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Varia Actualiteiten

Dat we in een transitie zijn beland naar een nieuw tijd-
perk heeft u natuurlijk zelf al gemerkt. Van de post-
industriële samenleving, waar kennis en informatie de 
belangrijkste maatschappelijke machtsfactoren zijn, 
worden vooral de negatieve gevolgen belicht. De angst 
voor robotisering en hierdoor het verdwijnen van ba-
nen domineert het nieuws. Volgens trendwatcher Tony 
Bosma (van Extend Limits) kan dit anders. Volgens 
Bosma zijn “niet klimaat, terrorisme, kapitalisme, maar 
apathie en oppervlakkigheid onze ergste vijanden”. Het 
grootste probleem is het ontberen van de “gedeelde” 
verbeeldingskracht om te zien hoe het beter kan. In 
2016 staat daarom participatief fantaseren centraal.

2016 Wrijving van twee tijdperken, de trendrede van 2016

Om mensen effectief te beïnvloeden is het handig om te 
weten welke communicatiestijl, gelet op de situatie,  het 
meest passend is. Nog handiger is om kennis te hebben 
van de interesses en persoonlijkheidskenmerken van je 
gesprekspartner. De whizzkids van Crystal bieden met 
hun handige tool (crysalknows.com) een helpende hand. 
Op basis van publieke data (LinkedIn, Facebook, e-mails) 
wordt een persoonlijkheidsprofiel gemaakt met tips en 
trucs over de wijze waarop je het best kunt communice-
ren. Hierdoor is miscommunicatie bijna onmogelijk!

Persoonlijke effectiviteit met behulp 
van big data 

Het Pakhuis de Zwijger te Amsterdam biedt een cur-
sus aan over de vaardigheden die de moderne mens 
nodig heeft om te kunnen slagen in de next economy.  
Op basis van een onderzoek onder de voorlopers van 
de next economy zijn er vijf onmisbare vaardigheden 
geïdentificeerd door studio Wolfpack. Deze vaardighe-
den zijn al te vinden in de wereld van fablabs, desig-
ners, uitvinders, hackers en start ups. De vijf wezenlijke 
vaardigheden voor de toekomst zijn prutsen (tinkering), 
cherry picking, karma management, rapid prototypen 
en hacking. 
  
Inmiddels zijn er  bijeenkomsten over prutsen en cherry 
picking gehouden. Dat prutsen een essentiële compe-
tentie is, blijkt uit de interesse van onder andere KPN. 
Volgens Pim Stevens Programmamanager Smart Cities 
is het nog niet eenvoudig om prutsen als kerncompe-
tentie in de eigen KPN-organisatie te implementeren. 
KPN maakt bijeenkomsten mogelijk waar uitvinders 
kunnen prutsen met de hoop op ‘cherries’. Dit laaghan-
gend fruit kan geplukt en gebruikt worden voor nieu-
we innovaties. Deze innovaties worden dan toegepast 
binnen KPN. Het blijft nog steeds lastig om te bepalen 
welke innovatie (cherry) succesvol wordt. Cherry pic-
king is dus ook een belangrijke vaardigheid. De overige 
cursusonderdelen staan gepland in 2016.

Vaardigheden voor de next economy 
bekend
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De toekomst van HRM; techniek, geluk en scoren!!

Max van Liemt

 
Hans van der Velden
Redactie HR&Business 
Magazine

Vooraf

Dat in de next economy flexibele inzet van mensen eer-
der regel is dan uitzondering is evident. Nederland is 
koploper wat betreft flexibele arbeid. Het zou logisch zijn 
wanneer organisaties een bewuste strategie hebben bij 
het gebruik maken van flexibele inzet van mensen. Uit 
onderzoek van ADP blijkt dat 15% van het totale perso-
neelsbestand van Nederlandse organisaties uit flexibele 
arbeidskrachten bestaat en dat 84% van de organisaties 
werkt met flexibele werknemers.

Flexibiliteit is regel, beleid is een uit-
zondering 

Bijna heel Nederland is overgestapt op de Werkkosten-
regeling, maar 11% van alle organisatie heeft nog geen 
stappen gezet met de invoering volgens een onderzoek 
van ADP. 
Organisaties die de WKR hebben ingevoerd hebben ook 
de arbeidsvoorwaarden aangepast (40%). De meest ge-
noemde aanpassingen zijn de fiets van de zaak (54%), 
bijvoorbeeld door de bestaande fietsregeling af te 
schaffen (44%) of de termijn te verlengen (7%) waar-
door werknemers langer met hun fiets moeten doen. 
Andere ‘slachtoffers’ zijn de bedrijfsfitness (14%) en de 
vakbondsvergoeding. De vakbondsvergoeding is bij 7% 
van de organisaties naar aanleiding van de Werkkos-
tenregeling afgeschaft. De grote vraag is natuurlijk “was 
het de bedoeling van de wetgever om de arbeidsvoor-
waarden die vitaliteit ondersteunen af te schaffen?’ Of 
is deze ‘collateral damage’ een gevolg van een adminis-
tratieve verlichtingsmaatregel?”

Werkkostenregeling maakt slachtof-
fers 

Varia bijdragen: www.hr-kiosk.nl 

Competentiemanagement en beoordelen zijn uit. Deze 
trend wordt ondersteund door Marianne van Woerkom 
en Charissa Freese van de Tilburg University. Het ziet er-
naar uit dat organisaties het jaarlijkse beoordelingsge-
sprek ruilen voor het ‘geluksgesprek’. De Chief Happiness 
Officer gaat het nog druk krijgen. Met het nastreven en 
het faciliteren van persoonlijke behoeften is natuurlijk 
niets mis. Om dit geluk toekomst bestendig te maken 
mag de werkgever best ideeën aandragen ten behoeve 
van de duurzame inzetbaarheid. Bijvoorbeeld werken 
aan vaardigheden die onmisbaar zijn in de ‘next econo-
my’, want voordat je het weet zijn je kennis en vaardighe-
den obsoleet! 

Het beoordelingsgesprek is uit, leven het 

geluksgesprek!

In de eerste editie van 2016 kijken 
we vanuit verschillende invalshoe-
ken naar de toekomst van HRM. Er is 
werk aan de winkel voor de HR pro-
fessional stelt het gezelschap van de 
Universiteit Twente. HR analytics en 
technologie gaan een steeds belang-
rijkere rol spelen en de taken van 
zowel HRM professionals als die van 
medewerkers binnen organisaties 
gaan veranderen. Organisaties kun-
nen hun innovatiekracht versterken 
door in te spelen op deze ontwik-
kelingen en een duidelijke visie te 
creëren op het gebied van HRM.  
 
Naast dat we technologische en in-
novatieve veranderingen op ons af 
zien komen gaat de relatie tussen 
de werkgever en werknemer veran-
deren. Het beoordelingsgesprek is 
uit! Organisaties gaan het jaarlijkse 
beoordelingsgesprek inruilen voor 
een gesprek over ‘gelukkig werken’. 
 
De Chief Happiness Officer van 
Woohoo Inc., Alexander Kjerulf, 

komt aan het woord in het interview 
over gelukkig werken ; ‘the right 
thing to do’. Wat betekent ‘gelukkig 
werken’ en waarom zouden bedrij-
ven hier meer aandacht aan moeten 
geven? Psychologische en neurolo-
gische studies hebben al uitgewezen 
dat mensen die positieve gevoelens 
hebben en echt gelukkig zijn, pro-
ductiever zijn en sneller en efficiën-
ter werken. Ook zijn ze minder vaak 
ziek, zijn creatiever en hebben meer 
en betere ideeën. Dit resulteert in 
een veel betere dienstverlening en 
meer tevreden klanten. Als je dit 
lijstje voordelen leest ben je eerder 
verrast dat niet meer bedrijven stre-
ven naar gelukkig zijn in het werk. 
 
Om kampioen te worden heb 
je naast een gelukkig gevoel 
ook een goede coach nodig. 
Bij het NOC*NSF wordt de 
verantwoordelijkheid van het 
presteren bij de medewerker 
zelf gelegd. De coach is facili-
terend hierbij. Kampioenen zijn 

bijna altijd specialisten. Bij eredivisie 
voetbal vereniging Excelsior zijn zij in 
hun opleiding dan ook vooral gericht 
op het vinden en ontwikkelen van 
deze specialisten. Robin van Persie 
is hier wel het aansprekende en 
voetballende voorbeeld van. 
 
Kortom in dit nummer van HR & 
Business Magazine vindt u weer 
veel inspiratie om nog meer uit uw 
medewerkers te halen. 
 
Veel leesplezier. 

Varia
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Recruitment is 
mensenwerk en meer 
dan bemiddeling alleen...
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.
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 HRM      
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Meer weten?
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Een HR-professional stelt een werkweek 
van vijf droombanen in vijf verschillende 
steden samen. Tijd, geld en afstand zijn 
geen belemmering.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Nicole Driessens

Miljonair fair, New York

Fotografie, Nederland

Lifestyle project, Londen

Marathon, Gran Canaria

Online publiciteit, Barcelona

Een klein beetje kunnen uitslapen, wel lekker na zo’n reis. 
Ze hebben mij aangesteld als extra projectmanager voor 
een nieuw te organiseren beurs in New York. Het gaat de 
vorm krijgen van de miljonair fair, tegenwoordig Masters 
of LXRY in Amsterdam. Omdat de tijdsdruk toeneemt en 
er nog een aantal zaken niet goed liepen ben ik vandaag 
hier om een definitief besluit te nemen over de  hostes-
ses. Als soort van mediator ga ik vandaag het laatste ge-
sprek aan met een 3-tal partijen die moeten gaan samen-
werken en daar (nog) niet voor openstaan. 

Fotografie is een passie die me vandaag voor een dilem-
ma zet. Mijn dochter fotograferen voor een reportage. 
Voor haar een belangrijke stap, misschien wel de grootste 
stap, in de keiharde wereld van modellenwerk en ze heeft 
mij gevraagd om haar te fotograferen. In een grote ruim-
te met topfotografen, modellen en alle nodige entourage 
kom ik binnen en de faalangst slaat toe. Wat als…. Wil ik 
wel … Stel je voor dat… Tijd voor een kop koffie en een 
moment van bezinning. Even later staan we oog in oog 
voor de camera en wat ben ik trots!

Onderweg naar Londen om daar meer bekendheid te 
geven aan het Lifestyle project In BalanZ. Obesitas is de 
laatste jaren in Engeland een groot probleem aan het 
worden.  Door zich aan te melden bij In BalanZ worden 
ze onderzocht op lichamelijke en geestelijke afwijkingen 
en door een arts en psycholoog. Aan de hand van de on-
derzoeksresultaten wordt er een persoonlijk programma 
opgesteld. Omdat dit hoge kosten met zich mee brengt 
moeten we vandaag de overheid en zorgverzekering 
overtuigen van ons programma. Als dat gelukt is, willen 
we de eerste 500 aanmeldingen een gratis programma 
laten volgen.

