerkers 
(38%). Daar hebben we bij Techsharks naar geluisterd.

Vanaf de eerste dag in onze ‘oceaan’ leren onze sharks een beetje meer over hoe zij 
kunnen uitgroeien tot een shark van formaat. Vanuit ons eigen onderzoek blijkt dat 85% 
van de sharks in gesprek is over hun ontwikkeling. In 2020 introduceren we een nieuwe 
beoordelingscyclus geheel in de stijl van de techniek: namelijk Reflection & Development 
(R&D). We geven de sharks de ruimte om te dromen over hun ontwikkeling maar zorgen 
wel dat ze verbintenis met de organisatiedoelen hebben. We streven ernaar om steeds weer 
van elkaar te leren. Dat kan alleen als je je openstelt voor feedback en tegelijkertijd 
bereid bent om jouw feedback te delen met anderen. 



6. TEVREDEN MEDEWERKERS ZIJN LOYALER 
EN WILLEN ZICH ONTWIKKELEN

Een medewerker die zijn werkgever positief beoordeelt is loyaal en ontwikkelt zich binnen 
de organisatie. Logisch toch? Voor ons wel. We koppelden het gevoel dat iemand zich 
ontwikkelt binnen Techsharks en of diegene over een jaar nog bij Techsharks werkzaam 
zou zijn, aan de medewerkerstevredenheid. Wat blijkt? Tevreden medewerkers hebben 
het gevoel dat zij zich ontwikkelen en zijn loyaler. 



7. SHARK TALK: MAAK HET VOLGEN VAN OPLEIDINGEN 
MAKKELIJK VOOR DE MEDEWERKERS

In een wereld die sneller verandert dan ooit zijn bedrijven op zoek naar winnaars. 
Mensen bij wie verandering en variatie het beste naar boven brengt. Maak het mede-
werkers makkelijk om zich te ontwikkelen en stimuleer die verandering. Vanuit Techsharks 
hebben wij dat gedaan door een op maat gemaakte Shark Academy op te richten. 
Verder starten we met ons Reflection & Development traject. Medewerkers pakken de regie 
over hun ontwikkelingen en stellen zelf een plan op. Uiteraard in samenwerking met hun 
leidinggevende, maar de medewerker is de regisseur. Ons advies aan organisaties: 

Creëer een leven lang leren cultuur. Stimuleer je medewerkers om zich te ontwikkelen, 
zodat zij een positieve houding ontwikkelen tegenover leren.
Mensen willen er graag bij horen. Daarom zijn gedragingen en meningen van anderen 
belangrijk voor ons. Als een grote groep medewerkers een opleiding volgt, dan zullen 
er meer volgen. Zet rolmodellen in! 
Maak het de medewerkers makkelijk om opleidingen en cursussen te volgen door 
processen te automatiseren en het gewenste gedrag te stimuleren. Maak leren leuk!
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8. ONZE MEDEWERKERS BEPALEN HET SUCCES 
VAN ONZE ORGANISATIE

Techsharks ziet ontwikkelen als hét middel om relevant te blijven. Het is geen keuze, maar 
onze ‘way of life’. We zijn ervan overtuigd dat je gelukkiger wordt als je je kunt blijven 
ontwikkelen en dit vinden wij noodzakelijk om in de toekomst effectief te kunnen blijven. 
Dat lukt niet alleen door een opleiding, een cursus of workshop te volgen, het zit ook in 
een kritische houding, in resultaatgerichtheid, reflectie en iets doen met de ideeën die je 
hebt. Herken jij jezelf hierin? Kom dan in actie en solliciteer op één van onze vacatures. 
Wie niet waagt, die niet wint. Ook dat hoort bij ontwikkelen!
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