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Eindevaluatie pilot ‘Ervaringsplaatsen Postdocs’ (Peer to Peer Advies) 

Juli 2009 

 

De Nederlandse universiteiten zetten zich in om het carrièreperspectief voor jonge 

onderzoekers te vergroten. Het strategische programma van de VSNU met de titel 

‘Perspectief voor Jong Talent’ draagt hieraan bij door projecten te realiseren waarin 

promovendi en postdocs zich beter voorbereiden op functies in de samenleving. Eén van 

de projecten uit het programma is de pilot ‘Ervaringsplaatsen voor postdocs’ (Peer to 

Peer Advies) 

 

De pilot is ontwikkeld door the Curious Network/Randstad in samenspraak met de 

VSNU. Aan the Curious Network is gevraagd een pilot te ontwikkelen die postdocs in 

staat stelt zich tijdens hun aanstelling te oriënteren op functies buiten de universiteiten. 

Centraal staat de mogelijkheid om tijdelijk ervaring op te doen bij bedrijven en 

organisaties. Hiermee bieden we hen de mogelijkheid hun blik te verruimen naar een 

carrière buiten de universiteit. De postdocs nemen deel op basis van vrijwilligheid.  

 

Start pilot 

Vorig jaar mei is de pilot gestart met 12 postdocs. Er werd begonnen met het voeren van 

gesprekken met de kandidaten over hun loopbaan, wensen en mogelijkheden. Na deze 

gesprekken zijn 7 deelnemers afgevallen. Redenen hiervoor waren divers; drie postdocs 

hadden een baan gevonden buiten de universiteit, drie anderen wisten nu zeker dat ze 

verder wilden in de wetenschap en voor één postdoc was de investering in tijd en energie 

bij nader inzien te veel. Hieruit blijkt dat intensieve coaching en gesprekken groot effect 

heeft gehad op de professionele ontwikkeling van de kandidaten. Met dit effect, het 

afvallen van de kandidaten, was geen rekening gehouden door de VSNU en door the 

Curious Network. Dit effect blijkt sterker bij de postdocs dan bij deelnemers uit eerdere 

peer tot peer-pilots. 

 

Deelname pilot 

Vijf postdocs afkomstig van de Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Twente, 

Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben deelgenomen 

aan de pilot. Zij hebben opdrachten uitgevoerd bij de Free Record Shop, het 

Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur, Corus, Gezondheidsfonds en Exodus Nederland. 

 

De postdocs zijn begeleid door the Curious Network en door de organisatie waar zij de 

opdracht uitvoerden. The Curious Network biedt de postdocs adviesvragen bij bedrijven 

en geeft ze training, coaching en intervisie. De focus van de begeleiding is gelegd op het 

proces van adviseren: presentatie, interactie, communicatie, effectief gebruik makend van 

de talenten. De betrokken organisaties hebben in een wisselende mate en intensiteit 

begeleiding aangeboden aan de postdocs. Momenteel, zomer 2009, zijn alle opdrachten 

afgerond. 

 

Ervaringen deelnemers 

Aan de deelnemers is gevraagd twee vragenlijsten in te vullen over de opdracht, hun 

ervaringen, de inhoud en de begeleiding. Deze lijsten zijn ingevuld in de eerste fases van 
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de opdracht en na beëindiging van de opdracht. Uit de vragenlijsten blijken de volgende 

ervaringen: 

 

Gebruik maken van kwaliteiten en vaardigheden 

 De deelnemers hebben meer zelfvertrouwen gekregen; ze zijn zich bewust 

geworden van eigen kwaliteiten en vaardigheden en de waarde hiervan buiten en 

binnen de wetenschap.  

 De deelnemers hebben gebruik gemaakt van rol, positie en talenten en waren in 

staat om draagvlak te creëren en processen te beïnvloeden bij hun opdrachtgevers.  

 Het ontwikkelen van nieuwe communicatieve vaardigheden, gebruik makend van 

eigen creativiteit, mensgericht bezig zijn en het leren van nieuwe inhoud is de 

deelnemers goed bevallen.  

 De deelnemers hebben ervaren dat zij hun kennis en analytische vermogens 

uitstekend konden inzetten in de adviesopdrachten. 

 

Verschillen universiteit en betrokken organisaties 

De grootste verschillen tussen de universiteit als werkgever en de organisaties waar de 

opdrachten werden uitgevoerd liggen voor de deelnemers onder meer in: 

 De snelheid van werken; deze is minder gericht op de inhoud en meer op de 

aanpak en snelheid. Hierdoor kan minder worden vertrouwd op de inhoudelijke 

kwaliteiten en moet men meer vertrouwen op de aanwezige persoonlijke 

vaardigheden.  

 De snelheid van werken had tevens effect op de diepgang en inhoudelijke 

begeleiding die door sommige deelnemers bij betrokken organisaties werd gemist. 

 Het directe effect van handelen werd als veel zichtbaarder ervaren. Op een 

universiteit is de link tussen onderzoek en het nut voor de mens vaak niet direct 

zichtbaar. 

 Ook is de ervaring dat de organisaties meer mensgericht zijn dan de universiteit, 

er is meer overleg en theorie wordt in praktijk gebracht. Hierdoor ontstaat de 

vrijheid om de opdracht zelf mede in te vullen. 

