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Wat zijn HR-trends voor 2017? 
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(TNS Nipo) vroegen we naar de mening van 1100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 
bestuurders en 409 zzp’ers. Bekijk de onderzoeksresultaten op onze website.

www.raethrbenchmark.nl
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Varia Actualiteiten

De wereld van HR

 
Hans van der Velden
Redactie HR&Business 
Magazine

Vooraf
Modern organiseren, wordt het 
samenwerken of samensmel-
ten...? Steeds meer gemeentes 
kijken naar samenwerking op 
verschillende taakvelden. In dit 
magazine wordt de samenwer-
king van de bedrijfsvoering van 
de gemeenten Bunschoten, Leus-
den, Nijkerk en Putten beschre-
ven. Eerst wordt de stap gezet om 
de onderdelen fysiek bij elkaar te 
zetten en daarna volgt het inrege-
len van het proces van de samen-
werking. Organisaties die groeien 
van samenwerking naar een fusie 
kennen een model waarbij goede 
communicatie cruciaal is. Hierin 
weten we al lang dat het belang-
rijk is om de betrokkenen te infor-
meren en te vragen mee te den-
ken en mee te doen. Toch blijken 
praktische handvaten nog steeds 
goed om te hebben: lees dat in HR 
trend. 

We mogen in maart weer naar 
de stembus voor de Tweede Ka-

merverkiezingen. Maar hoe staat 
arbeid en de arbeidsrelatie in 
de verschillende verkiezingspro-
gramma’s? We kiezen voor de 
komende 4 jaren, maar eigenlijk 
voor een langere termijn. Daar-
om hebben we op dit thema de 
woordvoerder over sociale zaken 
en werkgelegenheid geïnterviewd 
en de programma’s alvast ge-
scand en samengevat.  

Solliciteren waarbij je gebruik 
maakt van social media wordt al 
steeds normaler. In dit magazine 
een aantal tips zodat je een film-
pje, een website of chats op de 
juiste manier inzet. Het internet 
wordt steeds meer geïntegreerd 
in ons leven: niet alleen om in-
formatie op te zoeken of te de-
len, het internet wordt ook 
gebruikt door “dingen”. Ap-
paraten die zelf informatie 
doorgeven waardoor ze zelf 
melden dat iets bijgevuld 
moet worden of juist geleegd; 

die koelkast die zelf doorgeeft dat 
de wijn op is of je bootje dat zelf 
signaleert dat het volloopt en een 
bedrijf alarmeert om je bootje 
leeg te hozen. 

En steeds meer organisaties zet-
ten robots in. Wat betekent dat? 
Moet de HR manager straks in 
gesprek met een robot? Of wordt 
een gesprek met een robot een 
RR gesprek? Lees hier meer over 
in het Innovatie artikel. 

In dit nummer van HR & Business 
Magazine vindt u weer veel inspi-
ratie. Veel leesplezier. 

Veel leesplezier. 

Varia
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Adviesbureau Gallup (VS) toonde met onderzoek aan dat 70 procent van de medewerkers niet betrokken zijn bij hun 
werkzaamheden. Dat de rol van de leidinggevende hierbij cruciaal is, is natuurlijk bij velen al bekend. Met de ‘war on 
talent’ wordt de rol van leidinggevende steeds belangrijker voor het behouden van medewerkers en het voorkomen 
van vroegtijdig vertrek naar de concurrenten. Natuurlijk zijn de resultaten van het onderzoek niet direct toepasbaar 
op Nederland. Echter met het oog op de toename van het Angelsaksische managementmodellen in veel organisaties 
(die ten koste gaat van het Rijnlandse model) zijn de lessons learned best opportuun. Hoe je de uitstroom van me-
dewerkers bewust of onbewust stimuleert bijvoorbeeld in het kader van een reorganisatie zijn zeven activiteiten die 
zorgen voor een versneld vertrek van medewerkers: 

1.   Het maken van irrelevante regels, bijvoorbeeld regels 
voor het declareren van gemaakte kosten voor de zaak die 
privé zijn voorgeschoten.
2.   Behaalde prestaties niet opmerken en als vanzelfspre-
kend beschouwen. Het niet vieren of benoemen van een 
prestatie maakt mensen zuur en demotiveert anderen 
indirect.  
3.   Het aannemen van ongeschikte mensen. Bijvoorbeeld 
sollicitanten die door het zittend personeel als onbekwaam 
worden gekwalificeerd toch aannemen.  
4.   Iedereen gelijk behandelen of gelijk belonen. Bijvoor-
beeld het budget voor extra beloning niet aan de toppres-
teerder geven maar het bedrage gelijk verdelen. Ieder van 
het team of ontvangt hetzelfde bedrag om discussie te 
vermijden. 
5.   Zichtbare slechte prestaties tolereren door leidinggeven-
den die bang zijn om impopulaire maatregelen te nemen en 
iedereen tevreden willen houden.  
6.   Terugkomen op beloftes. Een veel toegepaste tactiek van 
‘veel beloven en weinig geven, doet de zot in vreugde leven’ 
werkt maar een beperkte tijd. 
7.   Apathisch zijn. Te weinig emotie tonen als persoon en te 
veel instrumenteel handelen als leidinggevende.

 

Het aantal flexwerkers binnen bedrijven blijft toene-
men. Uit een EY-onderzoek blijkt dat 33 procent van de 
(Amerikaanse) bedrijven een toename verwacht van 30 
procent of meer in 2020. Deze resultaten sluiten aan 
de verwachtingen in Nederland. Volgens het CBS zijn er 
in Nederland inmiddels ruim 1,8 miljoen zelfstandigen 
(ZZP’er), waarvan 800.000 in deeltijd. Als gevolg van dit 
flexibiliseren wordt het behoud van talenten en het bor-
gen van kennis een steeds grotere uitdaging. Vooral in 
de ICT wordt dit een groot probleem dat wordt versterkt 
door projectmatig werken. Loopt de opdracht af, dan 
moet de opdrachtgever de kennis van de ZZP’er bor-
gen. Lukt dat niet, dan verliest het bedrijf veel kennis 
en ervaring.  Niet alleen het behouden van kennis is een 
uitdaging, maar vooral het aantrekken van talent volle 
mensen die als zelfstandige opereren. In een markt van 
schaarste zullen ook ZZP’ers kiezen voor klussen die in-

novatief zijn en een verrijking vormen van het CV. Kort-
om: projecten moeten ook voor flexkrachten uitdagend 
en innoverend zijn. Bied je de verwende ‘millennials’ 
geen perspectieven, dan ben je ze sneller kwijt aan de 
concurrent. De klussen liggen immers voor het oprapen.  

De SER presenteerde onlangs een eerste advies over de impact van robotisering en digitalisering op de werkgelegenheid. 
Hierbij een korte samenvatting: hoeveel banen er gaan verdwijnen is onduidelijk, maar het vermoeden is dat robotisering 
zeker ten koste zal gaan van lager- en middelbaar opgeleiden. De berichten van bijvoorbeeld de massa ontslagen bij verschil-
lende banken zoals de ABN-AMRO versterken deze voorspelling. Minder bekend is dat ook op HBO- en WO-niveau banen 
gaan verdwijnen en dat bestaande functies door de technologische ontwikkelingen inhoudelijk zullen veranderen. Inmiddels 
zijn er al 150.000 hoger opgeleiden werkloos! De veranderingen als gevolg van robotisering gaat in een veel hoger tempo 
dan we denken.Een goed beeld van deze veranderingen wordt gegeven door de econoom Mariano Mamertino die voor de 
vacaturesite Indeed onderzoek deed naar banen die een goed toekomstperspectief hebben. Voorbeelden hiervan zijn: 
1.   Data scientist die ‘big data’ kunnen ontsluiten. 
2.   Cybersecurity - professionals die cybercriminaliteit bestrijden. 
3.   Virtual reality en internet-of-things ontwikkelaar om apparaten te laten communiceren met het internet. 
4.   Digitale marketeer om ‘on line’ strategieën te ontwikkelen die optimaal gebruik maken van het internet. 

Bedreiging van het toekomstperspectief van de traditionele HBO’er en de academicus komt niet alleen van de technologi-
sche ontwikkeling, maar ook door de wetgeving van de overheid. De Wet DBA heeft er al toe geleid dat veel zelfstandige 
professionals het moeilijker vinden om een opdracht te vinden. Veel opdrachtgevers nemen geen risico. Eind april 2016 
verwachtte 53 procent van de hoogopgeleide ZZP-ers dat het moeilijker zou worden een opdracht te vinden. Deze verwach-
ting bleek terecht: 74 procent van deze ZZP-ers ondervindt momenteel dat het moeilijker is een opdracht te vinden. Deze 
bedreiging is weliswaar van een andere orde dan de impact op de lager opgeleide medewerkers, maar kan de keuze voor 

robotisering in bedrijven wel positief beïnvloeden.

è

Flexibilisering van de arbeidsmarkt levert verlies van kennis en ervaring op 

Varia is een samenwerking met HR-kiosk.nl.

Meer informatie en bron is te vinden via https://www.hr-kiosk.nl/hr-business è

Zeven activiteiten die de uitstroom bevorderen

Ook de banen van hoogopgeleiden wordt bedreigd door robotisering
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Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Lisa Koning

Foodblogger, New York City

Presentator De Wereld Draait Door, Amsterdam

Adviseur World Health Organization, Genève

Personal assistent van chefkok Jamie Oliver, Londen

Eigenaar Anne&Max, Arnhem

Lisa Koning spreekt elke dag mensen die het beste 
uit zichzelf willen halen. Zo haalt zij ook het beste 
uit zichzelf. Your Online Health Coach houdt men-
sen een spiegel voor, want: het verschil tussen wie 
je bent en wat je wilt zijn, is wat je doet! 

Smile, Lisa Koning.

Mijn werkweek begint in de stad waar je de nieuw-
ste health trends ontdekt. Hier verdiep ik me in 
meal prepping. Hoe kun je met weinig tijd toch 
goed eten? Meal prepping: op rustige dagen be-
reid je iets voedzaams voor en op een drukke dag 
haal je iets uit de vriezer dat je eerder kookte. Ge-
mak en gezond leven gaan samen als je ongezon-
de gewoontes doorbreekt! 

Vandaag praat ik met Erik Scherder, hoogleraar 
neuropsychologie en tafelgast van DWDD. Als ex-
pert in impulsbeheersing vertelt hij me iets fasci-
nerends: ons brein is veranderbaar! Erik heeft de 
relatie tussen cognitie en lichamelijke activiteit on-
derzocht. Wat blijkt? Door je brein te trainen kun 
je impulsen verkleinen. Zo kan een hongergevoel 
verdwijnen door te bewegen of je focus te verleg-
gen. Interessant!

In Zwitserland weten ze alles over geestelijk wel-
zijn: de WHO brengt de gezondheidszorg in kaart 
om wereldwijd het welzijnsniveau te verhogen. Ik 
spreek vandaag WHO-experts over stressmanage-
ment in het bedrijfsleven. Je kunt leren stress te 
managen: werkgevers moeten hier een agenda-
punt van maken! Net zoals Nederlandse militairen 
yoga krijgen aangeboden ter bestrijding van stress 
en trauma’s, kan een ‘attention training’ medewer-
kers helpen focussen. 

Ik mag meewerken aan ‘Jamie’s Food Revolution’. 
Jamie wil de voedselindustrie beïnvloeden en de 
wereld gezonder maken. Van schoolkantines tot 
bedrijfsrestaurants: het moet en kan beter! Geluk-
kig investeren steeds meer bedrijven in gezonde 

Vandaag run ik mijn favoriete koffietentje. Alles 
wat we serveren is puur, want voedsel is je brand-
stof. We vinden het vanzelfsprekend dat ons li-
chaam functioneert, maar net zoals een auto heb 
je onderhoud nodig en slijt je sneller als je nooit 
echt warmloopt… In de horeca is bewegen geluk-
kig geen probleem. Ik sluit deze week af met de 
slogan van Anne&Max: de beste manier om je 
dromen uit te laten komen, is wakker worden!

Mooi weekend!

Softbrick Workforce Management is een uitgebreide 
suite van oplossingen die organisaties van iedere 
omvang helpt om meer inzicht en controle te krijgen 
over hun belangrijkste kostenpost, personeel, waarbij 
alles draait om de juiste planning.  

