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Varia

Varia

Actualiteiten

Nieuwe wet tegemoetkoming loondomein gaat Werkgever tienduizenden
euro’s per jaar kosten.
Met ingang van 1 januari 2018 treedt
de Wet tegemoetkoming loondomein
in werking ter vervanging van het huidige stelsel van de diverse premiekortingen. Als gevolg van deze wet
kunnen werkgevers tienduizenden
euro’s aan premiekortingen mislopen, waardoor de personeelskosten
aanmerkelijk hoger uitvallen. Dit heeft
nadelige gevolgen voor het in dienst
nemen van bijvoorbeeld arbeidsgehandicapten en ouderen. Hoe werkt
de nieuwe wet? Werkgevers mogen
bij het in dienst nemen van ouderen
(55 +) en arbeidsgehandicapten een
loonsubsidie in de vorm van premiekortingen toepassen door het verlagen van de afdracht loonheffingen.
Indien een werkgever per abuis de

premiekortingen niet toepast, kan
hij deze onder de huidige wetgeving,
nog tot vijf jaar terug corrigeren. En
dus alsnog de (loon)subsidie ontvangen. Onder de nieuwe wet is dat niet
meer mogelijk. De Belastingdienst
kan de beslissing van de toekenning
van de loonsubsidie herzien wanneer
er een vermoeden is dat de loonsubsidie (afgegeven beschikking) onjuist
was. Het onrechtvaardige is dat er alleen een herziening plaatsvindt wanneer dit ten nadele van de werkgever
is! Conform de nieuwe wet kan de beschikking niet meer ten voordele van
de werkgever worden herzien. De
fiscus zelf neemt hier ook nog eens
ruim de tijd voor, namelijk vijf jaar na
het afsluiten van het kalenderjaar.

De indruk is dat dit in strijd is met
het “gelijkheidsbeginsel” (art.1 van de
Grondwet!). Dit is niet onopgemerkt
gebleven bij HR-professionals. Hester Assink-Roordink van HR & Payroll
Group B.V. is daarom een petitie begonnen tegen discriminatie in de Wet
tegemoetkoming Loondomein.

è Tekenen van de petitie: http://

www.petities24.com/petitie_tegen_
discriminatie_in_de_wet_tegemoetkoming_loondomein
Meer informatie over de wet:
http://www.hr-kiosk.nl/rubrieken/
werkgeverslasten-1/wet-tegemoetkomingen-loondomein

è

Zelfsturing en autonomie: hoe bepaal je
de mate van vrijheid Zelfsturing, soms
ook wel autonomie genoemd, blijft een
hot topic.

Enerzijds zijn er berichten dat zelfsturing het middel is om
mensen te motiveren om beter te presteren
en anderzijds komt er steeds meer kritiek op het fenomeen.
Zelfsturing zou leiden tot meer verzuim en minder productiviteit. In de discussie over wat nu precies autonomie is
ontbreekt het vaak aan een eenduidige definitie en worden
vaak theoretische inzichten die ten grondslag liggen aan de
invoering niet consequent gebruikt. Bijvoorbeeld het psychologische motief dat mensen gelukkig worden wanneer zij
zeggenschap hebben over de organisatie en uitvoering van
het werk. Plus het economische motief dat wanneer mensen meerdere werkzaamheden verrichten (buiten hun basistaak) de efficiëntie en effectiviteit toeneemt. Helaas worden
deze theoretische inzichten niet consequent doorgevoerd.
Zo blijven bestaande managementtaken centraal uitgevoerd
en blijf het zelfsturende team (onterecht) afhankelijk. Het
resultaat van deze inconsequentie is bijvoorbeeld dat medewerkers in teams wel de verantwoordelijkheid krijgen om
gezamenlijk het afgesproken werk te realiseren, maar niet
de bevoegdheden om de juiste middelen te verwerven om

deze productie te realiseren. Met name bij wijzigingen in
de omgeving zoals wisselende eisen van klanten. Frustratie ontstaat wanneer het team niet zelfstandig deze eisen
kan inwilligen. Toestemming en overleg met stafmedewerkers remt de slagkracht. Hier wringt vaak de schoen. Om de
kans op succes van zelfsturing te vergroten is het belangrijk
om vooraf een eenduidige definitie te hanteren en de consequenties hiervan te accepteren. Er is pas sprake van zelfsturing en resultaatverantwoordelijkheid wanneer zonder
directe bemoeienis van derden doelstellingen gerealiseerd
kunnen worden. Een kenmerk van het hebben van veel autonomie is de beschikbaarheid over een budget met veel vrijheid: een lump sum budget. In termen van autorijden doet
de autonome chauffeur het volgende: zelfstandig de autorit
plannen, passagiers uitkiezen, de auto besturen, remmen en
schakelen, het ‘ eigen’ informatiesysteem raadplegen waarmee je de conditie van de auto kunt meten, anticiperen op
plotselinge veranderingen en over de middelen beschikken
om brandstof en onderhoud te financieren. Kortom, autonomie is de mogelijkheid om eigen verantwoorde beslissingen
te nemen zonder bemoeienis van anderen. Om te bepalen of
uw organisatie geschikt voor zelfsturing kan gebruik worden
gemaakt voor een gratis zelfsturingstest.

è
è

Meer informatie: https://www.hrtoolbox.nl/xquestion/id/112331
http://www.hrtoolbox.nl/xcms/text/id/112967

Vooraf

HR gaat veranderen
Arbeidsvitaminen: wanneer is muziek wel
en wanneer niet goed om bij te werken?

Muziek op de werkvloer zorgt ervoor dat mensen productiever zijn (71 procent), sneller werken (60 procent) en bovendien bevordert het de sfeer onder collega’ s (93 procent). Dit
zijn slechts een paar resultaten uit het onderzoek dat Randstad door R2 research heeft laten uitvoeren onder werkende
Nederlanders in verschillende beroepsgroepen. Wel of niet
muziek bij het werk? Tijdens het opleiden en trainen: niet In
een luide werkomgeving: wel Repeterend werk: wel Nieuwe
klussen: muziek meteen uitdoen

è

Meer informatie: http://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/arbeidsrecht/

muziek-op-het-werk

Zo bespaart HR (snel) veel euro’s

Heeft u meer dan 250 medewerkers in dienst? Neem deze kostenpost dan eens onder de loep... dat is zo’ n 87.000
euro gemiddeld. Zo veel laten grote werkgevers gemiddeld liggen als het gaat om de wettelijke mogelijkheden
voor subsidies en sociale verzekeringspremies. Dit aantal regelingen groeide de afgelopen twee jaar flink. In 2016
kunnen werkgevers beroep doen op 104 verschillende regelingen. In 2013 waren dat er nog 70. Aldus onderzoek
verzekeraar en HR-adviseur Aon. Het bedrijf bekeek hiervoor onder andere de afdrachten voor sociale premies van
honderden werkgevers met meer dan 250 werknemers. Er zijn diverse kostenposten waarop 'verdiend' kan worden,
onder andere de ouderkorting: 1.Premiekorting in verband met arbeidsgehandicapten 2.Scholings- en andere subsidies 3.Te weinig premie afdragen met risico op naheffing 4.Een ander softwarepakket.
Bronnen: Aon & PW De Gids
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Het wordt nu op alle fronten on-

derbouwd: de HR functie gaat veranderen. De veranderingen in de
maatschappij, de economie en de
arbeidsmarkt zullen ook consequenties hebben voor het HR management. De invoering van eHRM
oplossingen zorgt er voor dat werk
in uitvoerende taken veranderen
of zelfs verdwijnen. Taken worden
geautomatiseerd, of ze verschuiven
door invoering van Self Service naar
de medewerkers en managers in de
organisatie. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat HR meer van buiten naar binnen moet gaan denken
en handelen. De HR manager zal de
relatie moeten gaan leggen tussen
de organisatie naar haar relevante
omgeving. Veel “food for thought”
in dit HR&Business Magazine voor
HR managers!
Daarnaast zien we het menselijke
aspect nog belangrijker worden in

Max van Liemt

HR: een vernieuwende benadering
in verandermanagement gebaseerd op inzichten uit de neurowetenschap en psychologie. Door organisatieveranderingsprocessen te
plaatsen binnen de context van de
menselijke natuur krijgen management en medewerkers de juiste inzichten om effectief te blijven communiceren.
HR kan ook nog steeds veel bijdragen door te sturen op meer geluk
in organisaties. Want gelukkige
medewerkers zorgen voor gelukkige klanten en daarmee voor betere bedrijfsresultaten. Klinkt goed,
maar nu nog doen… Wat doen die
happy companies dan anders dan
andere organisaties? Het interview geeft een inkijkje.
En gaan we voor een nieuwe
manier van coaching? Kun je
je wel laten coachen door een
paard? Paarden blijken heel ge-

voelige kuddedieren te zijn en mensen zijn ook kuddedieren. En een
paard reageert dan ook op het echte gedrag van de deelnemer, dat
andere kuddedier. Klinkt spannend
om eens zelf te ervaren!
In dit nummer van HR & Business
Magazine vindt u veel inspiratie om
na te denken over de HR functie
van de toekomst.

Veel leesplezier.

Hans van der Velden
Redactie HR&Business
Magazine

HR&Business
Magazine
#9#9| | hrbm.nl
HR&Business
Magazine
hrbm.nl
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Thalia Heijdenrijk

Maandag

Varen over het IJsselmeer
Ik begin de week met het uitzoeken van een aantal softwarevragen. Lekker fris en scherp kan ik snel door de
vraagstukken heen werken en de oplossingen doorvoeren. Zo blijft er nog wat tijd over om ‘smiddags met de
boot te gaan varen. Hoorn heeft een mooie haven aan het
IJsselmeer waarin je het VOC-verleden overal tegen komt.
Rond etenstijd meren we aan bij de steiger van Oranje Buiten waar de kinderen heerlijk op het strand kunnen spelen, terwijl de BBQ wordt aangestoken.

Thalia Heijdenrijk Geboren op 8 juni 1976 in Den
Helder en als kind vaak verhuist. Ik ben gewend aan
een veranderende omgeving en maak snel contact. Ik heb me gespecialiseerd in Afas Profit (incl
Insite/Outsite) en heb een eigen bedrijf, Thalia Business Management (ThaliaBM.nl), waarmee ik ondernemers help met alle kantoorwerkzaamheden.

Recruitment is
mensenwerk en meer
dan bemiddeling alleen...

Donderdag
Leven in de Gouden Eeuw d.m.v. Virtual reality

Wij hechten aan de kwaliteit en ontwikkeling van de door ons
geselecteerde kandidaten. Wij bieden daarom standaard:
• Assessment: bij elke kandidaat die wij voorstellen is een assessment
afgenomen. Dieper inzicht leidt immers tot beter uitzicht.
• Coachtraject: elke kandidaat die is bemiddeld ontvangt een
coachtraject dat op elk gewenst moment en op elk gewenst
niveau kan worden ingezet.
Onze specialisaties:
HRM
Sales/Marketing/Communicatie
Management Support
Advies/Consultancy

Meer weten?
Neem dan contact op met een van onze consultants
023 - 74 33 770 • info@bloem-ws.nl • www.bloem-ws.nl

Dinsdag
Kantoorwerkzaamheden
Vandaag help ik een aantal ZZP-ers en MKB ondernemers
met hun kantoorwerkzaamheden: de boekhouding, de
binnengekomen mails beantwoorden en de social media
bijwerken. ’s Avonds staat er een theatervoorstelling op
het programma. Het was weer een lastige keuze tussen
cabaret (NUHR, Javier Guzman, Peter Pannekoek) of toneel
(Intouchables, Winterbloemen), maar het is Enfants Terribles van de Ashton Brothers geworden. Ze maken er een
enorme show van.

Woensdag
Taalmaatjes in de stad
Mijn taalvriendin komt langs en samen gaan we naar de
stad. Sinds 2007 span ik me op die manier in om vrouwen van niet-Nederlandse afkomst te helpen om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Het is een heel
leuke wisselwerking waarbij zij kunnen vertellen over hun
cultuur en land en ondertussen met mij het Nederlands
oefenen. Dit wordt georganiseerd door het Oranjefonds/
Taalmaatjes en heeft als doel dat mensen, na hun inburgeringscursus en taallessen, ook nog het Nederlands blijven
oefenen.