Samen met 4 collega’s hebben we hiervoor maanden ge-
traind en vandaag is het zo ver. Omdat deze marathon pas 
in de avond is vanwege het warme weer heb ik vandaag 
nog tijd om te ontspannen. Er staat een sportmassage 
en een lunch op de planning. Tijdens de lunch krijgen we 
nog een peptalk van coach Robert-Jan Pabon. Hij coachte 
vele bekende Nederlanders, topmanagers en politici. Die 
marathon moet goedkomen met zijn enthousiasme, ver-
wachtte looptijd 3u en 55 min.

Omdat ik toch al in Spanje was heb ik van de gelegen-
heid gebruik gemaakt een vriend te helpen. Hij heeft een 
kantoor in woningbemiddeling in Spanje en wil meer ge-
bruik gaan maken van de online wereld zoals we dat in 
Nederland doen. We hebben de stappen besproken en 
een opzet gemaakt om zijn kantoor meer in de publici-
teit te zetten. Een fotoshoot en interview hebben weer 
inspiratie gegeven. Als dank heeft hij me meegenomen 
naar een overheerlijk tapasrestaurant in het historisch 
centrum van Barcelona, Cal Pep.

Nicole Driessens is 42 jaar en een ondernemen-
de moeder van 3 kinderen. 
Dagelijks biedt zij verschillende bedrijven 
backoffice ondersteuning op het gebied van HR, 
marketing & sales en de financiële adminis-
tratie.
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Modern organiseren

Brandnetel is een 
echte ‘superfood’!

Een uitgekomen droom

De Huijgen familie is een oude boerenfamilie uit het 
Eemland. De oorspronkelijke boerderij stond midden in 
het dorp Spakenburg. Met de nieuwe inrichting van de 
polder zijn de boerderijen uit het dorp verplaatst naar 
het nationaal landschap Arkemheen-Eemland bij Bun-
schoten-Spakenburg. 
 
Twee boerderijen met zichtbare verschillen 
Langs de A1 bij Amersfoort liggen nu naast elkaar twee 
boerderijen met een totaal verschillende visie en aan-
pak qua bedrijfsvoering en levensstijl; de grootste én de 
breedste boer van Bunschoten-Spakenburg. De groot-
ste boer richt zich op één efficiënte werkwijze met één 
product en de breedste boer richt zich op verschillende 
werkwijzen en meerdere producten. 
De verschillen in bedrijfsvoering zijn ook zichtbaar in de 
wijze waarop de boer aanwezig was en is in de samen-
leving. Boer Jan Huijgen vertelt dat zijn opa de boerderij 
midden in het dorp en midden in de samenleving had. 
De afstand tussen boer en consument was klein. Zijn va-
der was meer gericht op groter en efficiënter, passend 
bij een tijd waarin de coöperaties steeds bedrijfsmatiger 
werden en grote bedrijven en productieketens gevormd 
werden. De afstand tussen de boer en de consument is 
daardoor groot geworden. Boer Jan Huijgen geeft zijn 
‘brede’ boerderij weer vorm, dicht bij de natuur en sa-
men met mensen.  
 
Nooit meer honger 
Het is mogelijk om nooit meer honger te hebben in de 
wereld en goed voedsel te produceren, maar daarvoor 
moeten we zaken totaal anders vorm geven. In de hui-
dige keten wordt veel geld verdiend en er zijn vele tech-
nologische ontwikkelingen die voldoende en goede pro-
ductie mogelijk maken. Helaas is er nu nog een grote 

disbalans in deze keten en in de verdeling van kennis en 
voedsel. Voedsel heeft te maken met ecologie, er moet 
een rechtvaardige prijs worden betaald voor de produc-
ten en er is aandacht nodig voor voedselkwaliteit voor 
de gezondheid van ons lichaam. Het streven van Boer 
Jan Huijgen is gericht op het herstel van de regionale 
landbouwcultuur. Regionaal werken vermindert de mi-
lieubelasting, biedt de mogelijkheid van controleerbaar 
kwalitatief eten, brengt kennis over voedsel dichter bij 
de consument en creëert verbinding met de natuur. 

Experimenteren en leren 
Jan Huijgen is ondernemer, filosoof en Boer ineen. Hij 
brengt ideeën bij elkaar, creëert verbinding tussen men-
sen, ontwerpt innovatieve concepten en probeert die 
ontwikkelingen economische haalbaar te maken. Deze 
vernieuwing is niet eenvoudig te realiseren. Boer Jan 
Huijgen vertelt over zijn eigen leermeesters Cees Veer-
man en Sicco Mansholt (welke beiden minister, Boer en 
hoogleraar zijn geweest) en hoe hij zelf een leermees-
ter wil zijn voor de mensen op zijn boerderij. Bevlogen 
spreekt hij over de kinderen die op de boerderij langs 
komen en leren hoe voedsel groeit. De werkkamer staat 
vol met boeken over marketing, economie, identiteit, 
de voedsel anders beweging, Yougth Food Movement, 
Theory U, Terra Madre, enzovoort, en bovenal ook theo-
logie en  filosofie. Naar voren springt het schilderij van 
Dag Hammarskjöld. Boer Jan Huijgen: “Voor mijn eigen 
ziel kwam ik bij Dag Hammarskjöld terecht, bij zijn dag-
boek Merkstenen. Daarin vond ik een soort rijping van 
de persoonlijkheid.” Durven experimenteren is belang-
rijk, dan lukken en mislukken er dingen. De goede zaken 
behoud je en daar ga je mee verder. In alle organisaties 
zouden we meer moeten experimenteren, meer durven 
omgaan met onzekerheid en lef hebben.  

De Eemlandhoeve is een uitgekomen droom van Boer Jan Huijgen, die stap voor 
stap het boerenbedrijf heeft opgebouwd tot een heus dorpje, met een dorpsstraat 
en aanliggende gebouwen. In het centrum is de potstal voor de biologische Blonde 
d’Aquitaine koeien. Daar omheen liggen de vergaderruimtes, het erfrestaurant, de 
winkel, de kantoren, het landschapshuis, de zorgboerderij en de motelwagens. 

FOTO: FRANS KANTERS
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 Verandering treft weerstand 
Elke verandering ontmoet weerstand. Soms is de tijd nog 
niet rijp voor een verandering, mensen voelen de nood-
zaak of de kans niet. Verandering geeft altijd schuring, 
deze schuring is nodig. Een groot deel van de weerstand 
zit in regels (soms wel 50 jaar oud), vergunningen en 
de daarbij horende administratie en controleurs. Boer 
Jan Huijgen heeft veel overtuigingskracht nodig gehad 
om zaken als een bestemmingsplan te kunnen laten wij-
zigen om de Eemlandhoeve in haar huidige vorm mo-
gelijk te maken. Daarnaast moet een verandering, een 
nieuw product of concept snel economische rendabel 
zijn. Investeerders willen snel resultaat. Geld moet iets 
opbrengen en meestal binnen het jaar. Boer Jan Huijgen 
weet dat geduld en omgaan met onzekerheid belangrijk 
is. Net als koeien moeten we dan nog een keertje her-
kauwen, de tijd nemen. Elkaar blijven ontmoeten om de 
tegenstellingen te begrijpen en vruchtbaar te maken.  
 
De Eemlandhoeve; een boerderij, een ontmoetings-
plaats, een buurderij! 
Op de Eemlandhoeve wordt hard gewerkt: natuurlijk 
door Boer Jan Huijgen en boerin Maaike Huijgen, die 
samen met heel veel andere mensen zorg dragen voor 

de koeien, de vele hectares weiland en het erf van de 
boerderij. Maar ook door het horecapersoneel voor de 
vele zakelijke bezoekers; mensen die de Eemlandhoeve 
telkens weer weten te vinden voor bijeenkomsten, ver-
gaderingen, conferenties of trainingsdagen. De rust en 
de ruimte die de Eemlandhoeve biedt in haar groene 
omgeving geven een geweldige boost aan inspiratie, 
creativiteit en ontmoeting. Een broedplaats voor idee-
en. Tijdens het gesprek met Boer Jan Huijgen ontmoet 
ik dan ook de mensen achter het nieuwe Farm & Food 
Channel en Suzanne Ruesink van de Farm & Country 
Fair. De grote ronde tafel, die buiten tussen het groen 
staat is het symbool voor deze  ontmoeting. Het is een 
ronde tafel, om elkaar gelijkwaardig te ontmoeten. Sa-
men eten, samen delen: delen in de maaltijd, delen in 
de ontmoeting, delen in de rust en de ruimte. Vanuit de 
visie op ‘delen’ heeft Boer Jan Huijgen weer een nieuwe 
aanpak ontwikkeld; een vriendenlening. Deze lening van 
1000 euro biedt 10 jaar lang elk jaar 50 euro biologisch 
vlees. Deze ‘lening’ draagt bij aan het herstel van de re-
gionale voedselcultuur. De tijd lijkt te rijpen dat burgers 
weer een beetje boer worden en verantwoordelijkheid 
nemen voor hun eigen eten. De boerderij wordt weer 
een buurderij!

Voor inspiratie over de Eemlandhoeve, bekijk de uit-
zending van NPO2 De nieuwe dag:  
http://www.npo.nl/de-nieuwe-dag/23-11-2015/VP-
WON_1249372
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In gesprek met

“We houden mensen een spiegel voor, 
stellen vragen en vragen door. Dat kan 
confronterend zijn, waarbij humor 
een krachtig middel is dat door onze 
coaches omarmd wordt”

NOC*NSF

NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité en Nederlandse Sport Federatie, 
de belangenorganisatie van de georganiseerde sport) werkt, op het terrein 
van de ontwikkeling van medewerkers, al een tijd lang samen met CoachNet-
werk BV. Nathalie Vinke (HR-adviseur NOC*NSF) hier aan het woord, is sa-
men met haar collega Arvid van Saane verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van alle medewerkers van NOC*NSF. Vanuit CoachNetwerk zijn de directie-
leden José Mark en Lidwien Kamp aanwezig.

Bij welke ontwikkelvragen zet NOC*NSF 
coaching voor haar mensen in? 
“NOC*NSF zet coaching voornamelijk in voor het 
ontwikkelen van competenties van haar medewerkers”, 
zegt Nathalie. Het begrip competenties kan daarbij 
breed ingevuld worden, volgens José en Lidwien van 
CoachNetwerk. Zij zien vragen langskomen over zaken 
als presentatie, communicatie, stress hanteren en goed 
leidinggeven. 
 “Stress hanteren is een bijzondere in deze omgeving”, 
legt Lidwien uit. “Eens in de twee jaar, in de aanloop naar 
en rondom de Olympische spelen, is er een enorme 
piekbelasting. Mensen moeten daar goed mee om kun-
nen gaan, de juiste balans vinden en in staat zijn het een 
en ander goed te regelen met het thuisfront”. 
 