Geïntegreerde modules helpen organisaties bij het 
automatiseren en optimaliseren van budgetteren en 
normeren, forecasten, roosteren, personeelsplanning, 
tijdsregistratie en prestatie rapportages om kosten te 
verlagen, efficiëntie en omzet te verhogen.  

ALLES DRAAIT 
OM DE JUISTE PLANNING

WFM OPLOSSINGEN VOOR

RETAIL

LOGISTIEK

INDUSTRIE

STEWARD & EVENT PLANNING

INTERESSE IN EEN (VRIJBLIJVENDE) ANALYSE EN 
WETEN WELKE VOORDELEN U KUNT BEHALEN? 

Neem contact op met een van onze accountmanagers
T: +31(0)345 473 259 | INFO@SOFTBRICK.NL | WWW.SOFTBRICK.NL 
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Modern organiseren Flexibiliteit in arbeid

Flexibiliteit van arbeid in een innovatieve arbeidsorganisatie: de Samenwerking 
Bedrijfsvoering van de gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten. On-
geveer 130 medewerkers bij vier gemeenten gaan hun krachten bundelen. Voor 
de vier taakvelden P&O, Financiën, ICT en Juridische zaken hebben de mede-
werkers zelf de businesscase opgesteld waarbij ze in dienst blijven bij de eigen 
gemeente en voor vier klanten, de vier gemeenten, gaan werken. 

Waarom deze vier gemeenten willen samenwer-
ken 
Begin januari 2015 hebben de vier colleges van 
Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten besloten 
om te gaan samenwerken op basis van het Start-
document Regionale Samenwerking Bedrijfsvoe-
ring. Binnen deze vier gemeenten heerst al een 
hands-on mentaliteit, men stelde al hulpvragen 
aan elkaar en is bereid om hulp te willen bieden. 
De grootte van de deelnemende gemeenten is 
vergelijkbaar: 20.000 tot 
40.000 inwoners. Voor het 
slagen van de samenwer-
king zijn drie kernvragen 
bepalend: gunnen de part-
ners elkaar successen? Wil-
len de potentiële partners 
echt samenwerken? Be-
staat er voldoende onder-
ling vertrouwen? Op deze 
factoren hebben de vier ge-
meenten elkaar gevonden.

Een organisch proces – 
gastheerconstructie 
De vier gemeenten heb-
ben gekozen voor een or-
ganisch proces en niet voor 
een systeembenadering. 
De vier business cases zijn 
op eigen kracht, met eigen 
medewerkers en slechts 
incidenteel met hulp van 
derden en binnen de gege-
ven tijdsplanning tot stand 
gekomen. Alle vier de busi-
ness cases laten kansen zien op de 4 K’s: Kwali-
teit dienstverlening, Kwetsbaarheid verminderen, 
Kansen voor personeel en Kosten besparen. De 
uitkomsten van de vier business cases is divers. 
Bijvoorbeeld ICT wil eerst een gemeenschappe-
lijk informatiebeleid ontwikkelen terwijl Financiën 
eerst de financiële administratie wil harmoniseren 
en samen wil voegen. Door de eigen medewerkers 

intensief te betrekken heeft dit proces veel positie-
ve energie opgeleverd. Binnen de samenwerking 
werken we met de zogenaamde gastheerconstruc-
tie. Dit betekent dat één van de gemeenten gast-
heer is voor een bepaalde bedrijfsvoeringstaak. 
De gastheergemeente zorgt voor flex-werkplek-
ken, dit stimuleert dat de medewerkers van die 
bedrijfsuitvoeringstaak elkaar ontmoeten en actief 
met elkaar gaan samenwerken. 

Energie vasthouden
Eind 2015 hebben vier rondetafelgesprekken 
plaatsgevonden na oplevering van de concept-
business cases. Per taakveld is een opiniërend 
overleg gevoerd over de inhoud van de betreffen-
de business case en het gevolgde proces. Bij de 
bijeenkomsten waren o.a. bestuurders, gemeen-
tesecretarissen, medewerkers en medezeggen-

schap aanwezig. In alle vier de bijeenkomsten is 
vanuit de medewerkers gevraagd om, parallel aan 
de formele besluitvormingsfase (maart ‘16 - ok-
tober 2016), het momentum te benutten. Hieruit 
kwam het voorstel om alvast te starten met een 
aanbesteding voor een E-HRM pakket, zodat de 
vier gemeenten op 1 januari 2017 één E-HRM sys-
teem hebben. Daarom hebben de vier colleges in 
maart 2016 een besloten om aan dit initiatief mee 
te werken. Hierdoor kon de aanwezige energie in 
de werkgroepen worden vastgehouden zonder 
dat dit onomkeerbare gevolgen heeft voor de or-
ganisatie of voor de besluitvorming.

Werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden  
De vier gemeenten houden hun medewerkers in 
eigen dienst, maar stellen ze beschikbaar voor de 
gezamenlijke bedrijfsvoering. De medewerkers 
van de vier taakvelden leveren diensten aan de 
vier gemeenten. Er wordt geen gebruik gemaakt 
van detacheringsovereenkomsten. De arbeids-
voorwaarden van de individuele gemeenten blij-
ven van toepassing op de eigen medewerkers. 
Hierdoor ontstaan verschillen tussen de mede-
werkers onderling. Deze verschillen worden geac-
cepteerd. Voor medewerkers kan dit in het ene ge-
val een voordeel en in het andere geval een nadeel 
opleveren ten opzichte van collega’s. Wel zal eind 
2017 bij de monitoring meegenomen worden of 
de verschillen in de arbeidsvoorwaarden belem-
merend werken voor de samenwerking. Omdat de 
samenwerking “werkende weg“ wordt doorontwik-
keld is het van belang dat er continue wordt gemo-
nitord of de samenwerking de resultaten volgens 
verwachting oplevert. 

Organisatie en aansturing  
De stuurgroep (met burgemeesters) zijn de am-
bassadeurs voor de vak portefeuillehouders en  
de gemeenteraden. De regiegroep (de gemeente-

secretarissen) is opdrachtgever. De projectgroep 
(de managers bedrijfsvoering) is verantwoordelijk 
als gastheer voor de taakvelden. De projectleiding 
is procesverantwoordelijk. Voor de komende twee 
jaar willen wij deze projectorganisatie in stand 
houden – zodat de Samenwerking Bedrijfsvoering 
staat als een huis.  
 Voor de dagelijkse coördinatie van de medewer-
kers per benoemd taakveld zijn er kwartiermakers 
benoemd (geen functie maar een rol als kwartier-
maker). De kwartiermaker zorgt ervoor dat de re-
sultaten uit de businesscase worden behaald. Het 
taakveld Juridische Zaken gaat werken met een 
zelfsturend team. De rol van de kwartiermaker is 
een nieuwe, tijdelijke rol voor twee jaar, er wordt 
geen nieuwe functie gecreëerd. Er is voor een tij-
delijke rol gekozen omdat moet blijken of er na 
verloop van tijd behoefte is aan een zelfsturend 
team of dat er behoefte is aan een leidinggevende. 
De kwartiermakers hebben wij uit onze eigen or-
ganisaties kunnen werven. 
 
Geen vrijblijvende samenwerking – met toestem-
ming van de politiek  
In de startnotitie is gekozen om slim samen te 
werken en niet te kiezen voor een zware gemeen-
teschappelijke regeling (geen rechtspersoon met 
eigen bestuur). Eind oktober 2016 hebben de vier 
gemeenteraden toestemming gegeven voor het 
aangaan van de ‘Regeling zonder meer’, waarmee 
de samenwerking voor onbepaalde tijd mogelijk 
wordt gemaakt. De ‘Regeling zonder meer’ is een 
juridisch document van onderlinge afspraken 
om geen onnodige bureaucratie te veroorzaken. 
Geen wijzingen van structuren en reorganisaties. 
Samenwerken: “gewoon” doen! 
  
 

Anneke van Londen is Projectleider Innovatieve HR 
projecten Regio Midden Nederland  en één van de twee 

projectleiders Samenwerking Bedrijfsvoering.
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In gesprek met e-HRM oplossing selecteren

Salaristroken, declaraties en ziekteverzuimmeldingen zijn veelal de eerste HR-
processen die worden geautomatiseerd. De volgende stap is het automatiseren 
van strategische zaken zoals talentmanagement en strategische personeels-
planning. Maar hoe selecteer je nu de beste e-HRM leverancier?

Hoge verwachtingen en veel gedoe 
Het selecteren van een e-HRM oplossing is niet 
eenvoudig. Vaak wordt de keuze voor een leveran-
cier gemaakt aan de hand van een traditioneel se-
lectieproces. Met een afvalrace wordt de leveran-
cier gekozen die het beste de vraag lijkt te kunnen 
invullen. Hierbij worden leveranciers beoordeeld 
op basis van eisen en wensen, presentaties, refe-
rentiebezoeken en vooral prijs. Is de keuze voor 
een leverancier eenmaal gemaakt, dan ligt deze 
voor jaren vast. De hoge verwachtingen van de 
HR-organisatie smelten als sneeuw voor de zon als 
er vroegtijdig sprake is van gedoe met de leveran-
cier. Dit straalt af op de organisatie en ontevreden 
medewerkers zijn het gevolg. We gaan achteruit in 
plaats van vooruit. Om gedoe tijdens de invoering 
en het gebruik van de e-HRM oplossing te minima-
liseren, is een andere manier van selecteren en im-
plementeren nodig. Want daar ligt het probleem.

Best Value aanpak: de nieuwe manier van selec-
teren  
Als onderdeel van het traditionele selectieproces 
worden leveranciers getrakteerd op een (lange) 
lijst van wensen en eisen. De opdrachtgever wil 
daarmee voorkomen dat hij een oplossing krijgt, 
die niet voldoet. Het gebruik van de vragenlijst sti-

muleert leveranciers echter niet om na te denken 
en lokt reactief gedrag uit. Leveranciers richten 
zich dan uitsluitend op wat de klant vraagt. En dat 
is een gemiste kans omdat leveranciers vaak meer 
verstand hebben van oplossingen op HR gebied. 
Het is dus zinvoller om de te behalen doelstellin-
gen te beschrijven dan de gewenste oplossing te 
dicteren. Door ruimte te laten voor de leveranciers 
om met een oplossing te komen, kunnen leve-
ranciers zich beter van elkaar onderscheiden en 
wordt de keuze makkelijker. 

Wanneer we vooraf inzicht willen hebben in de 
impact van HRM-beleid, kunnen we de leverancier 
vragen op welke wijze hij daarin kan voorzien en 
wat de opdrachtgever daarin moet doen. Dit is 
een interessant vraagstuk voor leveranciers om 
hun expertise te tonen, maar ook om aan te geven 
waar de risico’s en kansen liggen. We zijn op zoek 
naar de leverancier die boven het maaiveld uit-
steekt en aantoonbaar maakt dat hij de doelstellin-
gen van de HR-organisatie kan (helpen) realiseren. 
Dit vraagt ander gedrag van zowel de leverancier 
als de opdrachtgever.  

Het beschouwen van de leverancier als expert 
wordt door opdrachtgevers als een behoorlijke 

verandering ervaren. Van de opdrachtgever wordt 
een faciliterende rol verwacht die de leverancier in 
staat stelt zijn prestatie te leveren. Ook voor de le-
verancier betekent dit een verandering in houding 
en gedrag. Niet meer wachten op aanwijzingen 
van de klant, maar vanuit de expertrol het initia-
tief nemen en de risico’s minimaliseren tijdens de 
uitvoering. 

Het selecteren van de best presterende leveran-
cier via de Best Value aanpak wint in Nederland 
steeds meer terrein. Deze in Amerika ontwikkelde 
aanpak heeft geleid tot succesvolle projecten waar-
bij zowel opdrachtgevers als leveranciers tevreden 
zijn over het resultaat. In de Best Value aanpak zijn 
openheid, het minimaliseren van risico’s en het ne-
men van verantwoordelijkheid door de leverancier 
belangrijke uitgangspunten.  