 

De organisaties waar de adviesopdrachten zijn uitgevoerd zijn zeer positief over de inzet, 

kennis en vaardigheden van de deelnemers. Het resultaat van de opdracht, het geven van 

een advies, is zeer positief ontvangen. 

 

Loopbaanoriëntatie 

Aan de deelnemers is na afloop van de adviesopdracht gevraagd hoe zij de 

adviesopdracht hebben ervaren én of de advieservaring invloed heeft gehad op de 

loopbaan oriëntatie binnen en/of buiten de universiteit. Hieruit blijkt dat: 

 De deelnemers positief zijn over de uitdaging van de adviesopdracht en het 

verleggen van hun grenzen door buiten de deur te kijken. Het kennismaken met 

een andere wereld wordt zeer positief bevonden en als toegevoegde waarde 

gezien. 

 Dat de advieservaring zeker invloed heeft gehad op de keuzes van de deelnemers. 

Voor sommigen bleek dat zij op een juist loopbaanpad zaten, en de 

adviesopdracht leidde tot een frisse blik op hun werk op de universiteit. Anderen 
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zijn aan het solliciteren of geven aan verder te kijken Ook is een combinatie van 

een beleidsfunctie met onderzoekswerk op de universiteit ontstaan. 

 

Mogelijkheid tot volgen van pilot ‘postdocs ervaringsplaatsen’ 

Aan de deelnemers is gevraagd wat ze vonden van de mogelijkheid om de pilot te volgen: 

 De deelnemers zijn zeer positief over deze ‘kans’. Postdocs zitten vaak op 

tijdelijke posities en dit is een manier waarop ze zich voor het einde van hun 

dienstverband kunnen oriënteren op een mogelijk vervolg. 

 Door de deelnemers wordt aangegeven dat ze positief zijn over een vervolg van 

deze pilot. Dit kan ook liggen in coaching en intervisie omdat blijkt dat daarmee 

al heel veel wordt bereikt. Een vervolg voor promovendi wordt ook door 

meerdere deelnemers genoemd. 

 Aangegeven wordt dat duidelijkheid over verwachtingen, inhoudelijk en 

tijdsinspanning zeer belangrijk is bij een pilot als deze. Opdrachten moeten goed 

aansluiten bij de ideeën die een kandidaat heeft over een eventuele carrière buiten 

de academische wereld. 

 

 

Ervaringen van The Curious Network 
The Curious Network geeft in haar evaluatie de volgende ervaringen aan: 

 De deelnemers zijn zonder uitzondering enthousiast over deelname aan het 

programma. Motivatie voor deelname ligt over het algemeen in frustratie over de 

loopbaanperspectieven binnen de universiteit. Ze zijn zoekende en vastgelopen 

binnen de universiteit en komen daardoor in beweging.  

 De deelnemers zijn zeer intelligente mensen die hebben bewezen zelf projecten te 

kunnen werven en uit te voeren. Vaak hebben ze minder ervaring in persoonlijke 

presentatie, zakelijk handelen en advisering. 

 De deelnemers kennen de universitaire wereld goed, en zijn meestal onwetend en 

nieuwsgierig over de carrièremogelijkheden buiten de universiteit.  

 Bij de meeste deelnemers staat de ratio voorop, maar men staat duidelijk open 

voor coaching en begeleiding ook op het persoonlijke vlak.  

 De deelnemers lijken volgers te zijn, en lijken onzeker over hun eigen kwaliteiten. 

 

Lessen voor de toekomst  

The Curious Network adviseert: 

 Persoonlijke en loopbaan coaching voor promovendi en postdocs te organiseren. 

 Collegiaal leren (intervisie), interdisciplinair en tussen verschillende 

universiteiten aan te bieden. 

 Een adviesopdracht aan te bieden buiten de academische wereld aansluitend bij 

wensen/behoeften/leerwensen van postdocs. 

 Een talentenpool van postdocs in een aparte juridische entiteit te organiseren, 

zodat een postdoc tijdelijk kan worden benoemd op bijvoorbeeld een UD plaats 

op dezelfde universiteit als waar deze als postdoc werkte. 
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Conclusies 

De conclusies uit deze pilot ‘ervaringsplaatsen postdocs’zijn divers: 

 Duidelijk is dat de pilot veel nut heeft gehad gezien de enorme leereffecten bij de 

deelnemers.  

 Tegelijkertijd is ook duidelijk geworden dat de invloed van coachingsgesprekken 

en intervisiebijeenkomsten heel groot was. Zo groot, dat dit tot gevolg had dat 

enkele geselecteerde postdocs besloten de opdracht niet uit te voeren. Hieruit kan 

worden geconcludeerd dat aandacht voor loopbaanoriëntatie bij postdocs zeer 

veel effect heeft. Het uitvoeren van een opdracht blijkt niet de grootste 

meerwaarde te zijn, dit zijn de coachingsgesprekken en intervisiebijeenkomsten.  

 Een laatste conclusie is dat collegiaal leren en coaching voor postdocs en 

promovendi zeer gewenst is en nodig wordt bevonden. Hierbij is maatwerk 

belangrijk en peer tot peer review belangrijk. 

 


