
Na mijn middelbare school ben ik gaan studeren. Nu meer 
dan drie decennia later is deze - destijds opgedane kennis - 
niets meer waard. Het was wel een fantastische tijd, maar dat 
terzijde. Totaal verouderd en ingehaald door de tijd. Is dat erg? 
Nee, dat denk ik niet. Want het echte leren en ontwikkelen 
heeft met name daarna plaatsgevonden. Gewoon door 
te werken, regelmatig van werkomgeving en functie te 
veranderen, nieuwe dingen te leren door een opleiding of 
cursus te volgen of het gewoon te doen. Hierdoor leer je 
je aanpassen aan steeds veranderende omstandigheden en  
blijf je bij. 

Welke functie zou er nog precies zo uitzien als dertig jaar 
geleden? Ik geloof niet dat die er is. Denk maar aan alle 
technologische ontwikkelingen die het werken hebben 
beïnvloed. Met name de computer was natuurlijk een enorme 
vlucht voorwaarts. Het is haast niet meer voor te stellen, maar 
in 1998 gebruikte de toenmalige minister-president Wim Kok 
de muis als een afstandsbediening. Hij wist werkelijk niet hoe 

het werkte. We hadden destijds nooit verwacht dat nu bijna 
iedereen met een computer overweg kan of moet. Waarom 
zijn we nu allemaal in meer of mindere mate computervaardig? 
Omdat we anders veel zouden missen of er zelfs last van 
zouden hebben. Dus de inspanningen om ermee om te leren 
gaan, leveren veel op.

Om je eigen loopbaan vorm te kunnen geven, moet je 
ervoor zorgen dat je aantrekkelijk bent en blijft voor de 
arbeidsmarkt. Hierbij kun je er wel vanuit gaan dat je functie 
in de komende jaren verandert.  Maar wat die veranderingen 
dan zijn, laat zich minder makkelijk voorspellen. Hoe blijf je 
dan duurzaam inzetbaar? In mijn ogen door op de hoogte te 
blijven van de ontwikkelingen, goed in je vak te blijven en je 
kennis voortdurend te verbreden. Neem initiatief en kijk waar 
je naartoe wilt bewegen. Maar vooral, doe de dingen waar je 
plezier in hebt. Binnen de sector PLb zijn door het O&O fonds 
prachtige instrumenten ontwikkeld. Maak daar gebruik van. 
Duurzaam inzetbaar zijn biedt je zekerheden.
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