De Best Value aanpak wordt ook wel gezien als 
een samenwerkingsmodel tussen opdrachtgever 
en leverancier. De samenwerking gaat verder dan 
het in gebruik nemen van de oplossing. Zo kan de 
leverancier gevraagd worden om verantwoorde-
lijkheid te nemen voor de tevredenheid van de ge-
bruikers. Door dit periodiek te meten en hierop te 
sturen, neemt hij verantwoordelijkheid voor dit on-
derdeel en kan hij bijdragen aan de realisatie van 
de HR-doelstellingen. Een ander voorbeeld is dat 
de leverancier gevraagd wordt om twee keer per 
jaar een innovatief voorstel in te dienen. Hiermee 
wordt beoogd dat de oplossing niet achterblijft bij 
de ontwikkelingen. Het toepassen van de Best Va-
lue aanpak leidt tot een betere samenwerking tus-
sen opdrachtgever en leverancier en een beheerst 
traject in tijd, kosten en kwaliteit in vergelijking tot 
de traditionele aanpak.

René van Eijk is binnen Contakt Consulting verant-
woordelijk voor de expertise Selecteren en Imple-
menteren van IT-Oplossingen. Wil je meer over 
deze aanpak weten? Aarzel dan niet om contact 
op te nemen: rene.van.eijk@contakt.nl.
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meer weten? 

Bel René van Eijk. Hij is binnen Contakt Consulting verantwoordelijk voor 

de expertise Selecteren en Implementeren van IT-Oplossingen. 

Wil je meer over deze aanpak weten? Aarzel dan niet om contact op te 

nemen.  E-mail rene.van.eijk@contakt.nl of mobiel + 31 6 55 70 74 08.

NIET EENVOUDIG? DOE HET ANDERS

Het selecteren van een e-HRM 
oplossing is niet eenvoudig. 
Vaak wordt de keuze voor een le-
verancier gemaakt aan de hand 
van een traditioneel selectiepro-
ces waarbij de belang rijke  ver-
schillen niet helder zijn. Dit is 
lastig kiezen. Om de best preste-
rende leverancier te selecteren, 
maken we gebruik van de Best 
Value aanpak. 

best value aanpak: wat levert het u op?
•  De best presterende leverancier (geen verkooppraatjes)

•  Gebruikmaking van expertise leverancier (laat de oplossing aan de expert)

•  Proactieve houding leverancier (geen gedoe)

•  Openheid en echt samenwerken (win-win)

HR TrendGroeien naar een fusie | Deel 1

Groeimodel geeft beter resultaat 
Wanneer bij een fusie bewust een groeimodel wordt gehanteerd vergroot dit de kans op succes. Me-
dewerkers hebben dan de mogelijkheid om mee de werken aan de fusie en de besluitvorming wordt 
transparanter. In onderstaand groeimodel wordt gestart met een lichte vorm van samenwerking om 
uiteindelijk uit te komen op een volledige fusie. 

Het groeimodel kent varianten van samenwerking: 
1. Het nemen van maatregelen op taakniveau. Het samen uitvoeren van eenmalige activiteiten en 

projecten. Deze samenwerking richt zich op de korte termijn en vraagt een lichte vorm van verbin-
ding en levert korte termijn besparingen op. 

2. Het nemen van maatregelen op procesniveau. Deze zijn gericht op samenwerking en gemeen-
schappelijke investeringen. Deze samenwerking is geschikt voor de middellange of lange termijn 
en de besparingsmogelijkheden zijn veel groter. 

3. Het nemen van maatregelen op organisatieniveau. Deze maatregelen betreffen het echt samen 
delen en organiseren. Deze lange termijn samenwerking is vaak gericht op het vormen van één 
organisatie; een fusie.

Fusies zijn aan de orde van de dag. Organisaties zijn vaak te klein om toekomst-
bestendig te zijn. Zowel in de publieke sector als in het bedrijfsleven smelten 
steeds meer organisaties samen. Vaak eerst in de vorm van samenwerking en 
soms ook als fusie. Niet alle fusies verlopen succesvol. Het fusieproces verloopt 
anders dan verwacht en ook het resultaat van de fusie is beneden de verwach-
ting. 

Groeimodel; Van samenwerken naar fuseren, Huizenga 2012 
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HR TrendGroeien naar een fusie  | Deel 2

Communicatie en goede besluitvorming cruciaal
In alle samenwerkingsvormen is communicatie een cruciale succesfactor. Het is belangrijk om op het 
juiste moment de juiste informatie te verschaffen c.q. betrokkenheid te creëren. Natuurlijk speelt ook 
het organiseren van goede besluitvorming hierbij een grote rol. We onderkennen drie kernrollen:  

• Mee-weten; betrokkenen worden op het juiste moment (niet te vroeg en niet te laat) geïnformeerd 
over wat voor hen relevant is. 

• Meedenken; betrokkenen worden uitgenodigd om ideeën te toetsen en hierover te adviseren.
• Meedoen; betrokkenen staan achter de richting van de samenwerking en fusies en nemen hier 

een actieve en vaak besluitvormende rol in. 

Alle betrokkenen worden op een passend moment geïnformeerd. Na geïnformeerd te zijn wordt hen 
gevraagd mee te denken en soms mee te doen. In onderstaand figuur worden deze rollen geschetst 
en een aantal praktische afspraken benoemd: 

Pas wanneer een samenwerking of een fusie wordt aangepakt via overzichtelijke stappen en mensen 
op het juiste moment hun bijdrage kunnen leveren, wordt een goede fundering gelegd voor een suc-
cesvolle nieuwe organisatie. 

Paulien Huizenga is (mede-)eigenaar van Bonte Bij en heeft veel ervaring in 
het begeleiden van organisaties bij fusies en reorganisaties. Bonte Bij is ge-
specialiseerd in Organisatieverandering en HRM. Paulien werkt als onafhanke-

lijk procesbegeleider en programmamanager. In haar werk zijn er drie aspecten 
die altijd terugkomen;samenwerken aan leidende principes, consistent en creatief 

vertalen en besluiten hoe te besluiten.

Haal het optimale 
uit AFAS Profit
Peopletrack is dé full service 
dienstverlener op het gebied van AFAS 
Profit. Maak kennis met onze experts en 
onderscheidende dienstverlening.

Wat kunnen we voor u betekenen?
Consultancy
Onze AFAS Profit experts helpen organisaties hun 
bedrijfsprocessen te verbeteren en te 
vereenvoudigen. Onze experts hebben allen hun 
eigen specialisatie. Daardoor kan Peopletrack u op 
alle modules van AFAS Profit ondersteunen: HRM, 
Payroll, Financieel, CRM, Projecten, Order 
management, InSite en OutSite.

Beheer
Technisch- en functioneel beheer, beheer op 
afstand en het opzetten van uw beheerorganisatie. 
Wij kunnen u hierbij ondersteunen. Na de 
implementatie van AFAS dient het systeem 
natuurlijk goed onderhouden te worden. Of u nu 
gebruik maakt van AFAS Online of dat u een 
lokale installatie hebt.

Ondersteuning
Heeft u capaciteitsproblemen of mist u specifieke 
kennis? Wij ondersteunen op locatie. Bijvoorbeeld 
bij ziekte, vakantie, zwangerschapsverlof, of drukte 
op de afdeling. Dit kunnen we voor u verzorgen op 
de financiële-, personeels- en salarisadministratie.

Conversies
Bij de implementatie van AFAS Profit is het vaak
gewenst dat de historische gegevens uit het 
bestaande systeem worden overgebracht naar 
AFAS Profit. Peopetrack kan deze conversie
voor u uitvoeren.

De eerste stap naar beter resultaat, hoeft echt niet groot te zijn. 
Doe een beroep op de kennis en kunde van onze AFAS Profit Experts. 

Neem contact op met Sebastiaan Kooijman voor een antwoord op al uw 
vragen: 06 - 33 84 70 54 of s.kooijman@peopletrack.nl

Vertrouw op onze experts

Populierenlaan 129
1185 SH Amstelveen
www.peopletrack.nl
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Social SolliciterenSocial & Business

Solliciteren via WhatsApp, advertentiecarrousels op Facebook of een twitterbe-
richt met CV naar een toekomstige baas. Steeds meer sollicitanten én organisa-
ties ontdekken de voordelen van social media. Wie niet schrijven wil, filmt. Wie 
niet wil filmen tweet of creëert een digitale infographic. Jitske Ham (C-talent) en 
Joyce van der Bent (Regelbrekers) houden de nieuwe ontwikkelingen tegen het 
licht. 

Social & Organisaties 
Waar het ene bedrijf nog werkt met sollicitatie-
brieven vraagt een andere organisatie een digitaal 
portfolio of filmpje via snapchat. Het verschil in 
sollicitatiewijze is -kortom- groot. Daar kun je als 
sollicitant je voordeel mee doen; de wijze die een 
bedrijf kiest zegt óók iets over de organisatie. 

Jitske: Zo heb ik ooit voor een interim opdracht ge-
solliciteerd met een profielflyer, één A4-tje waarin 
ik mijzelf presenteerde, voornamelijk met visuals. 
Voor de organisatie bleek dit iets te modern. Mijn 
sollicitatie was zeker opgevallen, maar ze wisten 
nog niet zo goed wat ze er mee moesten. Welk in-
strument je gebruikt is dus ook afhankelijk van het 
type bedrijf. 

Het nieuwe werven, het nieuwe solliciteren en het 
nieuwe selecteren betekent voor een organisatie 
ook een verandering. Arbeidsmarktcommunicatie 
was altijd al belangrijk. Met de diversiteit van de 
verschillende media en het belang van een goede 
profilering in de markt is het belangrijker dan ooit 
dat HR en Marketing Communicatie elkaar onder-

steunen vanuit elkaars talenten. Zo werken Jitske 
Ham van c-talent en Joyce van der Bent van Regel-
brekers vanuit verschillende disciplines samen en 
versterken zij elkaar in het ondersteunen organi-
saties bij het werven en selecteren van de juiste 
medewerkers.  

Social media creëert kansen, maar maakt kandida-
ten en organisaties ook kwetsbaarder. Alles wat je 
doet is zichtbaar. Dit kan gevolgen hebben voor je 
reputatie. Goede monitoring van reacties en emo-
ties online is belangrijk. Met het publieke karak-
ter van een sollicitatie via social media wordt het 
proces van afwijzing ook belangrijker. Een mooi 
voorbeeld van Coolblue die de afwijzing van een 
kandidate slim aanpakte door de afgewezen dame 
in een filmpje te laten vertellen waarom ze was af-
gewezen. Zij had social media en haar netwerk uit-
gebreid benut tijdens het sollicitatieproces, maar 
bleek desondanks niet geschikt voor de rol. 

Gouden tip: # benut de kansen en de kwetsbare 
kant van social media.

Social & Leeftijd 
Een nieuwe manier van solliciteren vraagt om 
nieuwe vaardigheden. Hoewel de link snel gelegd 
is, is deze trend niet alleen voorbehouden aan jon-
geren. De ervaring en persoonlijkheid van oudere 
sollicitanten kunnen juist een pluspunt zijn op so-
cial media. Juist dáár kunnen oudere sollicitanten 
laten zien dat ze meer zijn dan een getal. Hun erva-
ring, liefde voor een vak en persoonlijkheid bieden 
een prachtige basis. Het zou mooi zijn als coaches, 
professionals of jongeren in hun omgeving helpen 
met de vorm.

Jitske: Ik werd recent nog geïnspireerd door het 
verhaal van Ad Pluger (57) uit Geldrop. Inmiddels 
alom bekend. Na tal van sollicitaties en afwijzingen 
zette hij een website op, www.adismeerdaneenge-
tal.nl. Zijn website kreeg aandacht. Hij verscheen 
op televisie, stond in kranten en ook op Facebook, 
LinkedIn en andere social media kreeg Ad veel 
volgers. Binnen drie weken had hij een baan. Een 
prachtig voorbeeld van creatief solliciteren, waar-
bij talenten en passie drijvend zijn en creativiteit 
en lef worden beloond.  

Gouden tip: # Ongeacht leeftijd, vraag om hulp.