Door een aantal musea en culturele instellingen ben ik
gevraagd om ze te voorzien van organisatorisch advies.
Een leuke uitdaging. Deze instanties hebben vaak te maken met enerzijds de traagheid en bepalingen van overheid en gemeenten en anderzijds de snelle ontwikkeling
die hun klanten (bezoekers) doormaken. Er zijn een aantal musea die hier mee om proberen te gaan door social
media en gadgets in hun omgeving in te voeren. Zo kun
je bijvoorbeeld bij het Westfries museum in Hoorn met
virtual reality ervaren hoe het leven in de Gouden Eeuw
was. Het is een aanrader, voor wie eens in de buurt is.

Vrijdag
Uitwaaien in Zandvoort aan Zee
Eerst lekker sporten en daarna werk ik mijn administratie
bij. ’s Middags ga ik even lunchen met een vriendin en als
de kinderen uit school zijn, pakken we de auto naar ons
vakantiehuisje in Zandvoort aan Zee. Kom maar op met
het weekend! Maar als we een paar dagen langer vrij zijn
rijden we naar ons tweede huis in Lucca, Italië. Lekker
door de straatjes van de oude binnenstad heen slenteren, espresso drinken bij het kleine, authentieke restaurantje om de hoek en bijpraten met de buren.

HR&Business Magazine #9 | hrbm.nl
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Modern organiseren

Informatiebeveiliging gaat over mensen

Sla de krant van vandaag open en de kans is groot dat je iets leest over een
nieuwe hack, phishingaanval of een ander security incident. De negatieve gevolgen voor de getroffen organisaties maken duidelijk dat het cruciaal is om
bedrijfsinformatie goed te beschermen. Naast technische oplossingen moeten
we vooral het menselijke aspect niet vergeten.
Met ruim 17 jaar ervaring in het ontwikkelen en
uitrollen van bewustwordingscampagnes weten ze
bij BeOne Development dat informatiebeveiliging
alleen bereikt wordt met continue educatie. Om je
op weg te helpen bij het opzetten van een succesvolle bewustwordingscampagne wordt in dit artikel de aanpak gedeeld waarmee organisaties variërend van multinationals tot mkb zijn geholpen bij
het beschermen van hun informatie.
Wat we in de praktijk vaak zien is dat informatiebeveiliging weggestopt wordt in de IT afdeling. Het
wordt afgedaan als technische hobby die niet op
de agenda van de HR of L&D afdeling thuishoort,
laat staat op de directieagenda. De realiteit leert
ons echter dat de mens vaak de zwakste schakel
is bij het beschermen van informatie. Het verlies
van gevoelige of persoonsgebonden informatie
kan met één verkeerde muisklik een feit zijn. Bij
gesimuleerde phishing e-mails blijkt dat 25 tot 30
procent van de ontvangers op de link klikt. Om
dergelijk risicovol gedrag te voorkomen, is het de
uitdaging je medewerkers te transformeren van
de zwakste schakel naar de eerste verdedigingslinie op het gebied van informatiebeveiliging.
Veel security professionals, in het bijzonder degenen met een IT achtergrond, houden zich vooral
bezig met het beheersen van de mechanische aspecten van informatieveiligheid. Denk daarbij aan
systemen en processen. De confrontatie met medewerkers gaan ze liever uit de weg. Er wordt een
jaarlijkse bewustwordingstraining aangeboden en
het securitybeleid zoekt men maar op het intranet op. Zo moet het goed zijn toch? Nee dus. Om
informatiebeveiliging echt waarde te laten toevoegen moet er een balans zijn tussen mechanische
zaken enerzijds en organische aspecten zoals bewustzijn, houding en vaardigheden anderzijds. De
sleutel voor die balans is kennis delen. De uitdaging is daarbij niet alleen vertellen wat medewerkers aan informatiebeveiliging moeten doen. Het
gaat vooral over waarom die beheersmaatregelen
worden genomen en waarom dat in hun eigen belang is.

8
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Opdringen werkt niet, verkopen wel
Informatiebeveiliging verbeter je niet door trainingsmateriaal aan te bieden dat alleen benadrukt
wat de risico’s en negatieve gevolgen zijn. Zo voelen medewerkers zich juist minder veilig. Je komt
immers risico’s brengen en geen voordelen. Om
de aansluiting te vinden bij je medewerkers moet
je informatiebeveiliging niet opdringen: je moet
het verkopen. Niet met het beschuldigende vingertje wijzen dus, kies liever voor een appreciative
inquiry aanpak. Verdiep je in hoe risico’s er uitzien door de ogen van je medewerkers. Stel je in
op hun belangen en hun doelstellingen. Adviseer
medewerkers, maar leg niet op. Oprechtheid is
belangrijk, want mensen zijn uitstekende leugendetectors. Als je manipuleert door in je trainingsmateriaal onwaarheden te vertellen, val je vroeg
of laat door de mand. En als het om vertrouwen
opbouwen gaat, krijg je niet snel een tweede kans.

•

•

menwerken is de juiste taal erg belangrijk. Zorg
dus dat je bewustwordingsprogramma aansluit
bij de werkomgeving van de medewerkers.
Is de kennis relevant voor de medewerker?
Zorg dat de kennis die je aanbiedt duidelijk gekoppeld is aan het beschermen van de belangen van de medewerker. Koppel informatiebeveiliging bijvoorbeeld eens aan de thuissituatie:
hoe zou jij het vinden als jouw persoonsgegevens op straat liggen of je identiteit is gestolen?
Kan de medewerker de kennis absorberen?
Mensen leren door nieuwe kennis te koppelen
aan kennis die ze al hebben. Zo onderscheid de
Taxonomie van Bloom zes niveaus van kennisgebruik. Maak medewerkers dus eerst bewust
en nieuwsgierig, zodat ze daarna open staan
voor meer. Bedenk bovendien dat mensen
kennis die ze niet actief benutten vaak weer
vergeten. De vergeetcurve van Ebbinghaus is
ook hier van toepassing: alleen door nieuw opgedane kennis regelmatig te herhalen wordt

•

•

het echt opgeslagen in de harten en hoofden
van je organisatie.
Heb je de kennis beschikbaar?
Leiderschap is voorop gaan en medewerkers
de weg wijzen. Als medewerkers jou gaan onderwijzen heb je ze waarschijnlijk niet genoeg
te bieden. Zorg dat je de juiste kennis beschikbaar hebt wanneer de medewerkers er klaar
voor zijn.
Is de kennis gemakkelijk toegankelijk?
Saaie beleidsdocumenten ergens op een intranet droppen is geen oplossing. Bied je medewerkers liever performance support door
kennis te delen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Maak gebruik van leeroplossingen
waarmee de benodigde kennis altijd, overal
en op ieder apparaat beschikbaar is. En tijd is
geld. Zorg dus dat kennis beschikbaar is in microlearning nuggets die klein genoeg zijn om
snel te consumeren.

Turning today’s knowledge into tomorrow’s value. Dat is het streven van BeOne Development Group.
Daarvoor worden digitale leeroplossingen ontwikkeld waarmee organisaties in staat worden gesteld kennis te behouden, te delen en te vergroten.
è www.beonedevelopment.nl

Oprechtheid is belangrijk, want
mensen zijn
uitstekende leugendetectors.
Tenslotte kost het vertrouwen opbouwen tijd. Informatiebeveiliging verkopen betekent dus de tijd
nemen om te bewijzen dat de organisatie werkelijk
tijd en kennis investeert om medewerkers veilig en
beschermd te houden.
Loop voorop als kennisleider
Als je je medewerkers eenmaal hebt overtuigd dat
informatiebeveiliging een zaak van de gehele organisatie is, sta dan klaar om hen de weg te wijzen.
Dit komt dus neer op kennis delen. Hierbij kun je
jezelf de volgende vragen stellen:
• Spreekt je trainingsmateriaal de taal van de medewerkers?
Verschillende afdelingen spreken verschillende talen. Deze verschillen kunnen subtiel zijn,
waardoor je met een enkel woord de plank al
kunt misslaan. Als je medewerkers wilt laten saHR&Business Magazine #9 | hrbm.nl
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In gesprek met

Gezondheidsmanagement

De kosten voor bedrijven die kunnen voortkomen uit ziekteverzuim worden hoger. De financiële gevolgen voor werknemers worden groter. De overheid legt
meer en meer de financiële risico’s van ziekteverzuim terug bij de werkgever
en de werknemer. Bedrijven doen veel aan gezondheidsmanagement of besteden het uit aan een arbodienst. Veel bedrijven hebben desondanks een hoog
ziekteverzuim (meer dan 3%) en zijn veel geld kwijt aan de gevolgen van ziekteverzuim. Dit brengt frustratie met zich mee. Waarom blijven we zo stoeien met
ziekteverzuim? En hoe kan het dan anders? Er zijn vele bedrijven die werkgevers
ondersteunen in de begeleiding van ziekteverzuim. In deze bijdrage de filosofie
van MSG Advies (Mobiliteit, Sociale zekerheid en Gezondheidsmanagement) in
gesprek met Marco ’s-Gravendijk.
Je geeft aan “medewerkers training verzuimbeleid
loont, waarom alleen leidinggevende trainen?” Waarom is dit belangrijk?
Veel leidinggevenden krijgen ziekteverzuimtrainingen
op gedragsbeïnvloeding van werknemers. Na een training zie je dat het verzuim daalt maar dat het na een
tijdje weer omhoog gaat en zelfs op het oude niveau
terugkomt. Gedrag komt voort uit overtuigingen. Als
je niet met de overtuigingen aan de slag gaat komt
het gedrag vanzelf weer terug. Wij trainen de leidinggevende op het loslaten van overtuigingen en ook de
werknemers. Het heeft namelijk geen zin om een leidinggevende allemaal tools mee te geven om zorgvuldig met een verzuimende medewerker om te gaan als
de overtuigingen van de medewerker over een zorgvuldige begeleiding helemaal anders zijn.

Over welke overtuigingen heb je het dan?
Het zijn eigenlijk allemaal bekende overtuigingen: “Ik
kan helemaal niets meer”, “Ik heb er toch recht op om
ziek te zijn”, “Ik heb het gevoel dat er iets niet klopt bij
deze werknemer, maar ik kan er niets aan doen”. Ook
het gevoel dat er sprake is van tegenstrijdige belangen tijdens ziekteverzuim komt nog veel voor. Helaas
hebben we in Nederland nog te maken met een grote
erfenis uit het verleden, namelijk; de ziektewet en de
WAO. Dit was een reactief stelsel en er werd misbruik
van gemaakt door zowel werkgevers als werknemers.
Bij iedere stelselwijziging die hierop volgde kwam uit
onderzoek naar voren dat het oplossen van sociaaleconomische problematiek door middel van ziekteverzuim in ons collectief zit, en dat dit er maar stapje
voor stapje uit gaat. Loondoorbetaling bij ziekte is een
“verzekering” en geen middel om sociaaleconomische

problematiek op te lossen. Dit soort overtuigingen, bij
werkgever en werknemer, zorgen ervoor dat werkgever en werknemer beperkt worden in hun mobiliteit,
omdat ze eerst op hetzelfde niveau van overtuigingen
moeten komen.
Je hebt het over mobiliteit, wat bedoel je daarmee?
Dan heb ik het over mobiliteit bij gezondheidsmanagement. Dit is de mate waarin werkgever en werknemer kunnen samenwerken, binnen duidelijke kaders, in situaties waarbij de werknemer beperkingen
ervaart voor arbeid, of als daar een risico voor is. Het
gaat hierbij dan om ziekteverzuim en het voorkomen
van ziekteverzuim. Ingrijpende levensgebeurtenissen
hoeven niet te leiden tot ziekteverzuim. Werknemers
hebben soms alleen regelruimte nodig. Werkgever en
werknemer moeten dan wel in gesprek gaan over wat
er mogelijk is en voor hoe lang. Om tot een hoge mobiliteit te komen zullen de afspraken over regelruimte
tussen werkgever en werknemer dus heel duidelijk
moeten zijn. Dit geld natuurlijk ook voor ziekteverzuim. We hebben in Nederland prachtige wetgeving
die werkgever en werknemer ondersteunt om duidelijk en zorgvuldig met elkaar om te gaan.
Zijn dat de duidelijke kaders bij mobiliteit in gezondheidsmanagement?
Ja, er is al zoveel vastgelegd in wetgeving. Er zijn zoveel
werkwijzers en richtlijnen die ons helpen. We vinden
het alleen spannend om het toe te passen omdat we
nog aan oude overtuigingen vasthouden. Een voorbeeld hiervan is de term “ziekmelden”. Dit is een term
die we zelf hebben verzonnen. Het staat in geen enkele wet. Dit stamt nog af van de ziektewet waarbij de