Coaching is voor professionele sporters 
geen onbekende term. Maar wat is het 
verschil tussen een sportcoach en het 
coachen van de eigen medewerkers?  
“De sportcoach is samen met de sporter bezig om 
het gewenste resultaat te behalen, beiden hebben zich 
verbonden met dit resultaat”, vertelt Nathalie. “De coach 
van CoachNetwerk laat de verantwoordelijkheid om het 
gewenste resultaat te bereiken bij de medewerker. De 
coach heeft daarbij een ondersteunende rol. 
De coachvraag bij medewerkers is meestal gerelateerd 
aan het werk en gaat voornamelijk over het feit dat de 
medewerker onder een gewenst competentieniveau 
presteert en zo snel mogelijk weer terug wil naar het 
gewenste niveau, of door willen groeien naar een hoger 
niveau”.  
 
“Het is mooi  om te horen hoe NOC*NSF de eigen ver-
antwoordelijkheid benadrukt. Dat is absoluut een 
belangrijke factor bij de coaching zoals wij die aanbie-
den”, reageert José. “In het eerste gesprek maakt de 
coach dan ook duidelijk dat hij begeleidt en dat de coa-
chee het werk moet doen. Hij legt ook uit dat coaching 
niet altijd leuk en comfortabel is. We houden mensen 
een spiegel voor, 
stellen vragen en vragen door. Dat kan confronterend 
zijn, waarbij humor een krachtig middel is dat door onze 
coaches omarmd wordt”.  

Hoe zetten jullie coaching in bij 
NOC*NSF?  
 “Het gaat vooral om individuele coaching. Een enkele 
keer komt een teamcoachvraag langs of een vraag om 
begeleide intervisie”, vertelt Nathalie. “Enkele jaren gele-
den hebben wij intervisie opgenomen in onze opleiding 
voor de functie van Technisch Directeur. 
Dat was een interessante manier van leren voor de deel-
nemers”.  
 
 “Dit zijn inderdaad de vragen die het meest voorko-
men”, vult Lidwien aan. “Daarnaast hebben wij voor 
organisatie-coaching ook een aantal experts in huis. Een 
specialiteit van ons is het aanbieden van intervisie voor 
en met leidinggevenden van verschillende organisaties. 
Overigens zijn we dit op initiatief van een medewerker 
van NOC*NSF gaan doen. We vonden het een goed idee 

en hebben andere bedrijven benaderd en enthousiaste 
respons gekregen. Leidinggevenden ervaren het als 
prettig en leerzaam om intervisie te hebben met men-
sen met een soortgelijke functie en tegelijkertijd mee te 
maken hoe andere organisaties met zaken omgaan. Dat 
hun eigen netwerk daarmee wordt vergroot, is mooi 
meegenomen”.  

NOC*NSF werkt al geruime tijd samen 
met CoachNetwerk. Waarom met hen?  
“Samenwerking met CoachNetwerk gaat over het per-
soonlijk contact; plezierig, positief, open, ondersteu-
nend, meedenkend, en dat is precies wat we zoeken,” 
zegt Nathalie. “Ook vinden we het belangrijk dat zij meer 
dan alleen een netwerk bieden, ze zijn ook bezig met 
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ontwikkeling van hun productaanbod. Daarnaast 
spreekt de landelijke dekking en de onafhankelijke certi-
ficering van de coaches ons aan. We vinden de kwaliteit 
van de coaches erg goed en we krijgen van onze me-
dewerkers positieve feedback over proces, kwaliteit en 
inhoud.” 
 
“Wat bedrijven verder erg waarderen is dat wij een me-
dewerker altijd laten kennismaken met twee coaches uit 
de regio” vertelt José.  “Hij kan dan zelf aangeven met 
wie hij de beste klik heeft en welk traject het meest past 
bij zijn vraag. Verder is er supervisie over elk traject, wat 
de kwaliteit nog verder waarborgt.” 
Lidwien: “We vinden het belangrijk dat we ons blijven 
ontwikkelen. Zo bieden wij tegenwoordig steeds meer 
‘hybride’ trajecten aan.  Dit is een combinatie van face 
to face coaching, coaching via e-mail, skype of telefoon, 
afhankelijk van de vraag en de omstandigheden.”  
 

Wat zijn jullie dromen als het over de 
ontwikkeling van medewerkers gaat? 
Nathalie: “Onze droom is dat medewerkers meer in 
gesprek komen over hun ontwikkelmogelijkheden en 
kritisch zijn op - en durven te dromen over - hun toe-
komst. Dat wij op de afdeling HR nog beter weten wat de 
(echte) ontwikkelbehoeften zijn van alle medewerkers, 

en daar op maat gemaakte interventies en middelen 
voor kunnen inzetten om in deze behoeften te voorzien. 
En ook dat medewerkers over de randen van onze orga-
nisatie heen durven te kijken”.  

Een mooie droom en zeker ook herkenbaar, menen José 
en Lidwien. “Het is elke keer weer boeiend om mee te 
mogen denken over op maat gemaakte instrumenten 
en hoe je deze het best kunt aanbieden. En wat betreft 
het over de randen van de organisatie kijken: we mer-
ken dat mensen erg graag bij NOC*NSF werken, het is 
nu eenmaal een bijzondere organisatie in een bijzonder 
werkveld. Het faciliteren van de topsporters, het toewer-
ken naar een groot evenement, en dit goed laten slagen, 
brengt een thrill met zich mee die mensen blijft boeien 
en binden”.
 

Hoe zie je de Olympische gedachte terug 
bij de medewerkers? 
“Zij zullen er alles aan doen om hun doelen te bereiken 
en succesvol te zijn.” Lidwien beaamt enthousiast: “ Dit 
maakt het voor onze coaches erg leuk om met ze te wer-
ken. De resultaten nog beter te krijgen en de medewer-
ker zelf meer bevlogen, goed in balans en daarmee suc-
cesvoller te maken.”

www.CoachNetwerk.nl 

www.NOCNSF.nl

è
è
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Het mag duidelijk zijn dat het een onwenselijke situ-
atie is dat werknemers de onafhankelijkheid van de 
bedrijfsarts in twijfel trekken. 

De bedrijfsarts is de deskundige die de verta-
ling maakt van de medische aandoening naar 
de belasting/belastbaarheid van de werkne-
mer. De werkgever is verplicht passend werk 
aan te bieden die past bij de belastbaarheid 
van werknemer. Als de werknemer het idee 
heeft dat dit in het voordeel van de werkgever 
wordt vertaald wordt de werknemer beschermd 
door de mogelijkheid van een second opinion. 

Een klein deel van de bedrijfsartsen zegt niet onaf-
hankelijk te kunnen werken. De mogelijkheid van een 
second opinion op het advies van een bedrijfsarts zal 
de beroepsgroep scherp houden om de onafhanke-

lijkheid, die bij deze functie hoort, te waarborgen. 

Een bedrijfsarts hoort per definitie onafhankelijk te 
zijn en is tuchtrechtelijk aansprakelijk voor zijn hande-
len. Het ligt dan meer voor de hand om werknemers 
meer uitleg te geven over de tuchtrecht procedure 
dan een andere “onafhankelijke” bedrijfsarts een 
second opinion te laten uitvoeren. 

Als werknemers het niet eens zijn met de be-
lastbaarheid aangegeven door de bedrijfsarts 
kunnen deze daarover een deskundigenoor-
deel aanvragen bij het UWV. Er is dus al een 
regeling waarbij de werknemer een onafhanke-
lijk oordeel kan aanvragen over de belastbaarheid 
opgesteld door de bedrijfsarts. 

Deze blijft ook bestaan. Om dan nog een controle 
regeling in te voeren zoals de voorgestelde second 
opinion is overbodig en zal een stagnerende werking 
hebben op de re-integratie omdat tot het moment dat 

er duidelijkheid is over de belastbaarheid er niet zorg-
vuldig passend werk kan worden aangeboden.
 
Het is nog niet duidelijk wat de randvoorwaarden zijn 

bij de second opinion. Wie gaat betalen voor de 
tijd dat de werknemer niet werkt in afwach-

ting van de second opinion? Hoe gaat het 
UWV in de RIV- toets om met stagnatie van 
de re-integratie door een aanvraag second 
opinion? Als daar duidelijkheid over is zal  
blijken of de second opinion bedrijfsarts zin 

of onzin is.

Zin en onzin van...

De second opinion 
bedrijfsarts

Zin

Onzin

Een deel van de werknemers 
twijfelt aan de onafhankelijkheid 
van de bedrijfsarts omdat deze 
betaald wordt door de werkgever.

Deskundig oordeel & duidelijkheid

Betere besluitvorming

Zin & onzinDe bedrijfsarts
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HR als gebruiker: omarm sociale media! 
HR-professionals die social media inzetten bij bijvoor-
beeld recruitment en arbeidsmarktcommunicatie: ze 
plaatsen van vacatures op Twitter en LinkedIn, delen 
‘werken bij’-filmpjes op YouTube of zetten berichten 
die de merkwaarden tot leven brengen op Facebook. 
Ook screenen zij via social media sollicitanten, zoeken 
de interactie op met potentiële kandidaten, houden 
contact met voormalig medewerkers en laten huidige 
medewerkers hun ervaringen delen of het eigen net-
werk activeren in de zoektocht naar nieuwe collega’s. 
Maar er is nog veel mogelijk. Ook bij interne communi-
catie & engagement, leren & ontwikkelen, flexibiliteit 
& duurzame inzetbaarheid en verandermanagement 
speelt social media een belangrijke rol. Kortom: dit is 
nog maar het begin: there is more to come! Stap voor 
stap wordt social media een geïntegreerd en vanzelf-
sprekend onderdeel van HR. 

Waar moeten we dan beginnen? 
Vaak rijst de vraag “Waar moeten we dan beginnen?”. 
Het is goed om klein te beginnen en te experimente-
ren, maar tegelijkertijd moet je je afvragen: “Waarom 
zetten we social media eigenlijk in?”. De eerste stap-
pen op social media zijn niet zo moeilijk: 
WAAROM - Wat is het vraagstuk waar je social media 
voor in zou willen zetten? 
WIE - Wie is de (indirecte) doelgroep en via welke ka-
nalen kun je die bereiken? 
WAT - Wat is het verhaal (de cultuur, employer brand) 
van de organisatie? 
HOE - Welke kanalen gaan we inzetten? Wanneer gaan 
we berichten plaatsen? Wie gaat dat doen? 
RANDVOORWAARDEN - Zijn de randvoorwaarden om 
social media te implementeren aanwezig, of zijn er 
factoren die dit tegen houden?  
Op het moment dat het duidelijk wordt dat er rand-
voorwaarden zijn die de implementatie blokkeren, is 
het verstandig weer bij het begin te beginnen en het 
vraagstuk opnieuw te definiëren.