Social & Talent  
Net als bij het traditionele solliciteren is het belang-
rijk dat je weet waar je talenten liggen om jezelf 
goed te kunnen presenteren. Feitelijk is daar niets 
in veranderd. Waar je voorheen aan tafel kwam 
met een fijne schrijfstijl, groeien de mogelijkheden 
om te laten zien wat je in huis hebt. Vanuit een 
talentgerichte benadering is dit een positieve ont-
wikkeling.  

Gouden tip:  # Ken je talent! Laat je talenten in 
kaart brengen door een professional. Dan geeft het 
beste resultaat voor een goede zoektocht naar de 
passende baan. Daarbij is een professional in staat 
om talenten te vertalen naar competenties en deze 
in de taal van een werkgever te beschrijven. 

Social & Media
Joyce: Ik zie veel mensen die moeite hebben met 
het kiezen van de vorm die bij hen past. Je moet je 
vertrouwt voelen met het medium en de vorm die 
je kiest.  Het begint bij het kiezen van het juiste me-
dium. Op een eigen website kun je volledig los met 
creativiteit en content. Op social media als Face-
book, Youtube, Instagram of Snapchat gebeurt 
veel met beeld: filmpjes, fotos of mooie graphics. 
Dat is fijn als je niet zo sterk bent in tekstuele pre-
sentatie. Omgekeerd kan het tegen je werken: als 
jij jezelf niet comfortabel voelt is dat onmiddellijk 
zichtbaar op beeld. Dan geven LinkedIn en Twitter 
je meer kansen: daar kun je meer en gevatte tek-
sten kwijt.  Bij de meeste media kunnen passende 
grafische vormgeving, een digitaal CV of mooie lay-
out je al een stuk verder helpen.   

Stap 2: benut je online netwerk. Zij denken vaak 
graag actief mee. Deel die berichten, -en vergeet 
ze niet te bedanken. Social biedt je de mogelijk-
heid om ook in je (fysiek) verre netwerken te zoe-
ken. Het kan maar zo zijn dat net dáár een onver-
wachte kans ligt. 

Gouden tips: # Kies een social medium dat bij je 
past en deel het in je online netwerk.
# Vergeet niet je netwerk te bedanken voor de hulp!

Jitske Ham: ondersteunt organisaties in het caribisch gebied het beste uit haar 
mensen te halen door talenten inzichtelijk te maken en te matchen met de ge-

wenste competenties. Never stop exploring your talents is haar motto. 

Joyce van der Bent: specialiseert zich in de opmaak en inhoud van cvs en 
sollicitaties. Met Regelbrekers.com maakt ze digitale cvs en online profielen.
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‘Investeren in ontwikkeling van indi-
vidu en team’
In de HR visie voor de MBO school 
SintLucas staat de relatie individu-
team centraal. Dit in plaats van de 

klassieke lijn medewerker-manager. 
De centrale persoon gaat op zoek naar 

eigen kernkwaliteiten en aanleg, ook de moge-
lijkheden om deze in de werkomgeving te ont-
wikkelen en in te zetten worden verkend. De 
medewerkers worden daarbij geholpen door 
coaches met een verschillende achtergrond. 
De verkregen inzichten worden gebruikt in re-
sultaatverantwoordelijke teams. Per team staan 
vier vragen centraal: 

doelen en visie 

resultaten 

talent en kracht 

effectief samenwerken 

Voor de ontwikkeling van de teams wordt 
gebruik gemaakt van een aanpak die speciaal is 
ontwikkeld voor zelfsturende organisaties. De 
individuele bijdragen worden jaarlijks door het 
team geëvalueerd. De nieuwe onderwijsteams 
op locatie Boxtel zijn op een onconventionele 
manier gevormd: door middel van systeemge-
richt werken. De nieuwe teams zijn inmiddels 
voortvarend aan de slag gegaan. De gevoelde 
resultaatverantwoordelijkheid van de teams 
mondt al uit in rechtstreekse ondersteunings-
vragen aan HR en andere diensten. 

‘Prestatiedialoog centraal’
Bij NN Group is de afgelopen ja-
ren sterk geïnvesteerd in de ont-
wikkeling van leidinggevenden. 
Van leidinggevenden wordt ver-
wacht dat ze naast een sterke klant 
en innovatie focus zich ook richten op 
hoe je het beste uit jezelf en anderen kunt halen. 
In een performance management proef onder 
leidinggevenden wordt ingezet op de kwaliteit 
van de prestatiedialoog. In lijn met de waarden 
van NN: Care, Clear & Commit, moet deze pres-
tatiedialoog: 

duidelijkheid geven over hoe je presteert 
ten opzichte van je doelstellingen en ver-
wachtingen 

ondersteuning bieden in het behalen van 
prestaties en het realiseren van persoonlijk 
groei, doordat je zowel richting alsook coa-
ching van je leidinggevende krijgt 

bevestigen dat de organisatie om je geeft; 
door interesse te tonen in wie je bent en 
hoe het met je gaat.  

Bij NN lijkt er een verband te bestaan tussen de 
frequentie van gesprekken (check-ins) en de er-
varen kwaliteit van de prestatiedialoog. De ad-
ministratieve component is verkleind door het 
schrappen van het mid-year gesprek en door 
het optioneel maken van de verslaglegging van 
gesprekken. Men krijgt veel vrijheid in het kiezen 
van de vorm waarin de prestatiedialoog plaats-
vindt. Zo zijn er wekelijkse team stand-ups en 
worden de klassieke coachingsgesprekken af-

1

2

3

Ieder jaar staat performance management in de top 10 van HR-onderwerpen. 
Hoe zorg je voor gemotiveerde medewerkers, die een belangrijke bijdrage leve-
ren aan het organisatiedoel en zichzelf blijven ontwikkelen? De ontwikkelingen 
gaan snel, de klant stelt hoge eisen aan de dienstverlening en de kwaliteit en 
motivatie van medewerkers maakt meer dan ooit het verschil. Veel managers en 
medewerkers in organisaties zijn ontevreden over de HR-cyclus en individuele 
bonus regelingen. In de praktijk is performance management te vaak verworden 
tot een keurslijf, met de focus op het invullen van -digitale- gesprekslijstjes. In dit 
artikel aandacht voor drie organisaties die performance management opnieuw 
uitvinden: gericht op inspireren, ontwikkelen en betere prestaties.

gewisseld worden met business reviews. Verder 
wordt er in de beoordeling geëxperimenteerd 
met een 2-puntsschaal: goed of niet goed. Dit 
is naast een enorme vereenvoudiging ten op-
zichte van de oude zespuntsschaal, een signaal 
dat de complexiteit van menselijke prestatie niet 
te bevatten is in een cijfer. NN streeft naar een 
beoordelingsgesprek waarin de inhoud waarde-
voller is dan de indicator, het cijfer.

‘Resultaten, talentontwikkeling 
en relaties’
In het oude systeem van NIZO 
Food Research werden doel-
stellingen- en beoordelingsge-
sprekken zeer consciëntieus ge-
voerd.  Managers en medewerkers w a r e n 
goed voorbereid, en er werd feedback gevraagd 
bij collega’s. Aan de beoordeling is een beloning 
gekoppeld. Veel medewerkers kregen de score 
3 op de vijfpuntschaal. Dit werkte demotiverend. 
Een belangrijke katalysator voor de verandering 
was het verdwijnen van een laag leidinggeven-

den. Hierdoor werd de hoeveelheid werk rond 
performance management voor de divisiemana-
gers te groot. De nieuwe aanpak is gebaseerd 
op kort-cyclische afspraken: je maakt afspraken 
over doelen, die binnen 2 tot 3 maanden gereali-
seerd moeten kunnen zijn. Na 3 maanden wordt 
gezamenlijk bekeken wat bereikt is, en worden 
nieuwe afspraken gemaakt. De afspraken kun-

nen gaan over resultaten waaronder de bijdrage 
aan de organisatie, de ontwikkeling van het eigen 
talent en de kwaliteit van de relaties met de be-
langrijkste stakeholders. De aanpak is nog volop 
in ontwikkeling: Zijn beoordelingen nog nodig? 
Wat te doen met de koppeling naar de beloning? 
En de vijfpuntsschaal? Maar de spannendste 
vraag is misschien wel of NIZO voor de mensge-
richte aanpak kiest en het werk gaat zoeken bij 
de talenten van haar medewerkers in plaats van 
de mensen te zoeken bij het werk.

De organisaties die hun overwegingen en expe-
rimenten voor modern performance manage-
ment met ons wilden delen, hebben veel ge-
meen. Ze delen de overtuiging dat performance 
management anders moet om te inspireren 
en beter bij te dragen aan het verbeteren van 
performance. Ze komen voor een deel tot ver-
gelijkbare conclusies en worstelen met dezelfde 
vragen. Maar de organisaties verschillen ook van 
elkaar. En dat vraagt om een andere invulling, 
die recht doet aan hun specifieke uitdagingen. 
Voor HR is daarom een mooie, maar uitdagende 
rol weggelegd. Een modern beleid op het gebied 
van functioneren en beoordelen houdt rekening 
met de behoeften en karakteristieken van de ei-
gen organisatie of onderdelen daarvan, en geeft 
ruimte aan medewerkers, teams en managers 
om de prestaties en ontwikkeling van medewer-
kers op een effectieve manier te stimuleren.

Interview Experimenteren met performance management

4

Niemand wil een 3 zijn

One size does not fit all.

1

2

3

Door: Anja Bakker (Bonte Bij) en Hanneke Jaques (Libeccio) 

Met dank aan: 
Eli van Beekveld, Directeur SintLucas, locatie Boxtel.
Alex Klein, Head of Leadership, Talent and Organisational Development, NN Group. 
Loek Nederstigt, HR Manager, NIZO Food Research
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Lifehacking

Zitten is het nieuwe roken... we moeten meer bewegen! Maar hoe gaan we verga-
deren, werken achter de computer en toch minder zitten? 

Er komen steeds meer ruimtes om staand te 
vergaderen maar we verblijven nog veel tijd zit-
tend achter onze computer. Niet iedereen heeft 
een verstelbaar bureau die op elk moment dat 
jij dat wilt met een zoevend geluid naar boven 
of beneden schuift. Maar er zijn inmiddels prima 
oplossingen waarmee je je vaste bureau in een 
sta-bureau kan omtoveren. Je kunt proberen om 
een laag tafeltje op je bureau te 
zetten of de Oristand gebruiken. 
De Oristand is een uitklapbare 
box, gemaakt van ecologisch kar-
ton, en is eenvoudig op je bureau 
kunt plaatsen. Je kunt er je beeld-
scherm, toetsenbord en muis op 
plaatsen. 

Of je nu zit of staat achter je bu-
reau: houd je muis op dezelfde 
hoogte als je toetsenbord. Vaak 
wordt een mousepad gebruikt 

met een kussentje aan de voorkant. Zorg ervoor 
dat je niet met het zachte gedeelte bovenaan je 
pols op het kussentje drukt. Daarmee voorkom 
je de afknelling van aders of zenuw in je pols. Als 
je te vaak je zenuw in je pols afknelt loop je het 
risico op een carpaal tunnel syndroom. Het car-
paal tunnel syndroom is een beknelling van de 
middelste handzenuw in de pols. Dit is de zenuw 

die van je onderarm door je pols 
naar je hand loopt. De tunnel 
waar de zenuw doorheen loopt, 
heet de carpale tunnel. Door 
deze tunnel lopen ook de pe-
zen waarmee je je vingers kunt 
buigen. In de carpaal tunnel kan 
een zwelling ontstaan waardoor 
de druk in de tunnel toeneemt. 
Doordat de zenuw het zachtste 
deel in de carpale tunnel is, is 
deze het meest gevoelig voor 
druk en kan bekneld raken. Oristand (ww.spottingthecool.com)

Een vliegende start en 
altijd de juiste informatie 

binnen handbereik:

De BeOne App
voor onboarding en 

on the job leren

Turning today’s knowledge 
   into tomorrow’s value

beonedevelopment.com/app
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Binnen kijken bij... KWR

Water…….het lijkt zo gewoon, maar het is bijzonder en van levensbelang. Dit 
keer kijken we binnen bij een kennisinstituut dat de brug slaat tussen weten-
schappelijke kennis over water en problemen in de praktijk van opdrachtgevers 
als waterbedrijven, overheden en bedrijfsleven. Als je de snelweg afgaat en het 
industrieterrein in Nieuwegein oprijdt, verwacht je niet uit te komen bij dit unie-
ke gebouw. Een gebouw waar samenwerken, professionaliteit en duurzaamheid 
centraal staan. Een gebouw waar water tot leven komt. Dit keer kijken we binnen 
bij…. KWR Watercycle Research Institute, kortweg KWR.