werknemer zich “ziek moest melden” bij bijvoorbeeld
het GAK. Dit gaf de werknemer ook meteen bepaalde
rechten. Sinds de stelselwijziging in 1996 heeft de wet
het over loondoorbetaling bij ziekte. In iedere CAO
staat ook het onderdeel “loondoorbetaling bij ziekte”.
We zijn de laatste jaren aan het afstappen van de term
“ziekmelden”, en de daarbij komende “rechten”, door
het bijvoorbeeld ziekteverlof te noemen of varianten
daarop. Maar om het gewoon te benoemen zoals het
is, een aanvraag loondoorbetaling bij ziekte. En waarbij een toetsingsmoment geldt op het recht op loonbetaling bij ziekte, en de hoeveelheid, doet bij veel
mensen de haren nog overeind staan. Hier geeft de
huidige wetmatige realiteit dus wrijving met de oude
overtuigingen. En zo zijn er nog vele voorbeelden.
Wordt het dan niet een hele zakelijke verhouding tussen werkgever en werknemer? Met conflicten?
Ik krijg dat vaak te horen, en in praktijk merk ik dat
het niet tot meer conflicten leidt. Sluimerende conflicten worden juist opgelost omdat deze niet meer verstopt kunnen blijven in ziekteverzuim. En daarnaast
mag het ook weleens knallen. Als we daar zorgvuldig
mee omgaan is dat een heel mooi leerproces en daar
kun je als werkgever en werknemer van groeien. De
verhouding tussen werkgever en werknemer wordt
in eerste instantie door een gedeelte van de werkgevers en werknemers als zakelijk (lees kil) ervaren. Dit
is heel begrijpelijk omdat er een transitie van overtuigingen plaatsvindt. Hierna wordt de duidelijkheid als
prettig ervaren. Bij de medewerkerstrainingen is er
altijd 10 – 20% procent die het beleeft als een inbreuk
op hun rechten, de overige 80 -90% geeft aan “Hè, hè,
er gaat eindelijk eens wat gebeuren”

Marco ’s-Gravendijk is adviseur en trainer bij
MSG Advies.

è www.MSGadvies.nl
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(Europese) aanbestedingen

Turning today’s knowledge
into tomorrow’s value

Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Een Europese aanbesteding is geen vrijwillige exercitie. De rijksoverheid is verplicht
om een product of dienst, dat over een
periode van 48 maanden, meer kost
dan €209.000,- aan te besteden. Het
doel van aanbesteden is om vraag en
aanbod beter op elkaar af te stemmen
door “de merkt” zijn werk te laten doen
(concurrentiewerking). De aanbestedende
partij krijgt op deze manier de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Zin & onzin

Iedereen gelijke kansen
Het biedt ondernemers een kans om zijn producten en/of diensten onder de aandacht
te brengen. Ondernemers die minder bekend zijn krijgen op deze manier wel de
kans om haar producten onder de aandacht te brengen.

Zin

Een vliegende start en
altijd de juiste informatie
binnen handbereik:
De BeOne App
voor onboarding en
on the job leren

beonedevelopment.com/app

Zin en onzin van...
(Europese) aanbestedingen

Aanbestedingen leveren niet de beste partij tegen de beste prijs
Aanbestedingen zijn bedoeld om de beste partij te zoeken voor het leveren van zakelijke
producten en diensten. Dit werkt eigenlijk alleen voor de inkoop van standaardproducten. Wanneer een organisatie op
zoek is naar een dienst die onderscheidend is of goed past bij de organisatie,
levert een aanbesteding meestal niet de
beste partij. Dit komt omdat kleine bureaus
ook een kleine overhead hebben om de kosten
laag te houden. Aangezien een aanbesteding
toch al snel een maand nodig heeft, kom je automatisch uit bij grotere bureaus met een stevigere overhead die meestal ook duurder zijn.

Zodra het woord aanbestedingen valt,
volgt meestal: “rompslomp”, “papierenwinkel”, “tijdrovend” en “bureaucratisch
gedoe”...

de inschrijvende partij. Op deze manier heeft
aanbesteden weinig zin en winnen steeds dezelfde partijen. Tevens bestaat er dan een grote
kans dat fouten mee gekopieerd worden
met als gevolg dat ook deze partij in een
juridisch conflict komt door een fout.

Onzin

Er zijn veel kopieën in omloop
Om tijd te besparen wordt veel knip- en plakwerk verricht door zowel de aanbestedende als

Aanbestedingen zijn vaak een bureaucratische schijnvertoning
Mensen willen graag zaken doen met mensen die ze kennen en vertrouwen. Degene die
de aanbestedingen uitschrijven willen het liefst
dat de partij die ze kennen wint, maar zitten vast
aan de procedures en wetgeving. Een aanbesteding wordt daarom (onbewust) toegeschreven
naar de kwaliteiten van de voorkeursleverancier. Andere inschrijvers maken daardoor minder kans om de aanbesteding te winnen.
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Social & Business

Versneld reorganiseren met Human Givens

Human Givens is een vernieuwende benadering in verandermanagement vraagstukken. De uitgangspunten zijn gebaseerd op de laatste inzichten op het gebied van neurowetenschappen,  biologie en de effectiefste methodes van verschillende psychologische stromingen. Wat de benadering uniek maakt is dat de
veranderinterventies rekening houden met de aangeboren behoeften, natuurlijke vermogens en reactiepatronen van mensen. Door het organisatie-veranderingsproces te plaatsen binnen de context van de menselijke natuur krijgen
management en medewerkers de juiste inzichten en handvatten om gedurende
het vaak complexe proces effectief te blijven communiceren en handelen.
De Human Givens benadering activeert mensen
en organisaties in creativiteit, veerkracht en vitaliteit in veranderingsprocessen.
Human Givens is ontwikkeld in Groot Brittannië
door de psychologen Joe Griffin en Ivan Tyrrell.
Het gedachtegoed werpt een nieuw licht op dat
wat mensen nodig hebben om zich optimaal te
kunnen ontwikkelen. De aanpak is wetenschappelijk en holistisch en sorteert een bewezen uitzonderlijk snel resultaat in persoonlijke veranderingsprocessen1. Ook in het onderwijs en in het
bedrijfsleven heeft de aanpak zijn succes inmiddels bewezen. Mensen krijgen inzicht in hoe zij
condities kunnen scheppen om leerresultaten
en prestaties te optimaliseren, zelfs in complexe
omstandigheden zoals bijvoorbeeld tijdens reorganisaties. De Human Givens benadering
zorgt voor groei in creativiteit en weerbaarheid
van mensen. Psycho-educatie, zelfinzicht en het
trainen van vaardigheden zorgen voor praktische handvatten voor zelfregulatie. Uitval of onderprestatie als gevolg van spanningsklachten
wordt daarmee tot een minimum beperkt.
“Ieder mens die in zijn natuurlijke behoeften is
voorzien, is evenwichtig en vitaal, is flexibel in veranderingen en staat in contact met zijn beste kunnen en ontwikkelingspotentieel.“
Mensen hebben aangeboren behoeften en een
serie aangeboren kwaliteiten om in deze behoeften te kunnen voorzien. Deze behoeften en vermogens zijn biologisch bepaald en universeel.
We hebben bijvoorbeeld behoefte aan veiligheid,
erkenning en aan invloed op wat er met ons gebeurt. De typisch menselijke vermogens om in
deze behoeften te kunnen voorzien zijn onder
meer onze creativiteit, ons inlevingsvermogen
en ons rationeel denkvermogen. Deze vormen
allemaal een natuurlijk, menselijk gegeven. Een
Human Given. (zie kader 1)
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Er zijn een aantal factoren waardoor mensen
soms niet in deze basisbehoeften kunnen voorzien of waardoor mensen hun aangeboren vermogens niet, te beperkt of verkeerd inzetten.
Het gevolg is een disbalans waardoor mensen
verre van optimaal functioneren en die ook een
gezondheidsrisico met zich meebrengt.
Kijkend naar de universele behoeften wordt duidelijk dat bijvoorbeeld een organisatieverandering hierin een disbalans teweeg kan brengen.
Door in veranderingsprocessen rekening te houden met menselijke behoeften en aangeboren
vermogens voor zelfregulatie zorgt men voor
een effectief veranderingsproces met optimale
resultaten.
KADER 1
De Human Givens benadering onderscheidt de
volgende emotionele basisbehoeften:
veiligheid;
• genoeg autonomie om het gevoel te hebben
dat je invloed kunt uitoefenen op dat wat belangrijk voor je is;
• privacy, de mogelijkheid om je af en toe terug
te kunnen trekken;
• status in de zin van geaccepteerd en gewaardeerd worden;
• uitwisseling van aandacht: aandacht krijgen
en -kunnen geven;
• een gevoel van competentie: dingen tot
stand kunnen brengen;
• emotionele verbinding: collegialiteit, vriendschap, liefde;
• je verbonden voelen met een grotere of kleinere gemeenschap;
• het ervaren van zin, betekenis, vervulling in
je leven en werk

Hoe evenwichtiger de basisbehoeften zijn vervuld hoe veerkrachtiger en vitaler mensen zich
voelen en gedragen.
De interventies op basis van de Human Givens
benadering concentreren zich rond drie gebieden.
Psycho-educatie geeft mensen inzicht in de fysiologie van het lichaam en welk effect dit heeft
op intelligentie en gedrag. Emoties beïnvloeden
daardoor in mindere mate het denkvermogen
dat helder en effectief blijft. Zelfkennis; mensen
leren hun eigen kwaliteiten en denkpatronen en
die van anderen her)kennen. Dit bevordert het
vermogen tot effectieve communicatie en zelf-

sturing. Vaardigheden worden getraind voor het
ontwikkelen van zelfregulerend vermogen. Mensen leren hun vitaliteit en creativiteit behouden
in elke situatie. De invulling van de basisbehoeften vormen het fundament van de interventies
en worden in het ontwikkelen van het begeleidingstraject meegenomen. De Human Givens
benadering zorgt voor groei in creativiteit en
weerbaarheid, verbeterde relaties en behoud
van vitaliteit. Ook in onzekere omstandigheden
zoals bijvoorbeeld reorganisaties en fusieprocessen.

BUSINESS CASE
Teamontwikkeling met de Human Givens benadering bij de Rabobank.
Vanwege een reorganisatie binnen de Rabobank krijgt een afdeling met financieel adviseurs te maken
met grote veranderingen. De inhoud van de functies wijzigt en het voortbestaan van de afdeling is
onzeker geworden. De voorgestelde veranderingen stuiten op onbegrip. En, zoals vaak het geval in
veranderingsprocessen, de onderlinge communicatie van directie, management en teamleden staat
onder druk. Het team bestaat uit medewerkers met een grote mate aan senioriteit zowel in dienstjaren als in expertise. Vanuit dit perspectief hebben zij ideeën om in de gegeven omstandigheden hun
werk optimaal te kunnen blijven uitvoeren. Echter het lukt hen onvoldoende deze ideeën over te brengen en zij voelen zich niet gehoord. Het team ervaart de communicatie vanuit directie en management
als onduidelijk en incompleet. Dit veroorzaakt onvrede bij de medewerkers welke een negatief effect
heeft op de interne PR van het team en op de onderlinge samenwerking. De wens van het team is
om in de gegeven omstandigheden hun werkwijze te optimaliseren, de onderlinge samenwerking te
verbeteren én te werken aan de interne communicatie /PR. De Human Givens benadering heeft dit
team inzicht gegeven in de universele basisbehoeften. Direct werd duidelijk hoe de reorganisatie een
aantal basisbehoeften onder druk zet en welk effect deze disbalans heeft op het persoonlijk functioneren. Psycho-educatie heeft hen geleerd om ook in stressvolle situaties in contact te blijven met hun
volledig potentieel, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Vervolgens lag er de uitdaging voor
het team om binnen de gegeven kaders hun wensen en ideeën uit te werken en
op een productieve manier bespreekbaar te maken in de organisatie. Na afloop
van twee teamsessies en een aantal persoonlijke coachingsgesprekken was het
team op een positieve en resultaatgerichte manier met hun gezamenlijke en
persoonlijke toekomst
aan het werk.
Jocelyn Bartlett is als consultant aangesloten bij Bonte
Bij. Zij heeft zich gespecialiseerd in de Human Givens
benadering.