HR als business partner: wat is de impact 
van digitale en disruptieve ontwikkelin-
gen? 
Als business partner heeft HR een belangrijke advise-
rende en richtinggevende rol. HR moet zich constant 
afvragen wat de impact is van digitale en disruptieve 
ontwikkelingen - zoals social media- op de organi-

satie en de medewerkers. Wat betekent dit voor de 
manier van leidinggeven, communicatie en samen-
werking op de korte en lange termijn? Social media 
legt als het ware een virtuele, platte en flexibele laag 
over de bestaande structuren heen. Hierdoor verwe-
ken deze structuren en moeten formele communica-
tiekanalen, hiërarchisch leiderschap en vaste samen-
werkingsverbanden soms wijken. Dit betekent voor 
organisaties dat er meer dan voorheen decentraal, 
multidisciplinair en projectmatig gewerkt gaat wor-
den, maar dan op een nieuwe manier: transparanter, 
grensoverschrijdender en flexibeler. Het aansturings- 
en verbindingsmechanisme zal daarbij gebaseerd zijn 
op vertrouwen, verantwoordelijkheid, vrijheid en de 

verbondenheid met de medewerker centraal. Sluit het 
huidige HR-beleid aan bij deze manier van werken? 

Het geheim van wendbaarheid 
Een vloeiende informatie-infrastructuur binnen de 
organisatie is hierbij een vereiste. Immers als de 
(communicatie)snelheid alleen aan de buitenkant 
verandert en de interne structuren en processen niet 
aangepast worden dan ontstaan er botsingen, op-
stoppingen en gaten. We kunnen hierbij iets leren van 
een zwerm spreeuwen. Hoe krijgen zij het voor elkaar 
om één geheel te vormen en toch razendsnel van rich-
ting te veranderen? Onderzoekers vonden een drietal 
grondregels voor dit fenomeen en vertaald naar de 
organisaties resulteert dit in het volgende rijtje: 

Vlieg met dezelfde snelheid, ofwel: stem processen 
op elkaar af 

Sta constant in verbinding met elkaar, ofwel: bouw 
een hecht netwerk van meervoudige verbindingen  

Ontwijk mogelijk gevaar onmiddellijk, ofwel: monitor 
de omgeving en reageer direct op verandering. 

Social Media zet HR in beweging Social & Business

“Social media legt als het ware 
een virtuele, platte en flexibele 
laag over de bestaande structu-
ren heen.” 

Zodra organisaties ‘iets’ met sociale media gaan doen, krijgen zij te maken 
met een essentieel andere manier van communiceren, samenwerken en or-
ganiseren. Het aanmaken van een Facebook-account en het beheren van een 
bedrijfspagina op LinkedIn betekent niet direct hele grote veranderingen. 
Maar dat gebeurt wel wanneer de invloed verder doordringt. Organisaties 
waarbij sociale media wel een geïntegreerd onderdeel van de dienstverle-
ning is, lijken zich aan te kunnen passen. Wat is de rol van HR in dit geheel?
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HR als change agent: op weg naar een 
social company! 
Het gaat bij social media niet alleen om de implemen-
tatie van nieuwe communicatietools, maar het zet 
ook organisatie- en gedragsveranderingen in gang. 
Organisaties doorlopen hierin typisch vijf fasen:

Veel organisaties die fase drie hebben bereikt (social 
media-accounts geactiveerd en een social mediateam 
opgezet) denken dat ze een social company zijn. Dat 
zijn zeker ook prachtige stappen in de goede richting, 
maar de échte uitdaging zit in het loslaten van oude 
manieren van organiseren en de organisatie en me-
dewerkers mee te nemen naar the next level (fase 4 
en 5) waar afstemming plaatsvindt door middel van 
decentrale of zelfs onzichtbare regie

Een blik vooruit 
Er zal een omslagpunt komen waarbij social media 
een vanzelfsprekend en geïntegreerd onderdeel is 
geworden van de werkzaamheden, de veranderin-
gen zijn ingehaald door de tijd (lees: nieuwe genera-
tie) en de organisatie(vorm) zich heeft aangepast aan 
het nieuwe tijdperk. HR-analytics zal op dat moment 

een prominente rol hebben om betekenis te geven 
aan de steeds groter wordende hoeveelheid data die 
de digitale communicatie- en werkprocessen genere-
ren. De rollen van business partner en change agent 

voor HR zullen, gezien de toenemende snelheid en 
complexiteit van de veranderingen, substantiëler zijn 
dan voorheen. Waarschijnlijk zullen nog meer werk-
zaamheden gedecentraliseerd, geautomatiseerd, ge-
outsourcet of gedigitaliseerd zijn, waardoor de HR-
functie van beheersmatig en controlerend verschuift 
naar faciliterend, adviserend en richtinggevend. De 
cruciale vraag daarbij is: hoe gaat de organisatie in de 
komende maanden, jaren veranderen onder invloed 
van de digitale ontwikkelingen?

Meer weten over dit onderwerp?
Lees meer in het boek “HR & Social Media, HR in de rol 
van gebruiker, businesspartner en change agent” van 
Diana Russo & Inge Beckers. Te bestellen bij vakmedia-
net.nl en managenentboek.nl voor € 39,95

è www.dianarusso.nl

DIANA RUSSO is sinds 2009 zelfstandig HR consultant 
op het gebied van Strategische HR-vraagstukken en
sociale media. Zij heeft een duidelijke visie op de 
vernieuwende en verbindende rol van HR en hoe 
organisaties wendbaarder, platter en communicatiever 
kunnen worden.
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Wat versta jij onder ‘gelukkig werken’? 
Wij definiëren ‘gelukkig werken’ als de emotionele toe-
stand die je als gevolg van je werk ervaart. Dat kun je 
concreet vertalen naar: ervaar je door je werk meestal 
positieve gevoelens als trots, nieuwsgierigheid, ple-
zier en dankbaarheid? Of ervaar je bovenal negatieve 
emoties als frustratie, angst, woede en machteloos-
heid? Natuurlijk is geen enkele baan perfect, maar on-
derzoek wijst uit dat als je wilt floreren op je werk en 
gelukkig wilt zijn, dat je dan meer positieve emoties 
dan negatieve emoties moet ervaren. En organisaties 
en leidinggevenden kunnen daarin een rol spelen. Dit 
is een nieuw perspectief omdat het voor organisaties 
en managers over het algemeen niet gebruikelijk is 
om met emoties om te gaan, om zich te bekommeren 
hoe mensen zich op hun werk voelen. Maar dit is iets 
wat ze kunnen leren. 

Waarom moeten bedrijven en organisa-
ties zich druk maken over hoe gelukkig of 
ongelukkig hun werknemers zijn?  
Daar zijn twee redenen voor. De eerste is omdat het 
’the right thing to do’ is. De cultuur van een organisatie 
zal altijd invloed hebben op de mensen die er werken. 
Leiders hebben een ethische verplichting om ervoor 
te zorgen dat de mensen die er werken niet ongeluk-
kig, gestressed of ziek worden. En de tweede reden 
is eenvoudig: gelukkige bedrijven zijn winstgevender. 

Gelukkige medewerkers hebben niet gewoonweg een 
beter humeur, ze presteren ook veel beter.  

Als gelukkig werken zoveel oplevert, 
waarom passen dan niet veel meer bedrij-
ven geluk als business model toe? 
Het komt volgens mij doordat organisaties denken dat 
ze innovatief zijn, terwijl ze in werkelijkheid juist erg 
conservatief zijn. En het idee van gelukkig werken is 
relatief nieuw. Het is nog niet of nauwelijks opgeno-
men in curricula van opleidingen en universiteiten en 
komt ook nog niet aan de orde bij conferenties over 
leiderschap. Daarnaast worden leidinggevenden be-
loond voor prestaties en niet voor hoe gelukkig hun 
medewerkers zijn. Hierdoor wordt het idee ook ver-
sterkt dat geluk niet belangrijk is. Terwijl het dat juist 
wel is en helpt bij het verhogen van prestaties. 

Wat is het grootste verschil tussen geluk-
kige en ongelukkige organisaties? 
Gelukkige organisaties hebben geen hogere salaris-
sen of betere secundaire arbeids-voorwaarden. In 
plaats daarvan gaat het om een focus op de volgende 
twee zaken:  

Resultaten 

Relaties 

Ik zal ze beide nader toelichten, te beginnen bij resul-
taten. We willen allemaal iets bereiken, weten dat ons 
werk ergens aan bijdraagt en werk doen waar we trots 

“Een van onze diepste psy-
chologische behoeften is de 
behoefte om zelf te kunnen 
bepalen wat we doen.”

1

2

In drie bijdragen neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, 
ons mee in het belang van geluk op het werk. Hier een introductie 
op gelukkig werken in een interview met de Deen Alexander Kjerulf, 
oprichter en ‘Chief Happiness Officer’ van Woohoo Inc. Alexander is 
wereldwijd expert op het gebied van geluk op het werk en keynote 
speaker op het eerste ‘Happy People – Better Business’ event op 23 
maart 2016 in Den Haag. 

Interview Gelukkig werken: “The right thing to do!”
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Gea Peper heeft meer dan 25 jaar (internationale) ervaring 
op het gebied van management consulting en HR en is op-
richter van het HappinessBureau dat als doel heeft organisa-
ties (nog) succesvoller te maken door het geluk van werkne-
mers te helpen vergroten 

op zijn. Een van onze diepste psychologische behoef-
ten is de behoefte om zelf te kunnen bepalen wat we 
doen. We worden erg ongelukkig als we ons in een 
omgeving bevinden waar we overgeleverd zijn aan de 
omstandigheden en het er niet toe doet wat we doen. 
Het voelt geweldig om iets neer te zetten en resulta-
ten te behalen. Zoals Franklin D. Roosevelt al stelde: 
“Happiness lies in the joy of achievement and the thrill 
of creative effort”. 

Sommige managers beseffen dit onvoldoende en 
gaan er vanuit dat ze hun medewerkers continue 
moeten controleren, omdat ze anders niet presteren. 
Terwijl het tegenovergestelde het geval is. Medewer-
kers leveren juist de beste resultaten als ze hier zelf 
de hand in hebben en verantwoordelijk voor zijn. En 
dat geldt vooral voor resultaten die een persoonlijke 
betekenis hebben. En ten tweede gaat het om rela-
ties op het werk. We willen ons allemaal gewaardeerd 
voelen als mens en goede relaties hebben met onze 
collega’s en managers. We kunnen hier al op veel ma-
nieren aan bijdragen. Door elkaar met respect te be-
handelen. Door waardering uit te spreken en goede 
prestaties te benoemen. En door simpele dingen te 
doen als ‘goedemorgen’ en ‘dankjewel’ te zeggen. We 
kunnen ook aan goede relaties op het werk bijdragen 
door het voorkomen van pesten, stress en structureel 
overwerken. 