Wat bij binnenkomst in dit twee jaar jonge ge-
bouw direct opvalt is dat er volop leven is. Het 
gebouw is ruim opgezet en het licht valt van alle 
kanten naar binnen. Alle werkplekken en verga-
derzalen zijn transparant. Wat je doet en hoe je 
het doet, is zichtbaar voor alle collega’s. Er zijn 
geen eigen werkplekken en er wordt

dus volop gebruik gemaakt van de flexplekken. 
Centraal georganiseerd is dat iedere medewer-
ker één meter kastruimte heeft en een locker…
that’s it. 
 
KWR Water is een onderzoeksinstituut. Onder-
zoeken vergt veel focus en concentratie, daar-
voor is rust en ruimte nodig. Daarvoor is binnen 
het gebouw ook letterlijk en figuurlijk ruimte 
gecreëerd. Als je je moet concentreren, voor-
ziet het pand daarin dus ook. Zo zijn er concen-
tratieplekken, telefooncellen en de bibliotheek 
waar de onderzoekers in volle concentratie aan 
de gang kunnen. In de zomer zie je ook mede-
werkers naar buiten gaan om te werken aan de 
picknicktafels. De omgeving rondom het gebouw 

is daar geschikt voor gemaakt. Bij KWR is het 
belangrijk dat onderzoekers elkaar gemakkelijk 
kunnen vinden om kennis met elkaar te delen. 
Ook worden er buitenlandse delegaties ontvan-
gen en trainingen en opleidingen gegeven. Eens 
in de twee jaar organiseert KWR een congres in 
eigen huis voor zijn aandeelhouders, de Neder-

landse waterbedrijven. Iedere werknemer kan 
zien wat daar die dag gebeurd en als toehoorder 
aanschuiven.  
 
HR bij KWR  
Wendy Koningen (senior HR-adviseur) en Hans 
Ruijgers (hoofd Communicatie) spreken met 
trots over datgene wat hun bedrijf zo bijzonder 
maakt. Het leiderschapsprogramma is het on-
derdeel van het HR-beleid wat de meeste trots 
oproept. Het programma is opgezet om de dia-
loog tussen leidinggevenden en medewerkers 
te versterken. Bij KWR werken hoog opgeleide, 
professionals met een grote inhoudelijke staat 
van dienst. Voor leidinggevenden is het sturen 
op proces geregeld een uitdaging; het leider-

schapsprogramma helpt teamleiders hier effec-
tiever mee om te gaan.  
KWR wordt niet gesubsidieerd en haalt zijn om-
zet uit de projecten met klanten. Op het terrein 
van drinkwater loopt er een collectief meerjarig 
onderzoeksprogramma, waardoor continuïteit 
van de bedrijfsprocessen voor de langere ter-
mijn gewaarborgd is.  
 
Medewerkers 
De gemiddelde KWR-werknemer is tamelijk be-
scheiden; misschien wel té bescheiden. Er wor-
den nieuwe technieken, modellen en software-
tools bedacht, de experimentele apparatuur 
wordt zelf gebouwd en er wordt voordurend 
getest en verbeterd. En met succes. Dat succes 
blijft niet onopgemerkt! Onderzoekers van KWR 
zijn geregeld spreker op grote congressen in 
hun vakgebied. Congressen waar onderzoekers 
vanuit de hele wereld horen wat er in Nieuwe-
gein ontwikkeld is.  
KWR is een Nederlands bedrijf, maar heeft ook 
veel buitenlandse onderzoekers in dienst. De 
voertaal is Nederlands. Er werken medewer-
kers uit onder meer Duitsland, Spanje, Japan, en 
zelfs Pakistan. Zij krijgen standaard een cursus 
Nederlands. De voertaal in wetenschappelijke 
publicaties is uiteraard Engels. Dat betekent dat 
bijna alle medewerkers gemakkelijk schakelen 
tussen deze twee talen.  

Het HR-beleid staat goed op poten, er wordt 
hard gewerkt, resultaten behaald. Met als resul-
taat tevreden klanten én medewerkers. Is dan 
alles koek en ei? Nou…..bijna. Hoog gekwalifi-
ceerde specialisten zijn daardoor vaak lastig te 
vinden. Daarom moet je je als onderzoeksinsti-
tuut onderscheiden van de anderen. Dat lukt in 

ieder geval met het gebouw en de visie van KWR. 
Het gebouw is in 2016 uitgeroepen tot meest 
stimulerende omgeving van Nederland. Een sti-
mulerende omgeving waar de brug tussen we-
tenschap en professionele praktijk. Van belang 
voor iedereen op de wereld, en dat vanuit een 
bijzonder gebouw in Nieuwegein! 

FOTO: KWR Nieuwegein/ Ivar Pel Utrecht

FOTO: KWR Nieuwegein/ Ivar Pel Utrecht

FOTO: KWR Nieuwegein/ Ivar Pel Utrecht
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Talent management Teamcoaching

Teamontwikkeling ontstaat meestal niet vanzelf, 
het heeft voortdurend aandacht nodig. In veel 
gevallen ligt de oorzaak bij de teamleden, die de 
verkregen inzichten onvoldoende weten te ver-
talen naar bewust eigen gedrag voor een con-
structieve samenwerking met teamgenoten. Het 
wordt geen onderdeel van elke dag gemaakt. 
Jammer dat deze investeringen grotendeels ver-
loren gaan. Het effect voor het team kan name-
lijk vele malen groter zijn als er vervolg wordt 
gegeven aan de inzichten en bewustwordingen.  

Kantel de olifant 
Jarenlang heb ik geëxperimenteerd met teamon-
derhoud binnen verschillende (internationale) 
teams met een verrassend resultaat. Teams die 
in staat bleken te zijn te praten en gedachtegan-
gen te delen als structureel onderdeel van het 
managementproces. Daarbij werden obstakels 
overwonnen door middel van team- en individu-
ele bewustwording. Van ik wil het bespreekbaar 
maken naar ik bespreek het. Gedachtegangen 
en zorgen bespreken is dé manier waarop alle 
persoonlijke bewustzijnsinzichten in (inter)actie 
kunnen worden omgezet naar teaminzichten 
en ze daarmee te verzilveren.. Als we,dat wat 

we niet willen, steeds opnieuw expliciet kun-
nen maken en vertalen naar wat we wel willen, 
verschijnen onze individueel ontwikkelde oplos-
singsrichtingen. De metafoor die ik al jaren han-
teer is The Elephant in the Room: de olifant in 
de kamer. Dáár zit in mijn ogen de kernwaarde 
om teamontwikkeling te stimuleren: de olifant 
benoemen en hem kantelen, waarna deze de ka-
mer uitgesleept kan worden.  Daarom de naam 
kantel de olifant voor mijn boek en aanpak voor 
teamcoaching. Een methode om vastzittende 
teams ondersteuning te geven naar een duur-
zaam constructief samenwerkingsverband. De 
methode is erop gebaseerd dat de teamleden 
zelf samen oplossingen leren ontdekken en niet 
problemen oproepen. De crux is het hanteren 
van de dialoog als gesprekstechniek en juist niet 
de discussie. Een discussie overkomt je, een 
dialoog vraagt een bewustzijnsdaad. Dat is een 
fundamenteel andere denkwijze en vraagt een 
open geest. Als mijn geest namelijk niet open 
is zal ik vooral bezig zijn de ander te overtuigen 
van mijn werkelijkheid en niet oprecht kunnen 
luisteren omdat  ik immers al helder heb wat de 
werkelijkheid is, nu jij nog. 

Ongetwijfeld herkent de teamcoach of leidinggevende dat het inrichten van duur-
zame teambindingin de praktijk weerbarstig is en veel van je team vraagt. Het 
vraagt in elk geval meer dan puur een oplevering van, persoonlijke en teambe-
wustwordingen. Deze bewustwordingen worden veelal aangeboden via allerlei 
bekende drijfveer-, kwaliteitsanalyses en samenwerkmanieren. In mijn beleving 
is de impact van deze programmas op de samenwerking binnen het team in de 
meeste gevallen van tijdelijke aard. Na afloop wordt gewoonweg weer overge-
gaan tot de orde van de dag. Samen theoretisch beschouwen blijkt makkelijker 
dan het zelf actief toepassen.

De gedachtegang 
Een discussie overkomt je en een dialoog is een 
daad van bewustzijn. Een discussie verdeelt, 
een dialoog verenigt. De dialoog is het proces 
dat de groep in relatie zal verbinden doordat de 
teamleden, door de vorm van dialoog, een vei-
lige omgeving creëren waarin elke mening seri-
eus wordt gehoord. Zo kunnen de leden kansen 
en behoeften van de groep onderzoeken. Bij 
dialoog en discussie is er geen sprake van goed 
of fout. De vraag is wanneer kies jij voor wát? 

op basis van deze verschillende intenties kan jij 
jouw keuze bepalen. 

Teamcoaching
Een open geest draagt bij tot het voeren van een 
effectief dialoog, doordat je weet dat er meer is 
dan jij alleen kan zien. De discussie overkomt 
ons als gevolg van jarenlang ingesleten of aan-
genomen automatismen. Een dialoog dien je be-
wust te kiezen en te beoefenen. Een team zal 
zeker in het begin ondersteuning nodig hebben 
om de stroom van de dialoog gaande te houden. 
Op de langere termijn zal het team dit zelf (wil-

len) kunnen. Echter, om uit de belemmerende 
gewoontes los te komen speelt de teamcoach 
een wezenlijke rol. Teamcoaching is een neu-
trale rol in dialoogbegeleiding bij een team dat 
samen het team wil vormen, onderlinge belem-
merende conflicten wil oplossen of als team ef-
fectiever wil worden. Dit alles begint bij samen 
praten over het waarom, hoe en wat. In het ef-
fectief en constructief samen praten is de rol van 
iemand die feedback geeft op het interactiepro-
ces van fundamenteel belang voor het team om 

zichzelf te kunnen bijsturen in gedrag en taal. 
De verantwoordelijkheid voor de teamontwikke-
ling ligt te allen tijde bij alle teamleden. Aange-
zien dit teamontwikkelingsproces veel obstakels 
door oude, belemmerende, automatismen en 
gewoontes kent is kan de rol van dialoogonder-
steuning door een teamcoach zinvol zijn. 

Meer weten? Het boek kantel de olifant is te downloaden via: 
http://bookboon.com/nl/kantel-de-olifant-ebook 
of kijk op de website www.ontdekkingsreizigerbv.nl

Fred Koolhof streeft naar een continu of duurzaam effect door het inrichten 
van een aanpak die zelfredzaamheid beoogt. Hierbij gaat het uiteindelijk 
om de gezamenlijke creatie en handhaving van een teamklimaat waarbin-
nen zakelijkheid en duidelijkheid prima hand in hand gaan met aandacht 

en respect voor elkaar. Dit teamklimaat is een stevige basis waardoor met 
spannende ontwikkelingen kan worden omgegaan en hierop kan worden ge-

anticipeerd.
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Moskou sluit netwerksite Linkedin af, 
Amsterdam werkt juist samen 
Moskou haalt de zakelijke netwerksite uit de 
lucht omdat Linkedin nieuwe privacywetgeving 
zou overtreden. Met een reeks wetten probeert 
de Russische overheid meer grip te krijgen op 
het internetgebruik van de bevolking.  Hoe het 
anders kan laat de Gemeente Amsterdam zien. 
De Gemeente Amsterdam zoekt juist de samen-
werking met Linkedin. Door real time-data van 
Linkedin te analyseren, krijgt de gemeente in-
zicht in welke vaardigheden de beroepsbevol-
king heeft. Ook kan zij zien welk type werknemer 
op de arbeidsmarkt gezocht wordt. Met deze 
up-to-date informatie kunnen de gemeentelijke 
beleidsmakers in de Stopera beter inspelen op 
trends en ontwikkelingen. Het is de eerste keer 
dat er, binnen een Nederlandse overheidsorga-
nisatie, gebruik gemaakt wordt van Linkedin om 
de lokale arbeidsmarkt te monitoren. 