Mental Health Review Journal, Vol 18 No 3 2013
A five-year evaluation of the Human Givens therapy using a practice research network
William Peter Andrews, Andrew Peter Wislocki, Fay Short, Daryl Chow and Takuya Minami
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Interview

Hoe word je Beste Werkgever?

Beste Werkgevers zijn gelukkige organisaties. Werkgevers die werken aan geluk
hebben betere bedrijfsresultaten. Dat is de mening van twee HR professionals.
Interview met Heleen Mes en Gea Peper: “HR kan veel bijdragen door te sturen
op meer geluk in organisaties.” Waarom zou je een ‘Beste Werkgever’, ‘Top Employer’ of ‘Great Place To Work’ willen worden?  
Heleen: “Jezelf langs de lat leggen laat zien
waar je staat als organisatie en waar je verbeterkansen liggen. Een hoge notering levert
interne trots op en het verbetert je imago op
de arbeidsmarkt. Het levert zichtbaar meer en
betere respons op bij werving. Zoek je schaars
talent dan heb je zo een streepje voor.”

Waarom zou je een ‘Happy Company’ willen
zijn?
Gea: “Gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige klanten en daarmee voor betere bedrijfsresultaten. Het is makkelijker om talent te
boeien en te binden, het helpt mee aan duurzame inzetbaarheid en voorkomt verzuim door
stress en burn-out.” Heleen: “Het idee leeft bij
organisaties dat als de bedrijfsresultaten goed
zijn, medewerkers hierdoor gelukkig worden.
Maar het werkt juist andersom: gelukkige medewerkers zorgen bewezen voor gemiddeld
37% meer winst en 35% minder verzuim.
Wat doen ‘Beste Werkgevers’ en ‘Happy Companies’ anders dan andere organisaties?
Heleen en Gea volgen al jaren organisaties
en onderzoeken in binnen- en buitenland om
hierop antwoorden te vinden. Hun conclusie
is dat de karakteristieken overeen komen, en
dat Happy Companies er nog bewuster aan
werken. Heleen: “Buurtzorg is al vijf jaar Beste Werkgever van Nederland en Directeur Jos
de Blok stuurt zijn organisatie zeer bewust
aan richting happiness. Gea: “Happy bedrijven zetten medewerkers en klanten op het-
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zelfde niveau van belangrijkheid. Of plaatsen
medewerkers op de eerste plaats zoals Tony
Chocolonely en Virgin. Dat begint al met hoe
je over medewerkers praat, zijn het fte’s of ‘samenwerkers’ zoals bij bedrijfscateraar Hutten
of ‘Incentronauten’ zoals bij IT-consultancy bedrijf Incentro.”
Wat kan HR doen om te sturen op een Happy
Company worden?
Heleen: “Happy Companies hebben een zorgvuldige selectie aan de poort: op de company
fit in waarden en normen. Succes in het team
wordt immers niet alleen bepaald door wat je
kent en kunt, maar juist ook door wie je bent.
De cultuurfit is heel belangrijk. Onderdeel van
het proces is bijvoorbeeld een dag meelopen
om te zien of je in het team past. Je moet talenten het gevoel geven dat ze zeer welkom zijn.
Dus bijvoorbeeld een kaartje meesturen met
het contract: fijn dat je onze collega wordt!
Van beoordelen naar feedforward
In Happy Companies is de oude wijze van jaarlijkse beoordelingsgesprekken op zijn retour.
Daarvoor in de plaats komen resultaatafspraken die medewerkers zelf afleiden van de organisatie- en afdelingsdoelstellingen. De manager of collega’s coachen hen hierbij en stellen
samen de uitdagingen vast. Maandelijks wordt
de voortgang geëvalueerd, waarbij de medewerker zelf de lead heeft. Gea: “De medewerker heeft behoefte aan feedforward: positief
geformuleerde kritiek en adviezen voor de
toekomst.
Positieve vibe
Happy Companies zorgen voor een positieve
vibe in hun organisatie. Fun hebben met elkaar
is geen teken dat het werk niet serieus wordt
genomen, maar een middel om een band te
kweken. Dat kan door creatieve werkvormen
in het teamoverleg of een complimentenmuur
waarop medewerkers positieve berichten achterlaten. Een sinterklaasactie of 1 aprilgrap
zoals Coolblue uithaalt. Medewerkers sturen
bedankkaartjes aan elkaar. Maar er is ook

aandacht voor gezondheid door bijvoorbeeld
lunchwandelingen en tafeltennistoernooien.
En een leuke weekafsluiting of een jaarlijks bedrijfsfeest.
Zijn gelukkige en beste bedrijven ook goede
betalers?
Heleen: “Salarissen moeten fair zijn. Bonussen
werken vooral als het teambonussen zijn, bij
voorkeur besteed aan een ervaring: bijvoorbeeld een weekendje weg met het team. Daar
kun je veel voor- en napret van hebben. Winstdeling stimuleert de betrokkenheid met je organisatie. Gea vult aan: “Je kunt beter een potje apart houden om je medewerkers mee te
verrassen. Bij Kindergarten kunnen managers
awards winnen als ‘klant is koning’ of ‘warm
hart’. En voor de pedagogische medewerkers
is er een speciale ‘Dag van de Pedagogisch Medewerker’. Tijdens deze dag geeft de directie
duidelijk blijk van waardering”.
Is zelfsturing een voorwaarde om Beste Werkgever te worden?
Heleen: “Ook zonder zelfsturing kun je een
Happy Company zijn. Autonomie van medewerkers is dan wel een voorwaarde. Daar
hoort een platte organisatie bij. Dat is niet hetzelfde als er een managementlaag uitsnijden
en meer taken bij het middenmanagement
neerleggen. Dan krijg je vooral overspannen
managers. Bij autonomie hoort vrijheid om
zelfstandig te handelen in het voordeel van de
klant. Dus niet elke afwijking voorleggen aan je
leidinggevende maar bijvoorbeeld tot een bepaald bedrag hierover zelf beslissen.
Gea: “Autonomie kan ook zitten in vrije ruimte

in de werktijd. Bij Google kun je 20% van de
werktijd vrij besteden, wel met duidelijke kaders. Deze vrije tijd levert 50% van de innovaties op. Autonomie kan ook zitten in een
persoonlijk opleidingsbudget, in werken met
flexibele begin- en eindtijden. In de mogelijk-

HR & Happiness@work
Wil je binnen jouw organisatie als HR professional ook aan de slag met gelukkig werken?
Kom dan naar de eendaagse workshop ‘HR &
Happiness@work’ op 24 november 2016 in Den
Haag. De workshop wordt gegeven door Gea
Peper van het Happinessbureau (www.happinessbureau.nl) en Heleen Mes, HR executive.
Meer informatie over de workshop vind je op
www.happypeoplebetterbusiness.nl.

heid om te jobcraften en taken te herverdelen
binnen je team. In het zelf bepalen van je functienaam. Als manager kun je veel meer loslaten dan je denkt, als je maar vertrouwen geeft
aan je team.”
Wat kan HR doen om happy werken te vergroten in organisaties?
Gea: “HR is het beste gepositioneerd om gelukkig werken binnen een organisatie te introduceren en toe te passen. Dit vraagt van alle
HR-processen dat ze er uiteindelijk toe moeten leiden dat medewerkers zich gewaardeerd
voelen en gelukkig zijn. Deze focus moet in alle
aspecten van HR terugkomen.

Heleen Mes bereikte als HR directeur met twee werkgevers een toppositie Beste Werkgevers. Zij
schrijft artikelen over gelukkig werken en is editor van de veel bezochte nieuwssite

è www.happypeoplebetterbusiness.nl

Gea Peper heeft meer dan 25 jaar (internationale) ervaring op het gebied van management consulting en HR en is oprichter van het HappinessBureau dat als doel heeft
organisaties (nog) succesvoller te maken door het geluk van werknemers te helpen
vergroten

è www.happypeoplebetterbusiness.nl
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Lifehacking
Herken je dat? Terug van vakantie en ineens zijn een heleboel zaken die voor de vakantie echt moesten nu niet meer zo belangrijk. Voordat je weer opnieuw de race
in gaat, ga even een moment stil staan bij “hoe we het vakantiegevoel vast kunnen
houden”. Tijd besteden aan dat wat belangrijk is en niet mee getrokken worden in de
hectiek van anderen.
De vakantie-inhalen-stapel vermijden
Zet je out-of-office op 1 dag later dan je werkelijk
terug bent van vakantie en plan die tijd in om je
emails door te lezen en de juiste prioriteiten van
dat moment te bepalen. Na die dag wel met een
heldere takenlijst te kunnen starten zorgt dat je
niet nog dagen wordt achtervolgd door een stuwmeer aan berichten.

UW MENSEN MAKEN
HET VERSCHIL!

Begin de dag met dat wat belangrijk is
Laat die inbox ongeopend, laat de berichten ook
niet aan de onderkant van je scherm oppoppen,
hou die afleiding echt uit. En neem de tijd om die
belangrijke taak eerst op te pakken. Die grotere
taak waar je echt even je aandacht voor nodig hebt
kun je mooi afhandelen. Dat geeft een goed gevoel. Met emails en andere kleine vragen kun je zo
veel tijd kwijt zijn en dan blijft die belangrijke taken
waar je echt tijd aan wilt besteden steeds vooruit
geschoven worden. Nu dus niet meer.
Niet meer multitasken
Het wordt steeds duidelijker dat we niet kunnen
multitasken. Geef datgene wat je doet de volle aandacht en je voert de taak sneller uit. Inmiddels is
men er door verschillende psychologische tests er

wel van overtuigd dat we niet ‘gebouwd’ zijn om
meerdere taken tegelijk te doen; je administratie
bijwerken en ondertussen naar de TV kijken terwijl je ook de berichten op je telefoon bij leest. Uit
onderzoek blijkt dat je van al dat gemultitask erg
onrustig wordt. Mensen die vaak op die manier
werken, zijn sneller afgeleid, hebben een kortere
aandachtsspanne, kunnen minder scherp nadenken en onthouden minder details van de taken
waar je mee bezig bent.
Plan relax momentjes
Na je vakantie meteen weer aan het werk met stapels was, achterstallige post, de administratie die
weg gewerkt moet worden… hou je vakantiegevoel
iets langer vast door een paar avondjes in te plannen voor een ‘mini-vakantie’. Met een avondje in
de tuin of op balkon met een wijntje, fijne muziek,
even niets moeten, houd je toch iets langer het ontspannen gevoel vast.
En plan je volgende vakantie
In Nederland hebben veel mensen nog bergen vrije
dagen over. Neem ze wel op! Die dagen zijn belangrijk en de rust heb je ook nodig.

Wij helpen organisaties in allerlei sectoren met efficiënte IT-oplossingen binnen het
HR en Payroll domein. Samen met u focussen wij op datgene wat écht telt:
•
•
•
•
•

Duurzaam personeelsbeleid
Opleiden en ontwikkelen
Talentmanagement
Strategisch personeelsbeleid
HR-analytics

Wij geloven in mensen; ook úw mensen maken het verschil.
Voor een nadere kennismaking of aanvullende informatie bel 06-43 05 30 98
of mail naar pvinks@popay.nl
Pim Vinks
Directeur POPAY Nederland

POPAY Nederland | Verlengde Poolseweg 16 | 4818 CL Breda | Nederland | www.popay.nl
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Binnen kijken bij...