Is HR verantwoordelijk voor gelukkig wer-
ken binnen een organisatie?  
HR is het beste gepositioneerd om gelukkig werken 
binnen een organisatie te introduceren en toe te pas-
sen. Dit vraagt van alle HR processen dat ze er uit-
eindelijk toe moeten leiden dat medewerkers zich ge-
waardeerd voelen en gelukkig zijn. Deze focus moet in 
alle aspecten van HR terugkomen. Je kunt bijvoorbeeld 

gelukkig werken in je organisatie bevorderen door niet 
alleen de best gekwalificeerde werknemer aan te ne-
men, maar juist degene die echt gelukkig zal worden 
op die positie. Ook kun je medewerkers trainen door 
ze te leren wat ze kunnen doen om zich gelukkig(er) 
op het werk te voelen. Verder kun je gelukkig werken 
binnen je organisatie bevorderen door managers te 
selecteren die hun medewerkers ondersteunen bij het 
bereiken van resultaten en het tot stand komen en be-
stendigen van goede relaties op het werk. Je kunt zelfs 
gelukkig werken bevorderen door afscheid te nemen 
van bepaalde medewerkers. Dit is bijvoorbeeld het 
geval wanneer een medewerker absoluut geen goede 
fit is met de positie waarop hij of zij zich bevindt en 
daardoor zijn omgeving met zijn of haar ongeluk in-
fecteert. Maar gelukkig werken is zeker niet alleen de 
verantwoordelijkheid van HR. De steun van het (ho-
ger) management is onontbeerlijk bij het creëren van 
een gelukkige organisatie. 

Als een organisatie aan de slag wil met ge-
lukkig werken, wat is dan een goede eer-
ste stap? 
Begin door het hoogste management aan boord te 
krijgen. Zorg ervoor dat zij daadwerkelijk in gelukkig 
werken geloven en ook bereid zijn dit te laten zien 
en er zelf naar te handelen. En denk eraan dat geluk-
kig werken iets is wat we doen. Begin met een aantal 
kleine stappen en bekijk dan wat past bij jouw orga-
nisatie.  

Alexander Kjerulf is oprichter en ‘Chief Happiness Officer’ 
van Woohoo inc en expert op het gebied van geluk op het werk. 
Hij schrijft boeken over ‘happiness at work’, waaronder ‘Happy 
hour is from 9 to 5’, geeft workshops en presentaties in meer 
dan 30 landen en werkt voor bedrijven als Hilton, Microsoft, 
LEGO, IKEA, Shell, HP en IBM.

Interview

è (www.happinessbureau.nl)



UW MENSEN MAKEN
HET VERSCHIL!
Wij helpen organisaties in allerlei sectoren met effi ciënte 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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LifehackingSta op ON tijdens een OFF-day!  

Bereid je voor! 
Een off-day hoeft niet erg te zijn, als je je er maar op 
voorbereidt! Met een paar kleine aanpassingen kun je 
er voor zorgen dat je ook deze off-day effectief door kunt 
rollen. 

Maak een vaste dumpplek voor alle taken waar je maar 
niet aan toe komt, maar die wel écht een keer opgepakt 
moeten worden. Kies daarbij de manier die voor jou het 
meest passend is. Sommigen zweren bij het bakje op 
het bureau. Dat maakt je echter wel afhankelijk van één 
vaste werkplek.  

Handiger is het wellicht om digitaal je “komt-ooit-wel-
bakje” te vullen. Op de meeste mobiele apparaten is een 
notitieblok als app toegevoegd. In een paar seconden 
is die gevuld met de taken die in je hoofd zijn op ko-
men ploppen.  Dat kan van alles zijn: mails met achter-
grondinformatie die je nog moet lezen, je netwerkcon-
tact die je nog moet bellen of het gratis abonnement 

op HR&Business Magazine dat je écht nog even moet 
afsluiten! 

Maak korte notities van hersenspinsels die in drukke da-
gen in je hoofd op komen. Leg ze direct vast!  Het is niet 
alleen praktisch dat je ze direct opschrijft. 
Het geeft ook rust en ruimte in je hoofd als je die taken 
direct wegzet. Dááaag aanvallen van werkstress! 

En daar is die dan.... de off-day 
Als de off-day zich onverwacht dan toch aandient, heb 
je je lijst binnen handbereik. Zeker als je de werklijst 
in je telefoon of tablet hebt opgeslagen. Pak de lijst er 
bij, en kijk waar je wel zin en energie voor hebt. Begin 
met iets kleins en je merkt direct resultaat! Iets afvin-
ken voelt goed en die boost helpt!  Resultaat Ok.... je 
hebt niet gedaan wat je in eerste instantie van plan was. 
Maar ondanks je off-day is er dan toch veel uit je handen 
gekomen. Probeer het! Zet je off-day aan!

De dagen en uren vliegen voorbij, te weinig uren in een dag. Je hebt de flow 
te pakken! Heerlijk! Maar na een aantal dagen volgt soms ook de off-day. De 
flow die je had lijkt als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen. Aan het einde 
van die dag heb je het gevoel dat er niets uit je handen is gekomen.... Herken-
baar? Dit kun je er aan doen!
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Binnen kijken bij... The Edge

Niet in Tokio, New York, Delhi, Londen of Parijs, maar op de ZuidAs in 
Amsterdam staat ’s werelds meest duurzame kantoorgebouw; 

The Edge
Duurzaam
Regenwater eindigt als spoelwater om de wc’s door te 
spoelen, er zijn evenveel zonnepanelen als dat er ramen 
zijn, het klimaat in het gebouw wordt geregeld via de geo-
thermische warmtebronnen die uiteraard worden aange-
dreven door de zelf opgewekte zonne-energie!  The Edge, 
ook wel de computer met een dak genoemd, levert door 
alle innovaties meer energie op dan dat het verbruikt.  
BREEAM, de wereldwijde beoordelaar van duurzame ge-
bouwen, heeft The Edge dan ook niet voor niks beoor-
deeld met de hoogste score die ooit is afgegeven! En dat 
is dus niet voor niks.

FOTO: RONALD TILLEMAN

Werkplekken 
Vanaf je smartphone of tablet kun je als medewerker 
zelf het licht en het klimaat regelen met een speciale 
Philips-app. In het pand zijn zo’n 6000 energiezuinige 
ledlampen gekoppeld aan daglicht, temperatuur en 
bewegingssensor. Het licht en klimaatregeling staat 
dus alleen aan wanneer er daadwerkelijk iemand 
aanwezig is.

FOTO: BRAM VREUGDENHIL
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Optimaal profiteren van de zon
Bij de ontwikkeling van The Edge is rekening gehouden 
met de kracht en stand van de zon. Door de oriëntatie 
van het gebouw en de vele ramen in het gebouw kan er 
optimaal geprofiteerd worden van natuurlijk daglicht en 
daardoor hoeft er minder kunstmatig verlicht te worden. 
De zonnepanelen aan de zuidkant van het gebouw zijn 
zo uitgerust dat de warmte wordt buitengehouden en de 
straling wordt opgevangen wanneer deze het krachtigst 
is. Hierdoor is er meer dan voldoende energie om alle 
smartphones, laptops en electrische auto’s van stroom te 
voorzien.

Gezond leven 
The Edge is niet alleen goed voor het milieu, maar het 

biedt door een intelligent ventilatiesysteem ook een 
gezond binnenklimaat voor de vele werknemers in het 

pand.

FOTO: BRAM VREUGDENHIL

FOTO: RONALD TILLEMAN



4apps group
Hettenheuvelweg 16g 
1101 BN Amsterdam
www.4appsgroup.nl

Experts 
vragen om
experts
Optimaal werken met AFAS Profit. 

Daar komt u als HR-professional 

verder mee. Goed om te weten dat 

4apps group u dat precies laat doen, 

op momenten waarop u dat wenst. 

Hoe kunnen wij Profit het beste voor 

u optimaliseren en beheren?

Consultancy  

We adviseren u bij en helpen met het inrichten van  

AFAS Profit, InSite, OutSite, rapportages, analyses en 

cockpits. Alles voor een vlekkeloze optimalisatie.

Expertise Center 

Vanuit onze Expertise Center krijgt u support voor 

flexibele kennis- en capaciteitskwesties van Profit 

beheersorganisaties en Business Intelligence 

vraagstukken. Op afstand bekijken we uw problemen  

en lossen ze op. 

Ondersteuning salarisadministratie 

Capaciteitsproblemen op de salarisadministratie?

Wij ondersteunen de afdeling bij u op locatie.

Bijvoorbeeld bij ziekte van de administrateur,

vakantie, zwangerschapsverlof of gewoon

door drukte aan het eind van het jaar. 

  Outsourcing 

Als dat beter uitkomt kunnen we de volledige salaris-

administratie ook remote op ons kantoor in Amsterdam 

laten draaien. Het is maar net welk gemak u zoekt.

Vertrouw op onze experts

Die eerste stap naar beter resultaat, hoeft echt niet groot te zijn. Doe een beroep

op de kennis en kunde van onze Profit Experts. U heeft uw expertise, wij de 

onze. Neem contact op met Sebastiaan Kooijman voor een antwoord op al uw 

vragen: 06 - 33 84 70 54 of s.kooijman@4appsgroup.nl.

Schakel ons in voor: 

Gecertificeerd
Partner
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HR TrendDe vrouwelijke pool op het werk 

Om tot goede resultaten te komen, is het van essentieel 
belang dat de factoren richten én verbinden in je be-
drijf voldoende ontwikkeld en in balans zijn! Alexander 
van Setten trekt deze conclusie uit zijn onderzoek naar 
de ervaringen, kwaliteiten en valkuilen van vrouwen op 
het werk. En door de analyse van de verschillen in talen-
ten - en motivatieprofielen van ruim 4.500 mannen en 
vrouwen.

Kan de performance van uw 
organisatie of team beter? 
Goede kans dat het richten en het verbinden in uw organisa-
tie niet in balans zijn. Richten en verbinden zijn de normen en 
waarden op het werk die we als mannelijk respectievelijk vrou-
welijk labelen. Het richten en verbinden zijn elkaars
tegenpolen. Ze kunnen elkaar versterken en aanvullen, maar 
dat gaat niet vanzelf: De kwaliteiten van de ene pool zijn de 
blinde (of rode) vlekken en onvermogens van de andere pool. 
Zonder sturing daarop ontstaat polarisatie.  
 
Wanneer het richten domineert is er: 
Veel aandacht voor de doelen plannen en weinig voor hoe dat 
te bereiken; 
Gaan de mensen hun eigen gang. Ze doen hun ding wel, maar 
bewegen niet mee en samenhang en bevlogenheid ontbreken. 
 