Smartphones verslaan desktop bij raadplegen 
webpagina’s 
In de maand oktober 2016 zijn er voor het eerst 
meer webpagina's bekeken via smartphones en 
tablets dan via desktop computers. Organisaties 
die hun website nog niet responsive en adaptive 
hebben gemaakt hebben dus een reële com-
municatie achterstand. Responsive en adaptive 
websites maken gebruik van de aanwezige soft-
ware op tablets, desktops en smartphones (de-
vices). Daarnaast wordt de layout van de website 
automatisch aangepast aan het formaat van de 
devices. Met name bij arbeidsmarktcommuni-
catie zoals het onder de aandacht brengen van 
vacatures is een niet responsive website een 
show-stopper.

Uitbreiding UBO-register maakt het moeilijker om 
stil te participeren Wie een kwart eigendom heeft 
van een bedrijf of betrokken is bij een (familie)
stichting is binnenkort met naam en toenaam 
bekend dankzij de verruiming van het “ultimate 
beneficial owners”-register (UBO). Iedereen kan 
tegen een kleine vergoeding de persoonsgege-
vens en de woonstaat opvragen. Zo wordt het 
steeds moeilijker om als stille ‘ kracht’  te partici-
peren in organisaties. 

Websnacks is een samenwerking met HR-kiosk.nl.è

è Meer informatie en de bron is te vinden via https://www.hr-kiosk.nl/hr-business 
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Innovatie Robots vervangen banen?

In de komende jaren gaat er veel veranderen doordat de technologie zich heel hard 
gaat ontwikkelen. Als er straks naast mensen ook robots werken in organisaties; 
wat betekent dat voor de dienstverlening van organisaties? Welke functies worden 
door robots ingevuld? Welke rollen blijven over om door mensen uitgevoerd te 
worden? Hoeveel banen gaan er verdwijnen? Ook Gartner geeft aan dat er belang-
rijke, en snelle, technologische ontwikkelingen zijn die de komende jaren veel zullen 
veranderen. 

Nu al banenverlies door digitalisering 
In een analyse van de financiële dienstverlening 
heeft UWV al eerder aangegeven dat er vele 
banen zullen verdwijnen door digitalisering. De 
belangrijkste oorzaak hiervoor is de snelle op-
komst van de online dienstverlening. 

Steeds meer dienstverlening, zoals betalingen 
en het afsluiten van verzekeringen, gaan via in-
ternet. Dit betekent dat er steeds minder kan-
toren van banken en verzekeraars nodig zijn. 
Eind 2016 maakte ING bekend dat er bij de bank 
zevenduizend banen gaan verdwijnen door de 
digitalisering. Ook Rabobank en ABN kondigden 
eerder aan banen te schrappen door de op-
komst van digitale dienstverlening. 

De online dienstverlening wordt nu al onder-
steund door intelligente chat robots (chatbot) 
en dat groeit met de dag. Via de website praat je 

als klant met een digitale ‘ medewerker’  die jouw 
vragen beantwoord. De digitale medewerker kan 
de mens-tot-mens communicatie overnemen 
door veel opgeslagen data en slimme algoritmes 
en ‘ geleerd’  heeft om de vragen te beantwoor-
den die het gesteld wordt. Doordat de chatbot 
steeds bij leert wordt deze steeds slimmer en 
kan ook heel snel persoonlijke informatie over 
de klant aan de andere kant van de lijn ophalen. 
Bijvoorbeeld: de vliegmaatschappij Icelandair 
maakt gebruik van een Messenger chat functie 
waardoor de klant wordt geholpen om zo zijn 
vlucht te boeken. Pas als de ‘ bot’  het antwoord 
niet weet wordt je ‘ door verbonden’  naar de 
mens achter de klantenservice. Inmiddels zijn de 
chatbots ‘ avatars’ geworden en krijgen daardoor 
een menselijk beeld. Het klantcontact wordt 
door steeds meer organisaties ingevuld door 
zo’ n virtuele assistent die in de meeste gevallen 
ook nog een vrouw is. In het klantcontact wordt, 

namens het bedrijf, de antwoorden gegeven aan 
de klant waardoor minder medewerkers op de 
klantenservice nodig zijn. En de klantenservice 
krijgen alleen nog de moeilijke vragen waardoor 
je alleen de medewerkers nodig hebt met veel 
inhoudelijke kennis.  

Ook via nieuwe chat functies op de mobiele te-
lefoons kun je steeds meer direct regelen waar 
je eerder een klantcontact center voor nodig 
had. In China werd in 2011 WeChat op de markt 
gebracht. WeChat is vergelijkbaar met onze 
WhatsApp en Facebook, maar gaat nog veel ver-
der. Met WeChat kun je direct diensten betalen, 
zoals het aanschaffen van een vliegticket of het 
bestellen van een taxi zonder tussenkomst van 
mensen. En in 2016 was WeChat al gegroeid 
naar 770 miljoen gebruikers in China. En als je 
tijdens de voorbereiding van het kerstdiner in 
de problemen kwam met je recept, kon je naar 
je supermarkt een App sturen en direct geauto-
matiseerde hulp krijgen. Gartner geeft aan dat 
in 2020 al 40% van de mobiele interacties door 
smart agents worden ingevuld.

Intelligente dingen 
Veel apparaten staan al in verbinding met het 
internet. Bijvoorbeeld zelflerende thermostaten 
en verkoop-machines waarin bepaalde produc-
ten ‘op’ zijn geven zelf al door dat ze bijgevuld 
willen worden. Of de plant die je waarschuwt 
dat het water nodig heeft. De wasmachine die 
zichzelf start wanneer de energiekosten laag zijn 
en de slimme koelkast die aangeeft welke pro-
ducten aanwezig zijn en welke besteld moeten 
worden. Steeds meer ‘domme’ apparaten wor-
den slim.  
Daarnaast horen we nu veel over de zelfrijdende 
auto’s. Volgens de kenners staat de autobran-
che aan het begin van een heel nieuw tijdperk. 
Auto’s gaan steeds meer zelf kunnen zoals au-
tomatisch een parkeerplek zoeken tot het mo-
ment dat de auto zelf de kinderen naar de sport 
brengt. Die zelfrijdende auto’s worden volledig 
via software aangestuurd, dus een update van je 
auto-computer wordt steeds spannender.  

En drones worden steeds breder ingezet. Met 
een drone konden al nieuw soort video opna-
mes gemaakt worden, hierdoor ontstonden 
nieuwe filmpjes vanuit een ander perspectief 
met een andere beleving voor de kijker. Er kan 
post vervoerd en bezorgd worden door drones. 

En de Noorse telecomprovider Telia Norge ge-
bruikte drones in een filmpje om een taart te 
bakken! Dit filmpje werd al duizenden keren be-
keken. Maar ook voor serieuzere zaken worden 
drones ingezet: zoals inspecties op moeilijk te 
bereiken plaatsen die door drones wel kunnen 
worden gedaan. 

Explosie van informatie 
De aansturing van al deze slimme apparaten 
betekent dat er veel informatie gedeeld wordt. 
IBM geeft aan dat we nu aan het begin staan van 
de ‘cognitieve periode’. We hebben tot ongeveer 
1940 de periode gehad waarin machines ontwik-
keld werden die informatie konden onthouden 
en konden rekenen. Daarna volgde vanaf 1950 
tot nu het tijdperk waarin machines werden ge-
programmeerd. We staan nu aan de vooravond 
van een nieuwe periode waarin de hoeveelheid 
informatie (data) zo enorm snel gaan groeien 
waardoor we intelligente machines nodig heb-
ben om de juiste data voor ons te ontsluiten. De 
explosie van data die in een paar jaar gaat ont-
staan is niet omdat er meer data wordt opgesla-
gen op servers van organisaties, maar vooral in 
cloud oplossingen en via internet; voice, video, 
foto’s en de apparaten of sensors die via inter-
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Innovatie

net informatie kunnen delen. 
De grootste groei is in de ongestructureerde 
data die niet via databases te benaderen is. Dat 
betekent dat computers niet alleen logische ver-
banden moeten snappen, maar ook de context 
van de taal interpreteren. En dan pas heb je het 
over cognitieve systemen; systemen die inter-
preteren, maar ook de onderliggende beteke-
nis snappen en daarvan kunnen leren. De IBM 
Watson computer is ontwikkeld om uit enorme 
hoeveelheden (ongestructureerde) data de juis-
te informatie te halen waardoor bijvoorbeeld 
een verzekeringsexpert sneller een oordeel te 
laten geven en de kwaliteit van zijn oordeel te 
verbeteren. Een andere toepassing is ontwikkeld 
in de oncologie; er zijn zoveel boeken, medische 
dossiers, research en klinische trials waardoor 
een arts die kennis niet allemaal in zijn hoofd 
kan hebben als hij of zij een nieuwe patiënt ziet. 
Via de Watson computer kan de arts met een 
specifieke vraag zoeken in die informatie. Wat-
son komt dan met een suggestie van de juiste 
onderzoeken of dossiers waarmee de arts ver-
der kan. Helaas werkt dit nog niet in Nederland, 
alleen in USA.  

De verwachting is dat deze ontwikkelingen erg 
snel zullen gaan omdat er steeds meer behoef-
te zal ontstaan om snel en slimmer informatie 
te kunnen ontsluiten. Er zullen nieuwe functies 

ontstaan zoals de ‘big data analisten’ en speci-
alisten die de smart bots en de Watson compu-
ters kunnen leren ‘leren’. Ook rollen in de data 
security zullen steeds meer gevraagd worden. 

De robots komen in huis 
Van de slimme koelkast en zelflerende compu-
ters gaan we steeds meer naar slimme robots 
die je in huis kunnen helpen. Google Home werkt 
als speaker voor muziek maar is ook meteen je 
persoonlijk assistent. Je kunt de Google Home 
vragen stellen met je stem en je hebt dus geen 
toetsenbord of afstandsbediening nodig. Google 
Home werkt met de Google database en weet 
waar je je bevindt dus vragen als “wat voor weer 
wordt het morgen?” of “welke route kan ik het 
beste nemen naar mijn werk?”. 

Begin 2017 werd Kuri gepresenteerd, een echte 
robot voor in huis die aaibaar is en interactief te 
gebruiken. Kuri is 50 centimeter groot en heeft 
een menselijke touch; gezichtsuitdrukkingen, 
hoofdbewegingen en maakt geluiden. Kuri rea-
geert niet met woorden maar wel met geluiden 
of met zijn schattig bewegende ogen. Door zijn 
ingebouwde camera zal hij zich ook zelf vrij kun-
nen bewegen door het huis en niet van de trap 
vallen. En de robot volgt je door jouw huis met 
behulp van de camera. Ook heeft Kuri geleerd 

om de bewoners van het huis te herkennen. En 
is Kuri zijn batterij bijna leeg, rijdt hij zelf naar 
zijn oplaadpunt op zichzelf weer op te laden. 

Robots vervangen werk
Door ‘internet of things’ en ‘artificial intelligence’ 
ontwikkelen robots snel. Robots worden nu in-
gezet om herhalend werk te doen in een eigen 

fabriek of omgeving; de bakkerij waar het brood 
gebakken wordt door robots, het magazijn waar 
robots de bestelling bij elkaar pakken of de robot 
die de auto in elkaar zet. Door robots intelligen-
ter, zelflerend en intuïtiever te maken zullen de 
mensen en robots steeds meer gaan samenwer-
ken. Daardoor neemt robot technologie steeds 
meer werk over en wordt de persoonlijke service 
steeds belangrijker.  