PGGM

Dit keer kijken we binnen bij 1 van de grootste pensioenuitvoerders van Nederland. Zij beheren een bedrag van bijna 200 miljard euro voor 2,6 miljoen
Nederlanders. Ze doen dit met een warm hart voor zowel hun klanten als hun
medewerkers. Wat en hoe? Deze keer kijken we binnen bij ......PGGM.  
PGGM is een pensioenuitvoerder en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is verreweg
de grootste klant. Het beheren van de pensioenen en het belegd vermogen neemt daarbij het
meeste werk in beslag. Maar daarnaast heeft
PGGM als coöperatie ruim 700.000 leden. Voor
deze leden bieden zij met een PGGM&Co een
eigen portaal. Leden vinden daar onder andere online communities, waar ze met elkaar van
gedachten kunnen wisselen over het werken
in de zorgsector. Maar leden krijgen ook hulp
bij het organiseren van bijvoorbeeld mantelzorg. Vanuit een aparte pijler “maatschappelijke agenda” worden daarnaast, samen met
andere maatschappelijke partners, initiatieven
ontplooid om pensioen, zorg, wonen en werk
zo goed mogelijk te combineren.
Modern gebouw
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit
het hoofdkantoor, in een parkachtige omgeving, in Zeist. Deels bestaat het pand uit onder
architectuur gebouwde nieuwbouw die in 2011

in gebruik is genomen en deels uit een reeds
bestaand en gerenoveerd kantoorpand. Bij de
bouw en renovatie hebben thema’s als duurzaamheid, flexibiliteit, transparantie, ontmoeten en samenwerken centraal gestaan. Naast
de kantoorfunctie heeft het pand ook een sociale functie. Het is een ontmoetingsplek voor
mensen in de wijk. Hiervoor beschikt het over
een restaurant, Grand Café, vergadercentrum
en een auditorium. Het Grand Café neemt een
prominente plaats in. Iedereen uit de omgeving is daar welkom. Ook de medewerkers van
PGGM zitten daar geregeld voor overleg.
Modern HR-beleid
De zorg voor pensioenen en leden werkt ook
door in het HR-beleid van PGGM. Voor 1350
medewerkers wordt een samenhangend en
modern personeelsbeleid gevoerd. We spraken daarover met Astrid Romijn, Principal HR
Beleid en Ontwikkeling en verantwoordelijk
voor de portefeuilles beleid & arbeidsvoorwaarden, PGGM Academy en recruitment.

Bij PGGM wordt er veel waarde gehecht aan de
diversiteit van het personeelsbestand. Met het
ondertekenen van het charter Talent naar de
Top en haar eigen programma Mix and Match
is er veel aandacht voor een optimale mix van
het personeelsbestand. In dit programma worden talentvolle vrouwen gekoppeld aan vrouwelijke en mannelijke managers en volgen de
vrouwen een specifieke training. Inmiddels
heeft de derde lichting vrouwen dit programma afgerond. Het resultaat? Circa 50% van de
deelnemers maakt een carrière stap; binnen of
buiten de organisatie.
Voor het najaar staat het programma Fit for
the Future op stapel. In dit programma gaat
het er om dat je zelf de regie pakt over je eigen loopbaan. Medewerkers worden uitgedaagd om zelf het roer te pakken. En worden
gewezen op de eigen verantwoordelijkheid die
ze hebben om mentaal en fysiek fit te blijven.
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PGGM faciliteert ze daarbij. Stilzitten is geen
optie; de medewerkers zullen letterlijk en figuurlijk in beweging komen om zo “Fit for the
future” te blijven.
Duurzaam
Niet alleen de inzet van de personeelsinstrumenten en de bouw van het gebouw is duurzaam. Dit geldt ook voor het leasewagenpark.
Deze wordt steeds verder verduurzaamd. Er
wordt actief geprobeerd om de CO2-uitstoot
te verkleinen, door daarop te sturen met de
lease regeling. En, ter stimulering van het fietsgebruik, zijn er ook elektrische fietsen te huur,
te leasen of te kopen.
PGGM werkt weliswaar primair met geld, maar
het gaat hen ook om de mensen die er werken.
Duurzaam, modern en toekomstbestendig!
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De klantvraag voor HR

De klantvraag voor Human Resources volgens Dave Ulrich. Ulrich is wereldwijd leidend
waar het gaat over de positionering en toekomst van HR. Zijn ideeën zijn gebaseerd op
basis van internationaal longitudinaal onderzoek onder meer dan 30.000 respondenten.
Hiermee maakt hij het mogelijk om internationale trends in het Human Resources vak te
signaleren.

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.

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.

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.

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.

Vertrouw op onze experts

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

Populierenlaan 129
1185 SH Amstelveen
www.peopletrack.nl

De ontwikkelingsgolf van toen en nu
In recente publicaties onderscheid Ulrich een 4-tal golven, de ontwikkeling van HR door de jaren heen.
Deze golven zijn gelijktijdig ook de uitdagingen binnen dit vak. Met het ontstaan van een nieuwe golf
verdwijnt een eerdere golf niet, deze stapelen zich.
• De eerste ontwikkelingsgolf van HR, beheer(administratie): het ontwikkelen en op orde krijgen van
het personele beheer. Een foutloos beheer is het fundament van de HR afdeling;
• De tweede golf ging over de ontwikkeling van de
HR instrumenten voor beheer en op de personele- en organisatieontwikkeling.
• De derde golf was de uitdaging om HR op strategisch niveau te brengen.
• De vierde (en meest recente) golf gaat nog een
stapje verder. HR moet van buiten naar binnen
denken en handelen. Een relatie leggen tussen de
organisatie naar haar relevante omgeving.

Beheer

Conversies

Ondersteuning

HR Trend

Nieuwste model van Ulrich
Naar aanleiding van deze laatste golf heeft Ulrich ook een nieuw model uitgebracht.
In dit model worden 3 kernrollen onderscheiden.
1. De positioneringsscout richt zich met name op de
externe stakeholders en het managen van de context;
2. De geloofwaardige voorvechter richt zicht vooral
op de interne stakeholders, managers en medewerkers;
3. De dilemma navigator speelt een centrale rol in het
in evenwicht brengen van alle bijdragen van de HR
met de organisatie.
Daarnaast leveren de onderste 3 rollen voornamelijk
concrete diensten waarbij er een opkomst is van technische experts binnen het HR-vak zowel gericht op
sociaal media en op HR analytics. De bovenste 3 rollen zijn voornamelijk gericht op de relatie-organisatie
en individu en gaan over een drietal specialistische
deelprocessen (belonen, talenten en organisatieontwikkeling). De 3 kernrollen geven goed weer waar de
kern van het werk van een HR manager zou moeten
zitten.
Meer weten?
Download het volledige e-book “de klantvraag voor
HR” via
è www.HRtalenten.nl

Goed georganiseerd HR-beheer is zeer bepalend voor het imago van HR binnen de
organisatie.
HR&Business Magazine #9 | hrbm.nl
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Talent management

Geen woorden maar paarden!!

Binnen organisaties vindt er veel coaching plaats. Een nieuwe stroming binnen
de coaching is paardencoaching. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke eigenschappen van het paard. Het contact met het paard geeft directe
inzichten aan de deelnemer; want de reactie van een paard is altijd oprecht. Ad
Kruik van Coach-Paard neemt ons mee in de principes van paardencoaching.
Coaching met een paard, wat moet je je daarbij
voorstellen?
De deelnemers die bij mij in de paardencoaching
komen voeren een activiteit uit, het paard speelt
hierbij een grote rol doordat deze direct op het gedrag van de deelnemer(s) reageert. De gehele coaching vindt plaats in d e buurt van het paard en
nooit óp het paard. De coachingsactiviteit kan individueel en in teamverband uitgevoerd worden. De
deelnemer beslist zelf of samen met de aanwezige
collega’s in teamverband, hoe de activiteit waarin
een opdracht wordt verkregen, wordt uitgevoerd.
In de opdracht zet de deelnemer zijn of haar eigen
talenten in. Tijdens de activiteit en wanneer deze
klaar is reflecteert de deelnemer, samen met de
coach, wat de deelnemer heeft ervaren en welke
reacties heeft iemand bij het paard en eventueel
bij collega’s gezien? Alle ervaringen die men heeft
opgedaan kunnen worden uitgeprobeerd door de
activiteit nogmaals uit te voeren. Coaching met een
paard heeft als uitgangspunt dat de deelnemer
de oplossing voor zijn coachvragen zélf al in zich
heeft. Het is een ervaringsgerichte en oplossingsgerichte methode. Dit houdt in dat door te ervaren
en te experimenteren de deelnemer steeds dichterbij de oplossing komt. Waar sta ik nu, waar wil ik
naartoe en wat heb ik daarvoor nodig? Dit zijn de
vragen die centraal staan. De antwoorden op deze

vragen liggen in de deelnemer zelf en worden ontdekt door samen met het paard en de coach aan
de slag te gaan. Het ervaren met behulp van een
paard in plaats van er alleen maar over te praten,
maakt paardencoaching doeltreffend.
Waarom coaching met paarden?
Paarden zijn er zeer gevoelig voor hoe kuddeleden
zich gedragen en wat er in hen omgaat, of het nu
een paard of een mens is. Zij zijn immers zelf ook
kuddedieren. Een kuddegenoot die A zegt, B doet
en C voelt is niet veilig. Paarden zullen dan ook altijd een directe reactie laten zien, zij helpen hierdoor de deelnemer te focussen op de gehele situatie tijdens de coaching en bewust te zijn van het
hier en nu. Door in de leefomgeving van het paard
en daardoor ‘out of the box’ te zijn wordt de deelnemer uitgenodigd om op een andere manier naar
bepaalde situaties te kijken. Paarden treden anderen steeds opnieuw zonder oordeel tegemoet.
Hierdoor stelt de deelnemer zich gemakkelijker
open om tot zelfbewustzijn te komen.
Teambuilding en team coaching met een paard?
Samenwerken in een zelf organiserend team is pas
mogelijk wanneer de te behalen resultaten voor
het team duidelijk zijn en ieder teamlid weet wat
zijn eigen taak hierin is. Pas dan kun je echt gaan

werken aan het behalen van de resultaten waarbij
onderlinge communicatie noodzakelijk en waardevol is. Paardencoaching kan hierin helpen. In teamverband werkt paardencoaching op individueel
niveau van de teamleden, maar daarnaast ook op
de relatie tussen de teamgenoten. Tijdens de coaching laat het paard direct zien waar en of bij wie
de meeste energie is, zonder dat hier een waardeoordeel aan wordt gekoppeld. Door het zien van
het beeld dat het paard geeft en het voelen van
de energie, krijgt ieder teamlid zelf inzichten in
de situatie die je “onbewust” al lang hebt aangevo
eld. Ieder teamlid ervaart zijn eigen kwaliteiten en
talenten en ziet de kwaliteiten en talenten van de
andere teamleden. Hierdoor ontstaan binnen het
team ruimte en vrijheid om anders naar de situatie te kijken en om er mee om te gaan. Tijdens
de paardencoaching wordt er niet veel gesproken.
Hierdoor, maar ook door het feit dat de coaching
in een andere setting plaatsvindt dan de gebruikelijke werkomgeving, wordt dit door teams als een
veilige leeromgevingervaren. Of zoals een deelnemend teamlid het verwoordt: “Ik vond de teamcoaching met het paard indrukwekkend en leuker
dan verwacht. Het meeste indruk maakte het dat
we tijdens de training aspecten terug zagen die in
het team in de samenwerking op de werkvloer ook
gebeuren. Ook het paard viel me reuze m ee, ze
was erg lief”.
Individuele coaching met een paard
Op individueel niveau helpt paardencoaching
vooral bij persoonlijke bewustwording, (Onbewuste) thema’s komen in de paardencoaching direct naar boven. Wanneer iemand gecoacht wordt
met inzet van een paard, merkt de deelnemer dat
hij minder vanuit het hoofd beredeneerd en meer
ervaart in het hier en nu. Het paard en de coach
helpen om de ervaring bewust te krijgen en stimuleert tot het vinden van eigen oplossingen en mogelijkheden. Daarna experimenteert de deelnemer
met het paard, met het nieuwe gedrag en ervaart
dit iteratief opnieuw. Een deelnemer drukt het als
volgt uit: “Wat ik in de omgang met het paard heb
geleerd is dat ik een non verbale boodschap mee
zend met mijn woorden naar de ander, waar het
paard tijdens mijn oefening op reageerde. Zereageerde zo eerlijk dat ik daardoor besefte dat mijn
energie: mijn angst/ mijn frustratie/onzekerheid
invloed heeft op
hoe ik over kom. Het gekke is dat ik dit wel weet,
maar nu kwam het echt binnen”.