Wanneer het verbinden centraal staat is er: 
Veel aandacht voor urgente zaken en weinig voor belangrijke 
zaken, er is geen heldere richting; 
Zijn de mensen heel betrokken, is er veel aandacht voor wat de 
mensen willen, waar ze goed in zijn maar de resultaten blijven 
achter en dezelfde thema’s lijken steeds terug te komen.

De kwaliteiten, valkuilen en drijfveren van beide polen schema-
tisch:

Alexander van Setten is psycholoog, organisatieadviseur en partner 
van JOE. Meer informatie over zijn aanpak van balans in jezelf en in 

je bedrijf is te vinden op “jouwontwikkelingeerst.nl/balansinjebedrijf”. 
Alexander is auteur van het boek “De vrouwelijke pool op het werk”. 

9 789081 395656

è www.devrouwelijkepoolophetwerk.nl

Voor resultaten zijn richting én 
verbinding nodig  
Wanneer beide polen voldoende ontwikkeld en in balans zijn, 
heeft een organisatie richting, daadkracht én de capaciteit 
om mensen mee te krijgen en optimaal te laten presteren.  
 

Hoe brengen we het richten en 
verbinden in balans? 
Balans op individueel niveau ontstaat wanneer je inzicht hebt 
in je pool en die kan inzetten. Begin meteen: Test gratis jouw 
pool op “jouwontwikkelingeerst.nl/balansinjebedrijf”.

Balans op teamniveau bereik je met een teaminterventie, 
waarbij je met gerichte oefeningen aan de slag gaat op basis 
van een inventarisatie van in hoeverre beide polen aanwezig 
en ontwikkelbaar zijn.  Balans op organisatieniveau vraagt om 
een langer lopend programma, waarin de organisatielijn en 
individuele lijnen in kaart gebracht en verbonden worden.

BELANGRIJKSTE 
DRIJFVEREN

RICHTEN VERBINDEN

KWALITEITEN

VALKUILEN

BIEDT DE ANDER 

Geloof in eigen kunnen
Denken in structuren en systemen
Missie, richting
Besluitvaardigheid, loslaten
Vernieuwen

Gaan voor het gezamenlijk belang
Zelfkennis
Kennis van de ander
Mensen meekrijgen en motiveren
Het proces bewaken, verbeteren

Geen doel – leegte
Irreëel doel – luchtkastelen
Egocentrisch doel - fanatisme

Onzekerheid, passiviteit
‘Disappering act’- opofferen
Oververantwoordelijk, drammerig

Inspiratie, verbinding Kracht, richting

Dominantie
Ambitie & uitdaging
Stressbestendigheid & druk

Steunbehoefte
Sociale empathie
Eigenwaarde
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Talent management Om te winnen heb je specialisten nodig!

Voor sportorganisaties zoals eredivisie voetbalclub Excelsior is het optimaal 
begeleiden van toptalenten van levensbelang. Marco van Lochem, hoofd 
jeugdopleiding van de Rotterdamse eredivisieclub, heeft er een geheel 
eigen visie en werkwijze op ontwikkeld. Organisaties in het bedrijfsleven 
kunnen hier best iets van opsteken. 

“Bij Excelsior zijn we voortdurend op zoek naar specialisten”, 
vertelt Marco van Lochem. “Toptalenten die op een specifiek 
terrein heel erg goed zijn kunnen binnen een team een eigen 
rol gaan vervullen. Deze specialisten zetten we in vanuit hun 
eigen kracht. Je moet daar als trainer uiteraard wel goed op 
inspelen: een goede verdediger moet je niet vragen om in de 
aanval een dubbele schaar te maken.”  

Observeren, aansturen en bewaken 
Het hebben van een dosis talent is niet genoeg om ver te ko-
men, meent Van Lochem. Een voetbaltrainer blijft zijn spelers 
daarom continu observeren, aansturen en bewaken. “Een ta-
lent is negen van de tien keer aangeboren” legt Van Lochem uit. 
“Je moet er dus goed op blijven letten dat een speler daar niet 
op gaat participeren. Een speler die minder talent heeft, maar 
wel meer dan 100% geeft, kan waardevoller voor het team zijn 
dan die bijzonder talentvolle speler die maar 50% geeft. Een 
toptalent mag daarom best dwingender aangestuurd worden 
waarbij je steeds kijkt waar er nog ruimte is voor ontwikkeling. 
De speler heeft het talent immers al en blijft alleen een topper 
als dat talent ook maximaal wordt ingezet. Toptalent vraagt 
ook om topaandacht!” 

Ook als leidinggevende in het bedrijfsleven observeer je je 
mensen. Zie je gedrag bij je mensen dat niet past binnen de 
organisatie geef je dat aan. En je legt uit hoe je verwacht dat er 
wel geacteerd wordt binnen jouw club. Daarna zal je wel moe-

ten bewaken of het opgevolgd wordt. Natuurlijk hoort daarbij 
dat er ook complimenten worden uitgedeeld als het goed gaat.  
Als je een nieuwe trainer wilt aanstellen begin je ook met ob-
serveren of deze persoon binnen de voetbalclub past. Nieuwe 
trainers worden daarom eerst bekeken in de eigen omgeving 
tijdens trainingen of wedstrijden. Pas dan kun je zien of ie-
mand de competenties heeft waar je naar op zoek bent. Vraag 
je steeds af: past een karakter binnen de organisatie en wil je 
iemand bij het team hebben of past deze persoon toch niet 
binnen het team. 

Behouden of laten gaan?  
In Van Lochem’s visie krijgt toptalent de ruimte. Zolang het ta-
lent in zijn kracht staat en fris blijft, kan hij veel bijdragen aan 
het team. “Maar daarnaast blijf je ook steeds de opbouw van je 
elftal monitoren”, legt hij uit. ”Heb je bijvoorbeeld voor je eer-
ste elftal al zes verdedigers klaar staan? Dan zul je de keuze 
moeten maken om een talent te laten gaan. Binnen Excelsior 
zijn er plannen per leeftijdscategorie waarbij nadrukkelijk re-
kening wordt gehouden met de ontwikkeling en samentelling 
van de hogere teams”.

Feedback geven 
Van Lochem meent dat continu feedback geven belangrijk is 
voor de sturing op gedrag. Daarbij is het belangrijk dat je dui-
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Marco van Lochem is Hoofd Jeugdopleiding bij de eredivisie voetbal-
club Excelsior. Onder zijn leiding hebben talenten zich ontwikkeld naar 
internationale clubs. Hij werkt nu vooral aan de visie voor de opleiding, 
maar staat zelf ook nog regelmatig langs het veld.

delijk aangeeft wat je verwacht als trainer en dat je vraagt of 
de speler er zelf mee aan de slag gaat. “Tegenwoordig wordt 
teveel gevraagd ‘wat vind jij?’ Het mag best dwingender”, vindt 
het hoofd jeugdopleiding. “Je kunt spelers ook teveel vrijheid 
geven”. Direct na de wedstrijd krijgen de spelers van Excelsior 
feedback waarbij de verbeterpunten positief worden gefor-
muleerd. Ook collega-trainers geven elkaar feedback. “Dat 
mag best direct en uitgesproken zijn”, zegt van Lochem. “Maar 
wel positief en duidelijk. En ook delen we regelmatig com-
plimenten uit. Daarnaast worden bij Excelsior, net als in het 
bedrijfsleven, twee keer per jaar met zowel de spelers als de 
trainers voortgangsgesprekken gehouden.” 

Beïnvloeding van gedrag 
Het gedrag van een speler wordt ook beïnvloed door zijn pri-
vésituatie. Daarom vindt Van Lochem het belangrijk om je 

niet alleen te verdiepen in de sportman die de speler is, maar 
ook in zijn persoonlijkheid en de omstandigheden thuis. “In 
het bedrijfsleven wordt bij medewerkers teveel gelet op wat 
niet goed gaat en te weinig gekeken naar de persoon zelf ”, 
meent hij. “De accountmanager die zes mooie opdrachten 
binnenhaalt, maar wie het de zevende keer niet lukt, kun je 
op verschillende manieren benaderen. Je kunt hem aanspre-
ken waarom het deze keer niet lukte of navragen of er mis-
schien een andere reden is waarom hij minder presteert. Ga 
als leidinggevende flexibel met je mensen om, net zoals een 
voetbaltrainer zich als kameleon moet opstellen richting de 
individuele voetballers. Ik ben van mening dat je moet blijven 
communiceren met alle spelers om de wedstrijd te winnen en 
dat geldt ook voor het bedrijfsleven. Doe dat het liefst face-
to-face, maar maak ook handig gebruik van andere media, 
zoals een conference-call of een groeps-app. “Spelers die zich 
gewaardeerd en gerespecteerd voelen gaan scoren!”  
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WebsnacksWebsites en apps

Fiscfree
De Werkkostenregeling (WKR) heeft menig werknemer 
teleurgesteld en veel HRmanagers hoofdbrekens be-
zorgd. Het fitnessabonnement en de fiets van de zaak 
zijn uit de arbeidsvoorwaarden geschrapt. Toch gloort 
het er hoop aan de horizon. Vaak is het schrappen van 
bepaalde arbeidsvoorwaarden gebaseerd op onzeker-
heid en angst voor het overschrijden van de 1,2% norm. 
Veel werkgevers en daardoor ook werknemers profite-
ren dus nog niet van de kansen die de WKR biedt. Zo 
zijn de mogelijkheden voor het vergoeden en verstrek-
ken binnen de WKR een onbekend gebied, helemaal 
wanneer arbeidsvoorwaarden worden uitgeruild bin-
nen een cafetariaregeling. Met FiscFree® is het behe-
ren van het WKR-budget een simpel kunstje. De werk-
gever bepaalt de producten (leuke extraȇs) die u aan 
de werknemers worden vergoed en/of verstrekt, zoals 
bijvoorbeeld fitness, fietsen, vakbondscontributie en 
computers. Hieruit mag de werknemer kiezen op basis 
van spelregels die de werkgever van tevoren opstelt. 
FiscFree® regelt real time automatisch de administra-
tieve- en financiële afhandeling. Dubbel winst dus: la-
gere administratieve lasten en betere beloning voor uw 
werknemers! 

HR-kiosk.nl
Met meer dan 74.000 bezoekers en 150.000 pageviews per maand is HR-kiosk.nl het meest bezochte vrij toegankelijke 
platvorm voor arbeid en wetgeving in Nederland. De makers van HR-kiosk.nl vinden dat een goede arbeidsrelatie al-
leen bestaat als de werkgever en de werknemer weten wat hun rechten en plichten zijn. De toepassing van wetten en 
de regels zijn beschreven in begrijpelijke taal. Zowel de werknemer en de professional maken gebruik van deze ken-
nisbank met meer dan 2000 verrijkte paginaȇs content. De website is geheel “responsive” zodat deze ook handige te 
raadplegen is op de tablet of de mobiele telefoon. Handig voor de HR-manager is de gratis Vraagbaak voor het stellen 
van korte vragen.  