In de zorg zijn al diverse onderzoeken gedaan 
met robots zoals de zachte en harige knuffelro-
bot Paro die succesvol werd ingezet bij ouderen 
met dementie. En de robothondjes die werden 
gebruikt om ouderen die eenzaam zijn gezel-
schap te houden. Het lijkt ongemakkelijk om te 
zien dat ouderen blij zijn met een robot en de 
robot als menselijk gaan beschouwen, maar als 
daarmee de persoon zich prettig voelt en een 
beter welzijn ervaart? Nu worden robots bij ope-
raties gebruikt als hulpmiddel, dit zal zich gaan 
ontwikkelen naar robots die gaan opereren en 
direct helpen aan het bed van de patiënt. En 
hebben we straks een leger van robots waar-
door er geen mensen meer omkomen?  
Met deze ontwikkelingen in huis, in organisaties 
en in de zorg zullen de robots bestaand werk 
overnemen en zullen nieuwe functies ontstaan 
in de persoonlijke service. In de werkomgeving 
zullen robots meer samen met mensen gaan 
werken in plaats van in een eigen fabrieksomge-
ving. Dus toch alvast maar voorbereiden op een 
POP-gesprek met een robot?

Saskia Boer is werkzaam in de ICT en redacteur van HR&Business Magazine.
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We staan aan het begin van 2017. In maart van dit jaar mogen we weer naar de 
stembus. Dan staan de Tweede Kamerverkiezingen op de rol. En maken we een 
keuze over het politieke landschap van Nederland voor de komende 4 jaren. Maar 
daarbij kijken we ook door naar de langere termijn. Oplossingen en ideeën kunnen 
immers voor de korte termijn goed werken, maar ook voor de langere termijn moe-
ten er keuzes gemaakt worden. Zeker als het gaat om een specifiek onderwerp: ar-
beid. Wat heeft men in Den Haag voor ogen? Wat zijn de plannen? Hoe ziet arbeid en 
de arbeidsrelatie er uit tussen nu en 8 jaar? We vroegen het Pieter Heerma; Tweede 
Kamerlid voor het CDA. 

HR & Politiek De arbeidsrelatie

Hoe staat de arbeidsmarkt er wat jou betreft voor? 
Onze arbeidsmarkt heeft een groot probleem. Er is 
sprake van een grote tweedeling tussen kansrijken 
en kansarmen op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er 
ook een kloof tussen vaste en flexibele arbeid. Een 
recent rapport van het Centraal Plan Bureau liet dit 
indringend zien. De groei van flex en ZZP in Neder-
land overstijgt die in alle andere Europese landen 
en wat dit oplevert en kost is zeer scheef verdeeld. 
Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt zijn men-
sen een dief van hun eigen portemonnee als ze nog 
mee blijven betalen aan collectieve voorzieningen, 
in plaats van ZZP’er te worden. Aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt zijn werkgevers een dief van 
hun portemonnee als ze hun medewerkers niet on-
derbrengen in een flex/payroll of ZZP constructie. 
Het resultaat is een oneerlijke arbeidsmarkt. 

Zowel de Wet Werk en Zekerheid als de wet DBA 
heeft laten zien dat het niet werkt om aan de ach-
terkant van dit systeem te gaan zitten drukken op 
de regeltjes. Minder mogelijkheden voor tijdelijke 

contracten leidt tot sneller op straat staan. En meer 
regeltjes voor ZZP leidt tot een toevlucht naar an-
dere constructen zoals payrollen. De echte hervor-
ming van de arbeidsmarkt moet nog beginnen. En 
of deze handschoen opgepakt wordt bepaald het 
beeld van onze toekomstige arbeidsmarkt. Wordt 
de kloof tussen kansrijk en kansarm groter, dan 
gaan we toe naar een Angelsaksische arbeidsmarkt. 
Dan verliezen we de kracht van ons poldermodel en 
gaat steeds meer het recht van de sterkste gelden. 
Dan gaan bonafide MKB’ers en familiebedrijven het 
nog meer afleggen tegen grote multinationals en 
malafide bedrijven die slecht met hun personeel 
omgaan. Zo’n arbeidsmarkt levert een heel lelijk 
plaatje op en dat zullen we moeten voorkomen. 
 
En hoe wil het CDA dit dan veranderen? 
Als CDA hebben voorstellen gedaan, ook in ons ver-
kiezingsprogramma, om de arbeidsmarkt eerlijker 
te maken. Zodat MKB’ers weer personeel aan dur-
ven te nemen. Maar bijvoorbeeld ook ouderen op 
onze arbeidsmarkt er weer gewoon tussen komen. 

Dit wordt bereikt door de loondoorbetalings-
plicht voor individuele bedrijven flink terug te 
brengen van 2 jaar naar 8 weken. Daarbij intro-
duceren we een basisverzekering loondoorbe-
taling voor alle werkenden en dus ook ZZP’ers. 
Hierdoor worden veel voordelen bereikt. De 
drempel om personeel aan te nemen wordt veel 
lager en ZZP’ers aan de onderkant worden beter 
veel beter beschermd. Zo wordt onze arbeids-
markt eerlijker. 
 
En zijn we er dan? 
Nee. Daarnaast zal de niet goed functionerende 
ketenbepaling waardoor werkgelegenheid voor 
mensen verdwijnt, moeten worden aangepast. 
Nu staan jongeren na 2 jaar werk weer op straat, 
terwijl je liever nog een extra tijdelijk contract 
had gehad, dan geen werk. Ook hier zie je weer 
de groeiende kloof tussen kansrijk en kansarm. 
Kansrijk heeft na 2 jaar een vast contract en 
kansarm staat al na 2 jaar weer op straat. Als 
CDA willen we meer mogelijkheden voor meer-
jaren contracten. Want je hebt liever een 5 jaren 
contract dan dat je na 2 jaar de laan uit vliegt.
 

Wat zeggen de andere partijen? 
De verkiezingsprogramma’s van de andere gro-
te partijen laten zich ook ,  in meer of mindere 
mate, uit over de toekomst van arbeid. Een korte 
blik in hun programma’s: 

D66 wil een einde maken aan de tweedeling tus-
sen werknemers met vaste en tijdelijke contrac-
ten, kansen ongelijkheid op de arbeidsmarkt be-
strijden en een eerlijk pensioen voor iedereen. 
Wie werkt, gaat minder belasting betalen. Voor 
werkgevers wordt het aantrekkelijker mensen 
in dienst te nemen, in het bijzonder ouderen 
en mensen met een laag inkomen; voor werk-
nemers met een flexcontract wordt een vaste 
baan bereikbaar gemaakt. Tijdelijke contracten 
verdwijnen, en daarmee de tweedeling op de ar-
beidsmarkt; ZZP’ers krijgen de ruimte. De zelf-
standigenaftrek blijft. Voor de ZZP’er wordt het 
makkelijker om vrijwillig te sparen voor pensioen 
of zich te verzekeren.

PvdA zegt: goed werk betekent ook eerlijke con-
currentie tussen vaste en flexibele banen. Vast 
werk verdient een vast contract en wordt aan-
trekkelijker gemaakt. ZZP’ers mogen collectief 
onderhandelen over minimumtarieven. Ze kun-
nen zich verzekeren tegen arbeidsongeschikt-
heid op basis van onderlinge solidariteit en de 
kosten daarvan komen deels voor rekening van 
de opdrachtgever. ZZP’ers behouden hun zelf-
standigenaftrek.

PVV: van alle grote partijen is het het meest 
ingewikkeld om iets te vertellen over het PVV-
programma. Het verkiezingsprogramma bestaat 
uit welgeteld 1 A 4tje en kort en krachtig. Maar 
daardoor is het lastig om de nuance te vinden 
in de plannen op het gebied van arbeid. Eerlijk 
gezegd; deze staan er niet in. Wel moet de AOW-
leeftijd terug naar 65 jaar en moet de inkom-
stenbelasting omlaag. 

SP vindt: meer zekerheid door de WW-premie 
voor vast werk te verlagen en voor flexibel werk 
te verhogen. De ontslagvergoeding treedt al na 
één maand in werking en de vergoeding wordt 
verdubbeld, van één-derde naar twee-derde van 
het maandsalaris. Voor ZZP'ers moet de sociale 
zekerheid verbeterd worden, onder meer door 
een goede verzekering tegen arbeidsongeschikt-
heid. ZZP'ers kunnen zich daarbij verzekeren via 
de WIA, onder dezelfde voorwaarden als werk-
nemers.

VVD wil dat het vaste contract makkelijker wordt 
om aan te bieden. Maar werknemers die een 
flexibel contract willen, moeten die ook kunnen 
krijgen. Daarvoor is er meer ruimte nodig voor 
maatwerk. CAO’s moeten daarom niet meer al-
gemeen verbindend verklaard worden. Tijdelijke 
contracten moeten meer aangeboden worden, 
en de tijdelijke contracten moeten van langere 
duur zijn. Loondoorbetaling bij ziekte voor kleine 
bedrijven (tot 25 werknemers) verkorten naar 1 
jaar. Het 2e jaar betalen door de overheid. 

Pieter Heerma zit sinds 2012 in de Tweede Kamer, en 
staat ook bij de komende verkiezingen op een verkies-
bare plaats. Pieter is woordvoerder over sociale za-
ken en werkgelegenheid. 



HR&Business Magazine #10   |   hrbm.nl HR&Business Magazine #10  |   hrbm.nl34 35

Cijfers

1
miljard

per jaar steekt het MKB in lokale 
verenigingen. Het midden- en 
kleinbedrijf is van onmisbaar 
belang voor lokale sportvereni-

gingen, culturele instellingen en 
andere maatschappelijke organisa-

ties. Bedrijven tot 100 medewerkers steu-
nen deze clubs met een jaarlijks bedrag van 
ruim een miljard euro. Dat is meer dan het 
bedrag dat de Rijksoverheid jaarlijks in sport 
en cultuur steekt. Dat blijkt uit onderzoek 
(2016) van Panteia in opdracht van MKB-Ne-
derland, dat in het kader van de Dag van de 
Ondernemer is uitgevoerd. 

6% BTW belasting voor optreden Sin-
terklaas, Kerstman of Paashaas. 
Het gaat even niet over auto's, 

Sint komt trouwens per stoom-
boot en de Kerstman per arreslee. 

Hoeft er dan helemaal niets worden be-
taald? Fout, dan ken je de Belastingdienst 
niet: betaalde uitvoeringen van acteurs (lees 
Sinterklaas, Kerstman of Paashaas) voor pu-
bliek zijn belast met 6% BTW. Dit kunnen op-
tredens zijn voor zowel particulieren als voor 
bedrijven. (Bron: Zwarte en getinte Piet) 

25% van de zittende pensioenbe-
stuurders komt niet door keuring 
DNB. Een kwart van de zittende 

pensioenfondsbestuurders die 
sinds 2014 door De Nederlandsche 

Bank (DNB) zijn gekeurd is ongeschikt 
bevonden. Zij zijn om die reden niet herbe-
noemd. Dat schrijft staatssecretaris Klijnsma 
aan de Tweede Kamer. DNB, die toezicht 
houdt op de pensioenfondsen, toetst sinds 
2000 de geschiktheid van 91 bestuurders 
die moesten worden herbenoemd. Zittende 
bestuurders hoeven in principe geen toets 
af te leggen, behalve als de toezichthouder 
daar aanleiding toe ziet. Volgens Klijnsma 
zijn er op dit moment 30 fondsbestuurders 
die nog nooit getoetst zijn. Dit zijn perso-
nen die voor onbetaalde tijd benoemd zijn. 
Zittende fondsbestuurders worden wel ge-
toetst bij een herbenoeming (Bron: Nu, 3 
nov. 2016).

psychische beroepsziekten zijn 
in 2015 gemeld. De meeste mel-
dingen betreffen de diagnose 
overspanning/burn-out (76%). 

Zowel bij overspanning/burn-out 
als bij depressie zijn problemen met 

de werkinhoud en problemen tussen men-
sen vaak de oorzaak. Ruim tien procent van 
de meldingen betreft een posttraumatische 
stress stoornis. De financiële sector heeft 
de hoogste incidentie met 262 meldingen 
per 100.000 werknemersjaren. De meest 
gerapporteerde risicofactor is monotoon of 
repetitief werk. 