è www.coach-paard.nl
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Websites en apps

Kennispools

Outplacement

creëren

Slimmer

Flexibele schil

organiseren

managen

Talentpools

Mobiliteit

creëren

Talent werven

ontwikkelen
en behouden

Collegiale

uitwisseling

Online tool kan te hoge werkdruk en ongewenst
gedrag meten
Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress, onder andere door werkdruk en ongewenst gedrag op de
werkvloer. Dit kost werkgevers veel geld. Daarom
lanceerde de Inspectie SZW een online zelfinspectietool. De inspectie ziet een direct verband tussen werkstress en de mate van verzuim, uitval en
lagere productiviteit van werknemers. De oorzaak
van een te hoge werkdruk is vaak de aanleiding
voor seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie, en agressie en geweld. Of een combinatie
daarvan. Dit wordt Psychosociale Arbeidsbelasting
(PSA) genoemd en moet volgens de Arbowet worden aangepakt door werkgevers. Of uw aanpak
adequaat is een voldoende resultaten heeft controleert de Inspectie van SZW.  Met de online tool
kunt u de zelf inspecties uitvoeren. De online tool
geeft een handige diagnose in de vorm van een
actiepuntenlijst.
Er zijn drie zelfinspecties beschikbaar:
1.Te hoge werkdruk
2. Pesten, discriminatie en seksuele intimidatie
3. Agressie & geweld door derden
è Meer informatie en uitvoeren van test: http://werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl/

HR Solutions

Kennis en talent
delen, binnen en
tussen organisaties

Duurzaam de juiste
mensen op de
juiste plek

HR Management

Haal het maximale
uit het talent binnen
uw organisatie

Boost your Future

Krijg grip op uw HR
gesprekscyclus en inzicht in
aanwezige competenties

Websnacks

Nederlander bovengemiddelde cloudgebruiker
Een derde van de Nederlanders gaf aan in 2015
wel eens bestanden op te slaan in de cloud. Ons
land behoort tot de vijf EU-landen met het hoogste
cloudgebruik. Cloud-gebruikers maken zich over
het algemeen minder zorgen over internetveiligheid.
In Nederland gebruiken relatief veel mensen cloud
computing. Dat is een service waarmee bestanden
op internet kunnen worden opgeslagen, bijvoorbeeld met programma’s als DropBox, Apple iCloud,
GoogleDrive of Microsoft SkyDrive. In 2015 zei 36
procent van de 16- tot 75-jarigen dit wel eens te
doen. Gemiddeld in de Europese Unie was dat 25
procent. In Denemarken, het Verenigd Koninkrijk
en Zweden wordt de cloud het meest gebruikt,
door meer dan 40 procent van de internetgebruikers. In veel landen in Oost- en Zuid-Europa ligt
het percentage van cloudgebruikers onder de 20
procent.
è Bron: CBS, 12 juli 2016

Digitaal ontslag aanvragen
Werkgevers kunnen vanaf 13 juli 2016 met een
digitaal formulier ontslag aanvragen als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. Als de
werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, kan de
werkgever via het werkgeversportaal een ontslagaanvraag bij UWV indienen. Dit doet hij met het
digitale formulier Aanvragen ontslagvergunning bij
langdurige arbeidsongeschiktheid.
è Meer informatie: http://bit.ly/2bF0S7S
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Het midden onder druk

Het midden staat onder druk1 en dat betekent veranderingen van de arbeidsmarkt én kansen voor HRM meent Dr. Duco Bannink, Vrije Universiteit Amsterdam. Het middendeel van de arbeidsmarkt staat onder druk en zal onder druk
blijven staan. Het gaat daarbij grofweg om MBO-niveau. Dat is een uitdaging die
je nauwelijks uit de weg kunt gaan. Voor de HRM heeft dat tot gevolg dat de administratieve taken meer en meer zullen verdwijnen en dat de inhoud van de strategische HRM zal veranderen. In dit essay bespreek ik de theorievorming rond het
fenomeen van het verdwijnende midden en bespreek ik kort een aantal implicaties voor de HRM.
Werk in de informatiesamenleving
Ik begin met vrij fundamentele sociologie. We leven in
een informatiesamenleving en die informatiesamenleving werkt anders dan de industriële samenleving.
In een informatiesamenleving, de term geeft het al
aan, zijn niet fysieke goederen, maar is informatie het
belangrijkste goed dat wordt uitgewisseld. De uitwisseling van informatie gebeurt op een andere manier
dan de uitwisseling van fysieke goederen, veel sneller
en onafhankelijk van locatie.
Harvey, een economisch-sociologische denker, noemt dat “time-space compression,” het samendrukken van tijd en plaats.2 Kennis is altijd overal beschikbaar. Hierdoor doen tijd en plaats er feitelijk niet
meer toe en gaat de organisatie van werk er anders
uit zien. Door informatietechnologie kun je als bedrijf kennis meteen naar elders verplaatsen als dat
efficiënt is. In de “Information Age” ontstaat daarom
een netwerksamenleving, stelt de beroemde socioloog Manuel Castells.3 Die netwerken hebben een
bepaalde vorm: werk wordt niet daar geplaatst waar
dat traditioneel gebeurde of waar dat “hoort” (“appropriateness”), maar daar waar dat het meest effectief en efficiënt is (“effectiveness”). Bedrijven komen
los van de fysieke samenlevingen waarin ze bestaan.
Bedrijven worden knooppunten (“nods”) in informatienetwerken en zoeken op globale schaal naar partners met wie de productie van hun goederen en diensten zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden
gedaan.
Daar waar arbeidskosten te hoog zijn om relatief eenvoudige taken te verantwoorden, verschuift de arbeid
simpelweg naar elders. Informatietechnologie maakt
het mogelijk dat productie daar wordt geplaatst waar
de verhouding tussen arbeidskosten en transportkosten optimaal is. Het gaat om fysieke productie,
maar ook om administratief werk. Bij administratief
werk zijn de transportkosten te verwaarlozen.
Hoe organiseren bedrijven het werk in de informatiesamenleving?
Het verhaal van Harvey klopt deels wel en deel niet.
Tijd en plaats zijn soms inderdaad niet relevant, maar
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uitgewerkt was, werden de mallen en het productieprotocol naar de fabriek in Tsjechië gestuurd. Daar
werden, tegen veel lagere loonkosten de eigenlijke
producten gemaakt. De dames in België werkten op
MBO-niveau, terwijl in Tsjechië op LBO-niveau werd
gewerkt.
De ontwikkeling van product en proces is kortom erg
belangrijk om outsourcing mogelijk te maken. Soms is
dit zelfs het belangrijkste onderdeel van het werk in
een bedrijf in dit deel van de wereld.

hoeften van hun klanten monitoren en die behoeften
matchen met de vervoerscapaciteit die verschillende
voor het bedrijf werkende vervoerders te bieden hadden.
Een inzichtelijke economische verklaring
Het inzicht dat het midden van de arbeidsmarkt onder
druk staat is recent in een makkelijk te begrijpen
economische theorie verwoord. In de jaren negentig
sprak de bekende econoom Acemoğlu nog van “skillbiased technological change.”6 Het verbaasde hem dat

in andere gevallen doen tijd en plaats er wel degelijk
toe.4 Tijd en plaats zijn inderdaad niet relevant waar
kennis “gecodificeerd” kan worden. Als kennis afdoende is uitgekristalliseerd, kun je het opschrijven
en opsturen aan iemand anders. De iPhone wordt
in Californië ontworpen en helemaal uitgedacht. De
specificatie wordt vervolgens naar China opgestuurd,
waar het product wordt gemaakt. Het gaat in het echt
veel minder simpel, met testrondes, continue afstemming met de fabriek, etc., maar dit is wel het principe:
de kennis wordt gecodificeerd en vervolgens overgedragen.
Gecodificeerde kennis moet je onderscheiden van
“tacit knowledge,” in het Nederlands vaak vertaald als
impliciete kennis. Daar waar kennis impliciet is, kan
die niet simpelweg via informatietechnologie worden
overgedragen. In plaats daarvan moet een niet goed
gespecificeerde en niet helemaal begrepen set inzichten aan de ander worden aangeleerd.
Van 2006 tot 2010 heb ik samen met collega’s van de
Universiteit Twente deelgenomen aan het Europese
onderzoeksproject WORKS, Work Organisation and
Restructuring in the Knowledge Society. We deden
onderzoek naar de herstructurering van ontwikkeling
van product en proces. We vonden in casestudies in
verschillende sectoren dat er veel werk zit in de overdracht van kennis.5 Als ze outsourcen, moeten bedrijven veel aandacht besteden aan twee taken.
In de eerste plaats aan de ontwikkeling van product
en proces. We hebben onderzoek gedaan bij een Belgische lingeriefabrikant. Die bleek een onderscheid te
maken tussen serieproductie en ontwikkeling. Voor
de ontwikkeling van nieuwe producten, het maken
van mallen en het uitwerken van het productieproces was er een kleine interne productieafdeling. Daar
werkten de beste medewerksters. Zij konden inschatten of een bepaalde pasnaad wel of niet goed zou
werken en op welke manier stukken van de stof het
best aan elkaar konden worden genaaid. Deze dames
werkten nauw samen met het design-team. Het design-team deed aanpassingen als dat met het oog op
de productie noodzakelijk leek. Pas als dat helemaal

Bron: Goos, M., A. Manning en A. Salomons, Explaining Job Polarization in Europe: The Roles of Technology and Offshoring, presentatie

De tweede taak die nodig is om outsourcing mogelijk
te maken is het beheer van de relatie tussen het bedrijf aan de kop van de waardeketen en andere bedrijven in de waardeketen. Bij een bedrijf in de logistiek
zagen we dat de eigenlijke logistieke functie, het verplaatsen van goederen, steeds minder door het bedrijf
zelf werd gedaan. De kerntaak van het bedrijf was logistieke planning geworden. Alle taken zijn afgestoten,
behalve het beheer van de relatie met de klanten aan
de ene kant en met de vervoerders aan de andere. De
uitbesteding van het vervoerswerk was mogelijk omdat dit bedrijf sterk had geïnvesteerd in geautomatiseerde logistieke systemen en in de opleiding van logistieke planners. Hun kerntaak bestaat eruit dat ze
de veranderlijke en slecht voorspelbare vervoersbe-

de prijs van hoogopgeleiden (hun loon) niet is gedaald
terwijl het aanbod wel degelijk fors is gestegen sinds
de jaren zeventig en tachtig. De verklaring is dat bedrijven “skill-biased technological change” laten zien: als
hoger opgeleiden ruim beschikbaar zijn, kunnen bedrijven investeren in ingewikkelde techniek, waarvoor
medewerkers met een hoge opleiding nodig zijn. Dus
de beschikbaarheid van hoger opgeleiden doet, via
de specifieke (= “skill-biased”) investeringen in techniek die bedrijven doen, ook de vraag naar hoger opgeleiden stijgen!
Dit zou er toe moeten leiden dat de vraag naar hoger opgeleiden toeneemt, terwijl die naar lager opgeleiden afneemt. Maar dat bleek toch niet helemaal
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te kloppen. Het plaatje ziet er heel anders uit.
Er ontstond in de rijke economieën van het Westen
een patroon waarbij de hoeveelheid werk aan de
bovenkant van de markt steeg, maar ook aan de
onderkant. Autor stelde voor niet te spreken van
“skill-biased technological change,” maar van “taskbiased technological change.”7 Investeringen in techniek volgen de mogelijkheden om taken anders te
organiseren en andersom volgt de organisatie van
taken de investeringen in techniek. De theorie van
task-biased technological change zegt: investeringen
in techniek zijn er ofwel op gericht om de taakuitvoering te ondersteunen, ofwel om daar waar het kan,
de uitvoering van taken via arbeid te vervangen of te
verplaatsen.
De titel van het stuk waarin Autor zijn theorie uitlegt
is: “Upstairs downstairs. Computers and skills on
two floors of a large bank.” De titel maakt meteen
duidelijk waar het om gaat. “Upstairs” kan het vervangen van werk niet. Daar maken computers juist
de verdere uitbreiding van het werk mogelijk. “Downstairs” kan het wel. Daar worden de simpeler administratieve taken vervangen door techniek. Dit is het
verdwijnende middensegment van de arbeidsmarkt.
Maar we hebben upstairs én downstairs nog steeds

schoonmakers nodig en bewakers. Die zorgen voor
de groei van de werkgelegenheid aan de onderkant
van de arbeidsmarkt.

nheid is niet te verwachten. Het midden van de arbeidsmarkt staat onder druk en dat zal waarschijnlijk
voorlopig zo blijven.