Gladorsad
De glad or sad website is gebaseerd op kennis van emo-
tie-erkenning. Emoties zijn universeel en ook de wijze 
waarop deze wordt vertaald naar gezichtsuitdrukkingen 
zijn hetzelfde. Met glad or sad kun je laagdrempelig ken-
nismaken met een voorbeeld van geavanceerde techno-
logie. Maak een foto, ga naar www.gladorsad.com, maak 
een upload en laat een analyse van de foto uitvoeren. 
Je weet direct wat je emotionele toestand is. Inmiddels 
wordt de software die ontwikkeld is door Sightcorp op 
basis van het idee van prof. dr. Theo Gevers (van de Uni-
versiteit van Amsterdam) gebruikt bij het vastleggen van 
emotionele reacties bij het testen van voeding. Emoties 
geven een betere indicatie van de beleving van een pro-
duct dan het traditioneel proeven. De uitdrukking van 
emotie in het gezicht kan namelijk niet worden geveinsd. 
Het is dus betrouwbaardere dan een leugendector. Deze 
technologie kan in de toekomst ook worden ingezet bij 
de training van vaardigheden en de selectie van de juiste 
kandidaten. 

èwww.discfree.nl

èwww.hr-kiosk.nl

èwww.gladorsad.com
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Innovatie “HRM, Technologie en Innovatie: terug naar de Toekomst”

Aan het 25 jarig bestaan van de vakgroep HRM van de Universiteit Twente 
werd niet stilletjes voorbij gegaan. De vakgroep vierde deze mijlpaal door 
met toonaangevende academici en HR professionals over de toekomst van 
HRM te discussiëren. Middels interactieve “World Cafés” werd over de ho-
rizon van HRM, technologie en innovatie gekeken naar een veld dat zich in 
een duizelingwekkend tempo ontwikkelt.  

De laatste 25 jaar van technologische en innovatieve 
ontwikkelingen in HRM heeft geleid tot veel nieuwe 
inzichten, maar heeft ook nieuwe vragen aan het licht 
gebracht. De vakgroep HRM van de Universiteit Twente 
heeft zich toegelegd op onderzoek naar de verbinding 
van HRM, technologie en innovatie. Vanaf de oprichting 
in 1990 tot nu heeft dit geleid tot meer dan 500 publi-
caties, 400 master studenten met HRM als specialisatie 
en meer dan twintig proefschriften. Voor de vakgroep 
was dit reden voor een uitgebreide viering, middels een 
interactief symposium waarbij ruim 120 mensen deel-
namen aan workshops en discussiegroepen. Ook was er 
een presentatie van de Britse onderzoeker Chris Brew-
ster van de Henley Business School, die terugkeek op 25 
jaar HRM onderzoek en benadrukte dat HRM praktijken 
niet universeel toepasbaar zijn.  
 
Het grootste gedeelte van de dag stond in het teken van 
vier interactieve sessies waarin specifieke thema’s be-
sproken werden. Deelnemers vanuit het bedrijfsleven, 
de overheid en universiteiten kregen de kans om ideeën 
met elkaar uit te wisselen om zo de nieuwste onder-
zoeksresultaten te combineren met de laatste ontwik-
kelingen in de praktijk. Het doel van deze methode was 

het genereren van (onderzoeks)vragen die voor zowel 
bedrijfsleven als wetenschap relevant zijn. Deze inno-
vatieve manier van het ontwikkelen van een toekomst-
visie is zeer geschikt om na te denken over de horizon 
van eigentijdse onderwerpen. De vier onderwerpen van 
de interactieve discussies waren (1) HR Analytics, (2) HR 
zonder HR; (3) SMART HRM en (4) HRM en Innovatie. Wat 
waren de uitkomsten van deze World Cafés?   
 

HR Analytics: waar is de medewerker 
gebleven? 
Meeliftend op de populariteit van Big Data, lijkt HR Ana-
lytics een van de grote beloftes te zijn als het gaat om 
het leveren van strategisch toegevoegde waarde aan or-
ganisaties. Weinig verrassend daarom dat de technische 
Universiteit Twente - als een van weinigen universiteiten 
in (en buiten) Nederland - een mastercursus aanbiedt 
die zich exclusief richt op HR Analytics. Tijdens het World 
Café over de toekomst van HR Analytics kwamen rele-
vante ervaringen, ideeën en onderzoeksvragen naar vo-
ren.  
 
Zo lijkt de opstart van HR Analytics bij veel organisaties 
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volop te haperen, mede doordat organisaties niet we-
ten of ze analytisch talent moeten aantrekken binnen 
de HR functie of dat ze een centraal georganiseerde 
en discipline overstijgende enterprise analytics functie 
moeten optuigen. In ieder geval is duidelijk dat er een 
divers pallet aan competenties nodig is. Naast voor de 
hand liggende competenties op gebied van data ana-
lyse, business analyse en strategisch HRM, heeft HR 
volgens de deelnemers meer disruptieve denkers no-
dig. Oftewel, professionals met een meer kritische en 
radicale mindset. 
 
Een onderwerp dat tot op heden verrassend weinig aan-
dacht heeft gekregen, is de acceptatie van HR Analytics 
door medewerkers. Hoe gek het ook klinkt, HR Analytics 
zou volgens de deelnemers veel meer gericht kunnen 
zijn op de medewerkers zelf. Denk bijvoorbeeld aan het 
onderzoek van hypothesen die zich expliciet richten op 
voordelen voor de medewerkers in plaats van de or-
ganisatie, ervanuit uitgaande dan organisatievoorde-
len dan automatisch volgen. Ook het in staat te stellen 
van individuele medewerkers om zelf HR Analytics uit 
te voeren, kan zorgen voor meer acceptatie en appetijt 
voor HR Analytics. 
 
Op technologisch gebied liggen er nog veel uitdagingen. 
Een van de belangrijkste betreft de koppeling van HR 
data met niet-HR data, en dan zowel binnen de orga-
nisatiegrenzen als daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan 
de koppeling met sociale media om na te gaan hoe te-
vreden de medewerker is. Of wat te denken van het te-
rugbrengen van ziekteverzuim door via sensoren in de 
mobiele telefoon de hoeveelheid bewegingen van een 
medewerker in kaart te brengen. Om nog maar niet te 
spreken over het verkrijgen van inzicht in het koopge-
drag van medewerkers en zo op maat adviezen te kun-
nen geven ter bevordering van een gezonde levensstijl.  
 

Een organisatie zonder HR specialis-
ten denkbaar? 
Het adagium ‘de enige constante is verandering’ is als 
nooit te voren toepasbaar op de HRM functie. Zo zijn 
de kanalen voor het aanbieden van HRM diensten uit-
gebreid met HR shared service centers, expertise centra 
en elektronisch HRM. Tevens zijn medewerkers meer 
actief betrokken geraakt bij HRM doordat zij zelf vorm 
geven aan hun ontwikkeling en employability. Dit roept 
bijvoorbeeld vragen op over de rol die overblijft voor HR 
specialisten. 
 
Een andere centrale vraag die zich opwierp is hoe orga-
nisaties een balans vinden in enerzijds het standaardi-
seren en anderzijds personaliseren van HRM activitei-
ten. Zo blijkt er onduidelijkheid te bestaan over welke 
diensten (vooral niet) belegd moeten worden in een 
HR shared service center. Ook blijft de vraag staan of 
medewerkers en leidinggevenden wel de gestandaardi-
seerde HRM diensten van een HR shared service center 
accepteren, zeker nu arbeidsrelaties verder individuali-
seren. Een gevolg hiervan is dat HR shared service cen-

ters op alternatieve manier waarde toe moeten voegen 
aan de organisatie of anders wellicht hun langste tijd 
hebben gehad. Dezelfde ontwikkelingen lijken zich te 
ontvouwen voor elektronisch HRM die traditioneel ge-
zien het doel heeft om HRM processen te standaardi-
seren. Opmerkelijk genoeg is er weinig bekend over de 
toegankelijkheid en acceptatie onder medewerkers van 
gepersonaliseerde tools voor HRM zoals mobiele telefo-
nie apps of applicaties in de cloud.  
 
Ondanks dat er inmiddels het nodige bekend is over de 
voor- en nadelen van elektronisch HRM voor de werkge-
ver, blijkt nog veel onduidelijk te zijn over de schaduw-

zijden van elektronisch HRM voor de medewerker. Zo 
bieden informatie technologieën organisaties de moge-
lijkheid om veel data over hun medewerkers op te slaan 
en de medewerkers hierdoor te kunnen controleren. 
Aangezien dit medewerkers tegen de borst kan stuiten, 
is er meer onderzoek nodig naar de acceptatie van nieu-
we informatie technologieën door medewerkers.  
 
Omdat medewerkers in toenemende mate zelf feed-
back zoeken, investeren in hun persoonlijke ontwikke-
ling en gepersonaliseerde arbeidsvoorwaarden onder-
handelen, blijkt er vraag te zijn naar inzichten omtrent 
de toenemende (proactieve) invloed van medewerkers 
op HRM. Zo is er meer onderzoek nodig naar de mate 
waarin de belangen van medewerkers en werkgevers 
mogelijk met elkaar conflicteren en de wijze waarop bei-
de partijen gezamenlijk voordeel kunnen halen uit de 
toenemende betrokkenheid van medewerkers in HRM.  
 

Smart-Industries: kan HRM de uitda-
ging aan? 
Digitalisering en robotisering ontwikkelen zich in rap 
tempo in onze samenleving en arbeidsorganisaties. We 
bewegen ons richting smart-industries en de smart-
economy door de verbindingen tussen digitale techno-
logie, robots, mensen en organisaties. Dit biedt kansen, 
zoals beter geïnformeerde besluitvorming op verschil-
lende niveaus, efficiënter werken, kwaliteitsverbetering 
van producten en diensten en innovaties. Maar een we-
reld van smart-industries en de smart-economy brengt 
bedreigingen met zich mee zoals het verdwijnen van 
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banen, veranderingen in bestaande banen en werkom-
gevingen, veranderingen in opleidingen en grotere ver-
schillen in arbeidsmarktkansen tussen jong en oud en 
hoger en lager opgeleiden.  
 