2631

40% van de werkgevers weet niet op 
welke sociale regelingen en sub-
sidies zij een beroep kunnen doen 

voor hun werknemers. Zij hebben 
geen idee welke regelingen beschik-

baar zijn bij gemeenten en overheid en wan-
neer zij voor hun werknemers recht hebben 
op deze regelingen. Slechts een kleine 10% 
geeft aan precies te weten welke regelingen 
er bestaan. Hierdoor laten veel organisaties 
geld liggen dat beschikbaar is gesteld door 
de overheid. Dat blijkt uit onderzoek van ad-
viesbureau van Willis Towers Watson onder 
ruim 700 organisaties met meer dan 250 
werknemers. Wanneer organisaties zich wil-
len verdiepen in de beschikbare regelingen 
en mogelijkheden, loopt een groot deel vast. 
Een derde weet namelijk niet waar zij deze 
informatie kunnen vinden. Ook vindt bijna 
de helft van de bedrijven (43%) dat de over-
heid werkgevers proactief moet informeren 
over deze regelingen. 
Naast een gebrek aan kennis over de soci-
ale regelingen, hebben werkgevers vaak ook 
beperkt inzicht in hoe hun eigen werkne-
merspopulatie eruit ziet. Zo weet ruim een 
kwart (27,3%) niet of hun bedrijf voldoet aan 
het quotum arbeidsbeperkten van de Par-
ticipiatiewet. Daarnaast weet nog eens een 
kwart (23,9%) niet wat deze wet is of wat het 
daaraan gerelateerde quotum inhoudt.

Cijfers is een samenwerking met HR-kiosk.nl.  è
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Weinig thema’s binnen HRM waarover de laatste jaren zo veel is geschreven als 
duurzame inzetbaarheid. Uit een representatief onderzoek van Kantar TNS onder 
450 HRM’ers in de publieke sector blijkt dat duurzame inzetbaarheid het belang-
rijkste thema voor komende jaren is. Het onderzoek laat zien dat HRM meer durft 
op te schuiven naar de privésfeer van medewerkers op het gebied van gezondheid 
en welbevinden. 

Pijlers duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid behoort natuurlijk 
‘gewoon’ tot goed werkgeverschap, maar het is 
wel duidelijk dat het wegvallen van vroegpensi-
oenregelingen en het opschuiven van de pen-
sioengerechtigde leeftijd een steentje hebben 
bijgedragen aan de grote belangstelling voor dit 
thema. Gezondheid is voor werkgevers een do-
mein waar ze voorzichtig mee omspringen. Toch 
vindt slechts 14% van de HRM’ers in de publieke 
sector niet dat werkgevers zich actief moeten 
bemoeien met de gezondheid van de medewer-
kers. Een overgrote meerderheid van 58% vindt 
van wel. Het overige deel twijfelt. 

Aandacht voor leefstijl gaat een enorme vlucht 
nemen
Duurzame inzetbaarheid is een containerbe-
grip: bijna alles wat je onder goed werkgever-
schap kunt verstaan kun je wel onderbrengen 
bij duurzame inzetbaarheid. Voor de toekomst 
verwachten we echter dat één onderdeel een 
grote vlucht gaat nemen: vitaliteit, en dan met 
name de leefstijlcomponent hierin.

Gezondheid kent natuurlijk verschillende facto-
ren. Het beïnvloedbare deel van fysieke gezond-
heid zit voor een groot deel in gezonde voeding 

en beweging. Zowel het stimuleren van gezond 
eten als het stimuleren van beweging, kan op 
enthousiasme rekenen onder HRM’ers. Het 
aanmoedigen van gezond eten op de werkvloer 
vindt maar liefst 70% een verantwoordelijkheid 
van de werkgever. Slechts 7% vindt van niet. Als 
het gaat over de gezondheid van medewerkers, 
is er direct een aanknopingspunt voor werkge-
vers waar ze op kunnen letten: overwerk. Dit is 
volgens de grote meerderheid van 74% slecht 
voor medewerkers. Over kortere werkdagen zijn 
HRM’ers verdeeld. 41% denkt dat dit leidt tot 
minder verzuim, 23% denkt van niet en de rest 
weet het niet. 

Bij vitaliteit hebben we het over levensenergie, 
over lekker in je vel zitten. Bij vitaliteit is de fy-
sieke energie de basis: je voelt je beter wanneer 
je in een gezond lijf zit. Daarnaast spelen emo-
tionele en mentale (veer)kracht een rol: hoe ga 
je om met tegenslagen, kun je goed tegen stress 
en ben je in staat om je goed te ontspannen? 
In een organisatie-medewerkerrelatie is er nog 
een belangrijke vitaliteitsbron: goed werkgever-
schap. Werkplezier, werkzekerheid, fijne colle-
ga’s, waardering en ontwikkelmogelijkheden zijn 
hierbij sleutelwoorden.

Vier redenen waarom organisaties zich gaan 
richten op leefstijl
Om vier redenen verwachten we dat aandacht 
voor leefstijl een vlucht gaat nemen:
Vanwege het opschuiven van de pensioenleef-
tijd blijven medewerkers langer bij een organisa-
tie werken. Organisaties zijn dus nog meer dan 
voorheen gebaat bij medewerkers die er een 
leefstijl op nahouden die leidt tot vitaliteit.
Bij bezuinigingen, die toch nog steeds aan de 
orde zijn in de non-profitsector, moet met min-
der mensen hetzelfde werk worden gedaan. Or-
ganisaties zijn hierdoor afhankelijker van een 
kleinere groep mensen. Medewerkers die er 
een gezonde leefstijl op nahouden zijn vitaler en 
presteren beter.
De ‘reguliere’ HRM-instrumenten voor duurzame 
inzetbaarheid worden al benut. Beïnvloeding van 
de leefstijl is nog een van de gebieden waarop 
winst valt te behalen. Het is lange tijd een ‘no-go 
area’ geweest voor organisaties.

De tijdgeest is ernaar: de laatste jaren is er een 
toenemende belangstelling voor bewegen en 
gezonde voeding. We zien dat bij onszelf en de 
collega’s om ons heen die met een flesje water 
en een komkommer de dag doorbrengen, maar 
we zien het ook in marktonderzoek. Zo rappor-
teert de Rabobank in haar Cijfers en trends fit-
nesscentra 2015 het volgende: ‘De vraag naar 
sportbegeleiding, bewegings- en voedingsad-
viezen zal toenemen, mede ingegeven door het 
feit dat de medewerker meer moet betalen aan 
zijn eigen gezondheid en dus gezonder zal willen 
gaan leven.’

Leefstijl bevindt zich in privésfeer van medewer-
kers
De toenemende belangstelling van organisaties 
voor de leefstijl van hun medewerkers vinden 
wij een goede trend. Gezonde medewerkers 
presteren beter en organisaties die een ge-
zonde leefstijl van hun medewerkers stimuleren 
en faciliteren vergroten hun aantrekkelijkheid 
als werkgever. De kunst is alleen om er niet in 
door te slaan. Leefstijl bevindt zich namelijk in 
de privésfeer van medewerkers. De toon en aan-
pak moeten hier dan ook op aangepast worden. 
Medewerkers niet verplichten, maar adviseren 
en ondersteunen. Een organisatie mag slechts 
dwingende instructies aan een medewerker ge-
ven wanneer de leefstijl een dusdanige invloed 
heeft op het functioneren van de medewerker 
dat deze niet meer naar de vereisten van de or-
ganisatie zijn functie kan uitoefenen.

Hoera voor BRAVO!
Zeg je leefstijl, zeg je BRAVO. BRAVO staat voor 
Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspan-
ning. Het zijn de terreinen waarop organisaties 
bewustwording bij medewerkers kunnen te-
weegbrengen én faciliteiten kunnen bieden. Een 
greep uit de mogelijkheden: gezondere keuzes 
in de kantine, hardloopclinics, korting op fitnes-
sabonnement, bijdragen in kosten van stoppen 
met roken, alcoholvrij bier op de vrijdagmiddag-
borrel, budget voor voedingsadviezen, regel-
matige healthchecks, yoga incompany, mindful-
nesstrainingen, intranetpagina met BRAVO-tips, 
BRAVO-column in het bedrijfsblad. Maar het al-
lerbelangrijkste is natuurlijk dat je als organisa-
tie gewoon een fijne werkgever bent! Dan is de 
aandacht voor de leefstijl van de medewerkers 
de slagroom op de taart.

Meer weten? 
De publicatie met het complete onderzoek kunt u 
terugvinden op www.driessen.nl/hrmbarometer. Via 
deze pagina kan de publicatie kosteloos gedownload 
of aangevraagd worden.

Jules Maussen is Senior HRM consultant bij Driessen.
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Metaforen zijn een krachtig instrument in het HRM- en organisatieadvies. Ze geven in-
zicht in complexe situaties door het met humor en scherpte in een beeld te vatten. Vaak 
zijn dieren een ongevraagd maar willig slachtoffer van metaforen. 

Mooie metaforenColumn

Deze keer: De Olifant. 
Al van kleins af aan heb ik iets met olifanten. Zoals ie-
der kind uit de jaren zeventig moest ik iets sparen en 
na een korte affaire met sigarenbandjes werden dat 
bij mij olifantenbeeldjes. Tante Ria bracht het eerste 
gevlekt kristallen exemplaar voor me mee uit Oosten-
rijk. En in de loop der tijd kwamen daar opbergolifan-
ten van tin bij, wereldwinkelolifanten van rode klei en 
souvenirolifanten van djatihout. In ons vak komen we 
olifanten ook in alle soorten en maten tegen.

Roze olifanten waar we niet aan mogen denken. Oli-
fanten in porseleinkasten die bewonderd worden om 
hun daadkracht maar die ook medewerkers de boom 
in jagen of achterlaten in de greppel. En dan zijn er, 
mijn persoonlijke favoriet, de olifanten in de kamer, 
de Kamerolifant. 

Kamerolifanten zijn meesters in het zich in ‘t volle 
zicht verbergen. Iedereen voelt dat het pijnlijke on-
derwerp onbesproken in de kamer hangt en soms 
zelfs pontificaal midden op tafel zit. Olifanten in de 
kamer gaan vaak over cultuur, over macht of over 
schaamte. We dansen om de olifant heen. Dé manier 
om hiermee om te gaan is door, hoe moeilijk ook, oli-
fanten te benoemen. En dan niet alleen de olifanten 
van ánderen. Dat kunnen we als adviseurs natuurlijk 
geweldig goed, scherp in de analyse en ervaren als 
we zijn. Nee, laten we onze éigen olifanten eens be-
noemen. 

Laten we vandaag eens een olifant benoemen die 
gaat over onszelf, die schuurt en misschien wel een 
beetje pijn doet. Dan organiseren we samen een Oli-
fantenbarbecue waar we de benoemde olifanten sa-
men in stukjes snijden en opeten (voor de vegetariërs 
onder ons niet aanlokkelijk, maar het zijn metaforen). 
En laat ik dan de eerste olifant opdienen: er is de laat-
ste twintig jaar veel te weinig verbeterd in de HRM-
functie en wij als adviseurs hebben daar weinig aan 
kunnen veranderen. 

De toegevoegde waarde van HR voor medewerkers 
neemt rap af en in een tijd van zelfsturing, verre-
gaande digitalisering en disruptieve veranderingen 
komen we niet ver met traditionele HR-instrumenten 
als eHRM, medewerkersonderzoeken, strategische 
personeelsplanning en ga zo maar door. Personeels-
dossiers en -processen, geautomatiseerd of niet, zijn 
nog steeds het domein van werkgevers en niet van 
de mensen waar het over gaat. De F&B-cyclus brengt 
drie keer per jaar manager en medewerker om de ta-
fel terwijl zelfsturende teams middels continue feed-
back en tweewekelijkse retrospectives elkaar scherp 
houden. Wij maken corporate plannen en HR-beleid 
terwijl teams sneller veranderen dan ooit en enorm 
van elkaar verschillen in hun behoeften. 

HR is zélf de olifant die op de barbecue kan met de 
adviseurs als garnering erbij geserveerd. En uit de as 
van de barbecue moet verrijzen een 21ste-eeuwse 
HR-functie: wendbaar, efficiënt, digitaal, relevant, 
afgestemd op individuele teams en werkgever-over-
schrijdend. Eet je mee?! 

Management Consultant van Bonte BIJ, bespreekt iedere editie een 
‘dieren metafoor’ uit zijn organisatie adviespraktijk. 

Bernard is ervaren projectmanager en organisatieadviseur op het
gebied van HRM transformaties en de implementatie van HRM syste-
men.

Bernard Zwiers
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