Moeilijk denkwerk kan niet worden verplaatst. Gecodificeerd werk wel. Maar als je dat gecodificeerde werk
nu eenmaal op locatie moet doen (bouwen, zorgen,
bewaken, bedienen, schoonmaken) dan weer niet.
Dat is kortweg Autor’s theorie van “task-biased technological change.” Nu zien we opeens het patroon
van het verdwijnende midden ontstaan. Diensten in
de bovenkant van de markt blijven. Administratief en
productiewerk in het midden van de markt verdwijnt.
En persoonlijke dienstverlening in de onderkant van
de markt blijft.

Niet in de laatste plaats geldt dit voor de HRM functie zelf. De invoering van eHRM oplossingen zorgt er
voor dat werk in uitvoerende taken verdwijnt. Deze
taken worden volledig geautomatiseerd, of ze verschuiven in een efficiëntere vorm door invoering van
Self Service naar de medewerkers en managers in
de organisatie. Het werk dat daarbij gestoken moet
worden in het ontwikkelen, invoeren en beheren van
dit soort systemen, vaak door hoogopgeleiden, valt
ruimschoots weg tegen de administratieve en operationele taken die door de automatisering verdwijnen.
Waar voorheen een groot deel van de toegevoegde
waarde van de HRM functie in het inmiddels gecodificeerde kennisdomein lag, ligt deze nu in het ongecodificeerde domein; organisatieontwikkeling en –
verandering, werving en selectie, talent development
en arbeidsvoorwaarden. Deze meer strategische
HRM onderwerpen zijn essentieel voor voorbereiden
op en doorvoeren van de veranderingen in de organisatie. Dit geldt zowel voor outsourcingstrajecten
als voor “skill-biased technological change” en toenemende codificatie in het primaire proces van organ-

Implicaties voor HRM
Natuurlijk zien we de consequenties van deze veranderingen in de maatschappij, economie en arbeidsmarkt terug in het moderne Human Resource
Management. We kunnen niet verwachten dat we
een economie overeind houden die draait op gecodificeerde kennis, behalve als het mogelijk zou zijn om
dat tegen substantieel lagere loonkosten te doen dan
nu het geval is. De terugkeer van een maakindustrie
of de groei van een administratieve sector die een
betekenisvolle bijdrage levert aan de werkgelege-

isaties.
Zoals we zagen, ontstaat er bijvoorbeeld door outsourcing meer nadruk op twee taken: product- en
procesontwikkeling en het beheer van de relaties
met andere bedrijven in de waardeketen. De inrichting van de eigen bedrijfsprocessen kan zich dan ook
meer op deze taken richten en HRM-strategen kunnen hierover meedenken. Werving en selectie focust
meer dan ooit op de slag om schaars, hoogopgeleid,
talent dat als gevolg van de “skill-biased technological
change” steeds meer wordt gevraagd. Strategische
personeelsplanning en een HR beleid dat niet langer
als eenheidsworst over de organisatie wordt uitgerold maar specifieke doelgroepen in de organisatie
op maat bedient, in de wandelgangen “HR Profiling
genaamd”, zorgen er in toenemende mate voor dat
organisaties hun talent optimaal kunnen inzetten.
Kortom, de veranderingen in de maatschappij, economie en arbeidsmarkt waarbij het midden onder
druk komt te staan raakt de HRM functie hard, maar
biedt tegelijkertijd een geweldige kans om te laten
zien wat het waard is. Als enabler van de transformatie van de organisatie.

1 Onderdelen van dit artikel zijn eerder verschenen in een publicatie rond de presentatie van de TwenteIndex 2015.
2 Harvey, D. (1989), The condition of postmodernity. An enquiry into the origins of cultural change. Oxford: Wiley-Blackwell.
3 Castells, M. (2000), ‘Toward a Sociology of the Network Society,’Contemporary Sociology, Vol. 29 (5), 693-699.
4 Zie onderzoek in het Europese project WORKS, Work Organisation and Restructuring in the Knowledge Society: Bannink, D., M. Hoogenboom en W . Trommel (2011), ‘Inter-firm knowledge management as an integrative mechanism.’ In: B. Krings (red.), Brain drain or
brain gain? Changes of Work in Knowledge-based Societies, Berlijn: Sigma Verlag, 89-105. En zie: Bannink, D., M. Hoogenboom
en W . Trommel (2011), ‘Slimmer industriebeleid,’ in: Beleid & Maatschappij, Vol. 38 (2), 89-93.
5 Flecker, J.; U. Holtgrewe; A. Schönauer; W . Dunkel; P. Meil (2007), ‘Restructuring across value chains and changes in work and employment. Case study evidence from the clothing, food, IT and public sector.’WORKS-project (EU FP6 SSH) deliverable 10.1.
6 Acemoğlu, D. (1999), ‘Changes in unemployment and wage inequality. An alternative theory and some evidence,’ in: American
Economic Review, Vol. 89, 1259-1278.
7 Acemoğlu, D., en D. Autor, ‘Skills, tasks and technologies. Implications for employment and earnings,’ 2010; Autor, D., F. Levy en R.
Murnane, ‘Upstairs Downstairs. Computers and skills on two floors of a large bank,’Industrial and Labor Relations Review, Vol. 55 (3),
2002, 432-447
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Cijfers
Maatregelen om werkloosheidsbestrijding Het kabinet neemt extra maatregelen tegen de
werkloosheid. Steeds weer blijkt dat de vele stimulerende maatregelen nauwelijks of geen
enkel effect hebben gehad. Behalve dan de bezuinigingsmaatregelen om personeel te ontslaan o.a. bij Defensie. Inmiddels zijn de afgelopen jaren circa 50 maatregelen genomen om
de werkloosheid te bestrijden zoals loonkostensubsidies, brug-WW en scholingsvouchers voor
doorstart naar nieuw werk.
Bron: www.hr-kiosk.nl
Secretaresses hebben beperkte kansen op de arbeidsmarkt.
UWV
heeft
Populariteit ouderschapsverlof groeit bij
onderzocht wat mogelijke
vaders, hoewel ........ Anno 2016 neemt 11
overstapberoepen zijn voor
procent van de vaders ouderschapsverlof
secretaresses. Tussen 2015 en
op. Tien jaar geleden was dit nog 6 procent.
2020 verdwijnen naar verwachting
Maar het is wel duidelijk een minderheid
9.000 secretaressebanen. Het gaat om
van de mannen die dat doet. Van de moeders
een daling van 14 procent in 5 jaar tijd.
neemt 22 procent ouderschapsverlof op. Tien jaar
Er zijn overstapberoepen die meer kangeleden was dit nog 13 procent. Het feit dat veel mannen geen
sen bieden. Door technologische ontwikouderschapsverlof opnemen, wijst er deels op dat voor hen
kelingen verdwijnen of verschuiven hun
de carrière belangrijker is dan voorvrouwen.
taken. Het beroep verandert ook inhouBron: www.hr-kiosk.nl
delijk: het takenpakket wordt breder óf
soms juist specialistischer. Veel secretaresses zullen de komende periode dus op
Nederland telde in 2015 1,7 miljoen mensen
zoek moeten naar een nieuwe baan. In de
tussen 15 en 75 jaar meteen arbeidshandicap,
notitie ‘ Overstapberoepen voor secretavan wie een groot deel niet actief is op de arresses’ beschrijft in welke vervolgbanen
beidsmarkt. Het gaat om mensen die aangaven
miljoen
secretaresses het meeste kans maken.
dat ze door een langdurige ziekte, aandoening
Het blijkt dat de overstap naar een nietof handicap belemmerd werden in het krijgen
administratieve functie de meeste kans
of uitvoeren van werk. Bijna 400.000 van hen wabiedt op een baan. Ze maken de meeste
ren tussen de 25 en 45 jaar oud, de leeftijdsgroep die gemidkans in deze overstapberoepen: -intercedeld genomen de hoogste arbeidsparticipatie heeft. Daardent -callcentermedewerker (outbound)
van was de helft niet actief op de arbeidsmarkt. Meer dan
-marketingmedewerker.
40 procent van de 25- tot 45-jarigen met een arbeidshandiBron: www.hr-kiosk.nl
cap heeft betaald werk. Volgens het CBS hebben werkzame
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9.000

11%

ALLES DRAAIT
OM DE JUISTE PLANNING

1,7

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.

WFM OPLOSSINGEN VOOR

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.

STEWARD & EVENT PLANNING

RETAIL
LOGISTIEK
INDUSTRIE

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

arbeidsgehandicapten in die leeftijdsgroep minder vaak een
vast dienstverband dan niet-arbeidsgehandicapten. Vooral
in dienstverlenende beroepen werken naar verhouding veel
arbeidsgehandicapten. Zij zijn bijvoorbeeld kapper, schoonheidsspecialist of schoonmaker.
Bron: CBS, juli 2016
De kleinste loonkostenstijging in 20 jaar.
De loonkosten per gewerkt uur van werknemers zijn met 0,6 procent gestegen in
2015. Dit is de kleinste stijging sinds 1996.
In enkele bedrijfstakken zijn de loonkosten
zelfs gedaald. De loonkostenstijging bleef vorig
jaar vooral beperkt door lagere werkgeverspremies voor pensioen. In enkele bedrijfstakken zijn de gemiddelde loonkosten gedaald. Bij financiële instellingen daalden
ze het hardst met -2,2 procent. Dit kwam vooral doordat enkele banken geen extra stortingen deden voor pensioenen,
terwijl ze dit in 2014 nog wel deden.
Bron: CBS, 25 jul. 2016

20

jaar

Het aantal freelancende Nederlanders is het
tweede kwartaal van
2016 sterk toegenomen,
in vergelijking met vorig
jaar. Het aantal freelancers
is met 46% gestegen en het aantal flexwerkers met tien procent. Dit blijkt uit
onderzoek van payroller Tentoo onder
zo’n 10.000 freelancers en flexwerkers.
De gevolgen van het afschaffen van de
VAR en het invoeren van de wet DBA lijken daarmee merkbaar te worden. De
transitie van vast naar flex zal naar verwachting verder doorzetten. De stijging
van het aantal freelancers en flexwerkers
is grotendeels te danken aan het aantal
jongeren onder de 25 dat het afgelopen
kwartaal besloot te freelancen. Het aantal freelancende jongeren groeide met
maar liefst 44%.
Bron: TQL, 2 aug. 2016

46%
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Nice to know

100 miljoen voor verantwoord ondernemen

Meer tijd voor
HR Advies!

De Rabobank heeft opnieuw gelden van de Europese Investeringsbank (EIB) gekregen en breidt
hiermee de financiering voor duurzame bedrijven uit. Voor de geselecteerde keurmerken geldt
dat ze eisen stellen die verder reiken dan de wettelijke eisen op het gebied van duurzaamheid,
zoals milieu, eerlijke handel of dierenwelzijn.
Bron: CMWeb

Wist jij dat...

Cijfers werkloosheid 2016
De werkloosheid blijft dalen. Vooral onder
45-plussers daalde de werkloosheid in de afgelopen maanden sterk. In augustus 2016 waren
521 duizend mensen werkloos, oftewel 5,8 procent van de beroepsbevolking.
Bron: CBS

Levensverwachting blijft stijgen

Op basis van de laatste inzichten bedraagt de levensverwachting van een in 2016 geboren meisje 93,0 jaar en van een in 2016 geboren jongen
90,1 jaar. Bron: Koninklijk Actuarieel Genootschep

Eerlijke kleding kopen?
Bij welke modeketens kun je terecht voor ‘eerlijke kleding’? Het kabinet heeft een lijst gepresenteerd van zestig bedrijven waar je duurzaam textiel kunt kopen. Kleding die nu te koop is in die
winkels hoeft dus niet per se duurzaam te zijn.
De bedrijven hebben alleen afgesproken dat dat
binnen vijf jaar zo is.
De eerlijke shopgids voor op je smartphone
van Talking Dress kan je helpen om winkels met
eerlijke kleding te vinden. Via deze app vind je
winkels en webshops in heel Nederland die met
duurzaamheid en eerlijke kleding bezig zijn – en
lees je bovendien wat zij hier aan doen.
Bron: Z24, schonekleren.nl

Contakt Consulting bv Atoomweg 50, 3542 AB Utrecht | t +31 (0)88 – 303 1100 | e info@contakt.nl | i www.contakt.nl

Meneer waar werkt u?
Mannelijke werknemers in de horeca worden
gemiddeld drie jaar minder oud dan de gemiddelde Nederlander. Mannen in de zakelijke
dienstverlening juist drie jaar ouder.
Bron: PW De Gids

Draagvlak pensioenstelsel is weg
Ruim zeven op de tien Nederlanders wil af van
het huidige, collectieve pensioenstelsel, zo blijkt
uit onderzoek. Onze maatschappij is steeds
meer op het individu gericht. Dat solidariteit in
ons pensioenstelsel door slechts weinigen nog
belangrijk wordt gevonden, is daar een treffend
voorbeeld van.
Bron: VVP

Contakt Consulting helpt organisaties verbeteren. We doen

dat samen met u projectmatig of ad interim maar borgen

het resultaat. We ondersteunen bij: Selecteren en implementeren van softwareoplossingen, Professionaliseren van

projectmatig werken, Informatie- en Datamanagement en
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Business IT alignment.
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HR Technologie

Werken toen, nu & straks

Trends en ontwikkelingen in werk tonen vaak paralellen met het verleden. Denk
aan flexibiliteit in arbeidsverhoudingen. De trend die tot 1970 de standaard was,
doet de laatste jaren steeds vaker zijn (her)intrede. Tegelijkertijd zijn er tal van ontwikkelingen - met name op het gebied van technologie - die in het verleden nog
ondenkbaar waren. Het verleden is een belangrijke voorspeller voor de toekomst,
maar biedt geen garanties voor de toekomst. De publicatie ‘Werken toen, nu &
straks’ van Driessen HRM stelt het verleden, heden en de toekomst van werk in de
(semi) publieke sector centraal aan de hand van een onderzoek door TNS Nipo en
interviews met diverse experts.
Werken toen: maximale flexibiliteit
Om de toekomst van werk te kunnen begrijpen,
gaan we eerst terug in de tijd. We zien dat tot zo’n
12.000 jaar geleden de mensheid voornamelijk
bestond uit voedselverzamelaars en jagers die in
kleine gemeenschappen nauw samenwerkten om
te overleven. In de eeuwen daarna ontstond een
steeds verdere arbeidsspecialisatie en bleven arbeidsverhoudingen voornamelijk wederkerig. De
laatste vijfhonderd jaar nam het aandeel van de
wereldbevolking in loondienst toe, samen met het
aandeel nog niet werkenden (kinderen, scholieren
en studenten) en niet meer werkenden (de ouderen).
Na vaste arbeidsverhoudingen in de tijden van de
industrialisering, zien we dat na de oliecrisis van
1970 arbeidscontracten steeds losser worden.
Ook intensiveren de arbeidsinspanningen per
huishouden en verschuiven de machtsverhoudingen binnen de instituties van de arbeidsmarkt.
Op dit moment zijn de drie belangrijkste trends
in werk: digitalisering, zelfontplooiing en flexibilisering. Machines, computers en robots nemen
steeds meer van ons werk over. Creativiteit, innovatie, voldoening en zelfactualisatie nemen een
prominente plek in. Flexibilisering van arbeidsrelaties neemt toe, naar verwachting bestaat de flexibele schil van organisaties in 2020 zelfs uit 29,6%.
Werken nu: zelfontplooiing steeds belangrijker
Deze trends zien we terug in een representatief
onderzoek door Driessen HRM in samenwerking
met TNS Nipo onder 560 werkenden in de (semi)
publieke sector. De resultaten laten zien dat 83%
van de respondenten het (zeer) belangrijk vindt
om zichzelf te kunnen ontwikkelen in hun werk.
Als het gaat over verantwoordelijkheid voor die
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ontwikkeling, dan vinden medewerkers zichzelf
voor 57% verantwoordelijk en hun werkgever voor
43%. Flexibele medewerkers nemen op dit gebied
meer initiatief: hier is de verdeling 66% medewerker en 34% werkgever. Hoewel de werkgever
slechts deels verantwoordelijk voor ontwikkeling
blijkt, vindt slecht 57% van de respondenten dat
hun werkgever op dit moment voldoende ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Over de rol van de afdeling HRM bij hun ontwikkeling is slechts 30% van
de respondenten (zeer) tevreden. 1 op de 5 is zelfs
zeer ontevreden.
Waar veel werkgevers digitalisering zien als een
kans, zien werknemers het eerder als bedreiging.
Zo verwacht slechts 24% dat door digitalisering
het werk in de toekomst uitdagender wordt, 27%
dat het werk eenvoudiger wordt, bijdraagt aan hun
ontwikkeling (34%) of flexibiliteit biedt in het uitvoeren van hun werkzaamheden (45%). Vrouwen,
ouderen en lager- en middelbaar opgeleiden zijn
over het algemeen sceptischer over digitalisering
dan mannen, jongeren en hoger opgeleiden.
81% van de werknemers met een vast contract zou
overwegen een flexibele baan te accepteren als
die beter past bij hun ambities en behoeften. Met
behoud van financiële zekerheid is dit zelfs 85%.
Ouderen en laagopgeleiden geven hun vaste baan
minder snel op dan jongeren en middelbaar- en
hoogopgeleiden. Hoewel van oudsher de gedachte heerst dat een vaste baan voor veel medewerkers het hoogst haalbare is, gaat het vaste contract
voor veel werkenden in de publieke sector niet boven alles. Ambities, arbeidsvoorwaarden en plezier
bewegen medewerkers met een vast contract richting een flexibel contract.

Werken straks: digitalisering zorgt voor ingrijpende veranderingen
Dat ons werk de komende jaren gaat veranderen,
daarvan zijn vele experts overtuigd. Zo verwacht
kunstenaar en filosoof Koert van Mensvoort dat
we in ons arbeidsritme teruggaan naar het verre
verleden van de jagers en verzamelaars. Hoe anders is ons huidige ritme waarin de ‘van 9 tot 5 cultuur’ nog steeds overheerst? Over een aantal jaar
zijn we weer terug bij ons oorspronkelijke biologisch ritme, omdat dit beter bij ons mensen past.
Dat betekent dat werk en privé in de toekomst
steeds meer met elkaar wordt verweven.
Bijzonder hoogleraar Ruud Veltenaar ziet in de
toekomst een zelfredzame samenleving met welzijn en zelfontplooiing als belangrijkste kapitaal.
Over een aantal jaar bestaat veel van het werk
dat wij nu doen niet meer. Steeds meer banen
- op alle mogelijke niveaus - worden overgenomen door digitalisering, automatisering en robotisering. Organisaties zullen bestaan uit flexibele
arbeidskrachten (staff on demand), die nauw samenwerken met stakeholders buiten de organisatie (communities en crowd). Het ontwikkelen
van meesterschap en ontketenen van passie in
mensen en organisaties staat de komende jaren
centraal. Geluksprofessor Leo Bormans denkt dat
het welbevinden van mensen - of ‘je goed voelen’ op het werk en ook daarbuiten, belangrijker wordt
dan materiële zaken, zoals een mooi salaris of een
dure auto. Mensen die goed in hun vel zitten zijn
bijvoorbeeld productiever, minder vaak ziek en
hebben een betere relatie met hun klanten, leerlingen, patiënten of burgers.
Tenslotte ziet hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen zelfonplooiing van mensen als de sleutel tot
flexibilisering. Hierin zit meer zekerheid dan in een

vast contract of wat dan ook. Flexibilisering draait
om aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt. Dat
betekent dat mensen bereid én in de gelegenheid
moeten zijn om zichzelf te kunnen ontwikkelen.
Daarom adviseert Ton Wilthagen alle HRM’ers in

het publieke domein om de muren tussen de eigen sector en de (commerciële) markt af te breken. Iedereen die zich nu vooral richt op de eigen
organisatie en interne arbeidsmarkt, moet zich
transformeren tot een arbeidsmarktmanager.
Verbind de interne- met de externe arbeidsmarkt
om goede mensen aan te trekken, maar ook om
mensen de stap naar buiten de eigen organisatie
te laten maken.

Gratis publicatie ‘Werken toen, nu & straks’
De publicatie ‘Werken toen, nu & straks’ van Driessen gaat dieper in
op het verleden, heden en toekomst van werk. De publicatie is gratis
aan te vragen of te downloaden via
è www.driessen.nl/werken.
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Column

Mooie metaforen

Metaforen zijn een krachtig instrument in het HRM- en organisatieadvies. Ze geven inzicht in complexe situaties door het met humor en scherpte in een beeld te vatten. Vaak
zijn dieren een ongevraagd maar willig slachtoffer van metaforen.

Deze week: De kip en het Varken
Er zijn boekenkasten volgeschreven over verandermanagement. Veelvuldig wordt in deze boeken gebruik gemaakt van dieren als metafoor. Een bekend
voorbeeld daarvan is “Wie heeft mijn Kaas gepikt?”
van Spencer Johnson waarin een stel muizen wordt
opgevoerd om ons een les te leren dat stilzitten in
tijden van crisis eigenlijk geen optie is. En wie kent
niet “Onze ijsberg smelt” van Holger Ratgeber en de
Godfather van verandermanagement, John Kotter,
zelve waarin een groep pinguïns om moet gaan met
veranderende omstandigheden en alle soorten blokkerend en versnellend gedrag dat daarbij hoort.
Wat bij mij uit een training is blijven hangen is echter de minder bekende metafoor van de Kip en het
Varken. En die gaat als volgt: Stel, je wilt een ontbijtje
van eieren met spek maken. Stel, want eerlijk gezegd
begin ik de dag gewoonlijk met een boterham met
hagelslag en ontstaat het verlangen naar eieren met
spek zo tegen de lunch. Maar goed, stel je wilt dat.
Dan zal je begrijpen dat dit niet gaat zonder de inbreng van een kip voor de eieren en een varken voor
het spek. Toch zitten beide dieren heel anders in
dit proces. Een kip kijkt wat schichtig om zich heen,
schudt wat met haar achterste en jawel, we hebben
een ei. De kip in dit proces is wat de Engelsen noemen “Involved”. Voor een varken geldt dat niet. Om
tot een ontbijtje eieren met spek te komen zal het
varken een poot moeten afstaan. Dat is waarom we
dit “Committed” noemen.

In veranderingen in de organisatie, maar wat mij betreft ook bij projecten, geldt ditzelfde fenomeen. Het
is niet moeilijk om kippen te vinden om een bijdrage
te leveren aan het resultaat. Ze staan in de rij. Maar
als het echt spannend wordt moet het cruciale ingrediënt op tafel komen, het varken. Moeilijk te committeren, althans vrijwillig, maar onmisbaar voor het resultaat.
Eigenlijk zijn de Kip en het Varken twee typen mensen
die je elke dag om je heen ziet, zij het de eerste veel
meer dan de laatste. En je kunt ze in je leven makkelijk herkennen. Stel jezelf maar eens de vraag: als je
een willekeurig project moet doen, zeg het bouwen
van een huis of het organiseren van een dorpsfeest.
Wie zou je dan altijd in je team willen hebben om verzekerd te zijn van succes en plezier? Je weet het best.
Dat zijn nou de varkens.
En wat doen we met alle kippen? Hoewel ook belangrijk zijn ze makkelijker te vinden en vervangbaar.
Vroeger als kleine jongen vroeg ik mijn opa, die kippen
hield, of kippen ook konden vliegen. Hij antwoordde
ontkennend hetgeen ik niet kon rijmen met het feit
dat ik ze regelmatig hoog in de boom zag zitten. Totdat ik op een dag zag dat mijn opa met zijn grote
klomp een paar kippen die in de weg liepen met een
flinke boog de hoogte in punterde. De les die ik daar
leerde was dat ook kippen kunnen vliegen, zelfs tot
hoog in de boom, mits ze juist worden gemotiveerd.

Bernard Zwiers
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 systemen.
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Bijen
zweven
niet,
bijen
vliegen

Advies en projectmanagement op het gebied
van organisatie-verandering en Human Resource
Management; daar staan we voor. Met onze daadkrachtige aanpak realiseren we uw concrete
doelen.
Wij vliegen voor uw resultaat.

info@bontebij.nl
www.bontebij.nl