HRM zal ervoor moeten zorgen dat het HRM instru-
mentarium gefocust is op de business en gelinkt aan de 
bedrijfsstrategie. De deelnemers verwachten dat dit es-
sentieel is in een smart-omgeving. Grenzen tussen werk 
en privé zullen verder vervagen en HRM zal beschikking 
krijgen over meer persoonsgegevens. Dit roept uiter-
aard de vraag op waar de grens zal liggen. Tevens zal 
de smart-toekomst van HRM sterker gefocust zijn op 
netwerken, om meer competentie-gedreven te zijn. Ook 
zal HRM er niet aan ontsnappen om te integreren met 
marketing, accounting, strategie en supply chain ma-
nagement. Data analisten zullen een grotere rol gaan 
spelen op de arbeidsmarkt. Dit vraagt tevens om meer 
interpretatieve en leiderschapsvaardigheden. Maar de 
grote uitdaging voor HRM zal toch ook blijven om be-
trokkenheid en welzijn van medewerkers te faciliteren. 
Deze onderwerpen horen volgens deelnemers aan het 
World Café op de strategische agenda te staan. 
 
Er blijven uiteraard interessante vragen over hoe werk 
zal veranderen nu we richting een ‘smart-industrie’ tijd-
perk gaan. Zullen traditionele grote ondernemingen 
blijven bestaan wanneer jong talent het aantrekkelij-
ker vindt om in kleine flexibelere en innovatieve orga-
nisaties te werken? Welke groepen gaan ‘profiteren’ in 
een smart-economy en welke gaan er hinder van erva-
ren? Zijn HRM professionals klaar om te werken in de 
smart-economy? Kunnen zij het breed ervaren gebrek 
aan analytische skills ondervangen? HRM professionals 
staan voor de uitdaging om te laten zien dat zij kunnen 
omgaan met de opkomst van de smart-economy.  
 

Van Ik-novatie naar Wij-novatie: een 
HRM rol 
Wie innoveert nu eigenlijk? Zijn het voornamelijk de 
R&D-afdelingen die op een technology-push manier 
nieuwe ideeën op de markt brengen of zijn er meer ac-
toren betrokken? De deelnemers van het World Café 
denken dat iedereen in een organisatie een potentiële 
bron van innovatie kan zijn. Alle medewerkers kunnen 
worden betrokken bij een medewerker-gedreven inno-
vatieproces waarbij innovatie een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid wordt – een “Wij-novatie”.  
 
Dankzij medewerkers die klant- en waarde gericht zijn 
en strategisch denken, zijn bedrijven die een innovatie-
cultuur hebben vaak succesvoller in het zakendoen en 
het aantrekken en behouden van talent. De deelnemers 
realiseerden zich dat het betrekken van alle medewer-
kers in het innovatieproces lijdt tot een paradox: bedrij-
ven willen hun medewerkers vrijheid geven om creatief 
te kunnen zijn maar willen ook de controle over be-
drijfsprocessen behouden. Het thema Wij-novatie werd 

vanuit vier hoeken bekeken: HRM activiteiten voor inno-
vatie, medewerker-gedreven innovatie, innovatie in net-

werken en de implementatie van innovaties. In dit World 
Café stond de rol van de HRM-afdeling centraal: hoe kan 
zij bevorderen dat nieuwe ideeën op de werkvloer zo-
wel worden gegenereerd als worden geïmplementeerd? 
Hoe kan zij bevorderen dat het bedrijf zo gestructureerd 
wordt dat iedereen kan bijdragen aan het realiseren van 
innovaties? Hoe kan een innovatief klimaat – waarin het 
maken van fouten is toegestaan en mensen niet worden 
afgestraft voor onconventionele ideeën – bijdragen aan 
de innovatiekracht van een bedrijf? Welke HRM activitei-
ten kunnen zij inzetten om innovatie te bevorderen? Hoe 
kan de HRM-afdeling netwerken ondersteunen en facili-
teren? 
 
Een belangrijke vraag was wat men verstaat onder de im-
plementatie van een innovatie. Gaat het daarbij om het 
invoeren van nieuwe werkmethoden of moeten we het 
meer als een proces zien waarin de innovatie verschil-
lende vormen kan aannemen en verder kan ontwikke-

Innovatie
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In november vierde de vakgroep haar 25-jarig bestaan. Sinds 2014 is 
Professor Tanya Bondarouk de vakgroep voorzitter.
  
Contact Prof. Dr. Tanya Bondarouk: t.bondarouk@utwente.nl

 
 

Quotes van deelnemers

“Inspirerende World Cafés en uitstekende netwerk mogelijkheden op de 25e verjaardag van de 
HRM vakgroep van de Universiteit Twente.”– Hans van Leeuwen (Asito) 

“Dit evenement sloeg een brug tussen academische kennis en kennis gecreëerd door HR profes-
sionals op een manier die nieuwe perspectieven op de huidige trends op het gebied van HR in-
novaties biedt.”– Janice Meerenburgh (Brandweer Nederland) 

“Voor HR professionals: wees niet alleen maar gefocust op HR/Personeel en Organisatie, maar 
wees generiek. Meer georiënteerd op business, product en financiën.”– Jeroen Diepenmaat 
(Saint-Gobain)

len? Als het om de implementatie van iets nieuws gaat 
dan moeten eerst oude werkroutines worden ontleerd 
voordat men nieuwe routines kan internaliseren. Maar 
wie faciliteert de nieuwe routines? Wie zijn de belangrij-
ke actoren als het om de implementatie van innovaties 
gaat? Leidinggevenden spelen hierin een belangrijke rol 
omdat zij tijd en budget kunnen vrijmaken om innova-
tieve ideeën verder te ontwikkelen en een stimulerende 
factor zijn in het veranderen van een klimaat die veran-
deringen ondersteunt.  

Conclusies 
Er is werk aan de winkel voor HRM professionals en 
onderzoekers van nu en de toekomst. De rol van HRM 
zal veranderen: HR analytics en technologie gaan een 
steeds belangrijkere rol spelen en de taken van zowel 
HRM professionals als die van medewerkers binnen or-
ganisaties veranderen. 

Organisaties kunnen hun innovatiekracht versterken 
door in te spelen op deze ontwikkelingen en een dui-
delijke visie te creëren. De deelnemers van het sympo-
sium hebben geïdentificeerd waarop organisaties zich 
hierbij moeten richten: hoe om te gaan met veranderin-
gen op het snijvlak van HRM, Technologie en Innovatie.  
Om de vragen die tijdens de World Cafés naar voren 
kwamen te kunnen beantwoorden is gedegen onder-
zoek nodig. Hiervoor moet u natuurlijk zijn bij de Univer-
siteit Twente – die High Tech Human Touch belichaamt.  
 
De HRM groep van de Universiteit Twente onderneemt 
onderzoeksprojecten waaronder Smart Future of HRM 
en Innovative HRM for Employee-Driven Innovation. 
De vakgroep helpt HRM professionals en organisaties 
graag om deze uitdaging aan te gaan. Samenwerkingen 
kunnen vele vormen aannemen, zoals promovendi of 
studenten die onderzoek uitvoeren bij uw organisatie. 
Ook kunt u denken aan benchmark onderzoek, presen-
taties en workshops, het ontwikkelen van op maat ge-
maakte meetinstrumenten en toegang tot state-of-the-
art onderzoeksresultaten en internationale netwerken. 
Samen met u kunnen we de horizon van HRM, techno-
logie en innovatie verbreden en verdiepen! 
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Feiten en onderzoeken

Sollicitanten in de financiële sector hebben een streepje voor 
Dat er een ‘war on talent’ gaande is in de financiële sector blijkt uit het feit dat werkgevers 
vaak een hoger salaris moeten bieden om een sollicitant binnen te halen. Acht op de tien be-
drijven bieden uiteindelijk een hoger salaris dan dat ze bij aanvang van de onderhandelingen 

in gedachten hadden. Dit zal in 2016 alleen maar toenemen. (Bron: www.rtlz.nl)
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duizend
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Cijfers
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8:10

Laagste aantal werklozen na baanverlies sinds crisis 
Het aantal mensen dat in een eerder kwartaal nog een baan had en in het derde kwartaal 
werkloos is geworden is dit jaar het laagst sinds het begin van de economische crisis in 2008. 
Het gaat om 95.000 personen. Hiervan is een derde 45 jaar of ouder. Bijna 30 procent is lager 
opgeleid en 43 procent heeft een opleiding op middelbaar niveau. Iets meer mannen dan 

vrouwen werden werkloos na baanverlies. 
Dat is 1,1 procent van alle werkenden. (Bron: CBS, 14 dec. 2015) 

Nederland kampioen flexibiliteit 
“Geen land heeft zo’n flexibele ar-
beidsmarkt als Nederland”, dat stelt 
Guy Ryder, directeur-generaal van 
de Internationale Arbeidsorganisatie 

( IAO) in de Volkskrant. Met 200.000 
uitzendkrachten en meer dan 1 miljoen 

ZZP’ers is Nederland koploper. Hij ziet de 
flexibilisering en de ervaring in Nederland als een gun-
stige ontwikkeling die als voorbeeld kan dienen voor 
andere Europese landen. In dit kader is het initiatief-
wetsvoorstel flexibel werken dat per 1 januari 2016 
van kracht wordt illustratief voor de Nederlands voor-
lopersrol. (Bron: www.easyzzp.nl) 

Hoeveel ambtenaren telt 
Nederland? 
Het aantal ambtenaren in Ne-

derland nam af. De afgelopen vijf 
jaar kromp het aantal ambtenaren 

met 65.000 naar 915.000. Verantwoorde-
lijk voor deze daling zijn met name het Rijk, provin-
cies en de gemeenten. (Bron: www.hr-kiosk.nl) 

Alle marketing gaat online 
De totale online advertentiemarkt 
in Nederland is in 2015 gegroeid 
tot 1,5 miljard Euro. Ook het ad-
verteren via social media plat-

forms neemt toe, zo’n 38 miljoen 
Euro. De online mediabestedingen 

zijn sinds 2011 groter dan die voor de 
andere media zoals radio, tv of print. 
(Bron: www.iab.nl) 

HR-professionals verdienen meer 
59% van de HR-professionals zag 
het afgelopen jaar hun beloning 
stijgen. De verwachting is een ge-
middelde loonstijging van 2.9% 

voor volgende jaar. 
(Bron: www.adp.nl) 

Digitale Nomaden betalen 0% belas-
ting 
Met de ongekende mogelijkheden van 
het werken op afstand heeft de digi-
tale nomade zijn intrede gemaakt op 

de arbeidsmarkt. Steeds meer ZZP’ers 
die hun werkzaamheden online kun-

nen uitvoeren kiezen voor een bestaan bui-
ten Nederland. Hiermee komt het 0% tarief voor de 
inkomstenbelasting binnen bereik. Zo kun je op de 
Seychellen binnen 24 uur een ‘offshore onderneming’ 
opzetten. Je bent alleen € 200, -- per jaar kwijt aan be-
lasting! (Bron: www.werkenvanuithetbuitenland.nl) 

1,5
miljard

915.000
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Het vaste dienstverband verdwijnt. Nederland kent steeds meer ZZP’ers. Organi-
saties werken in toenemende mate met tijdelijke contracten en externen. Zij zijn 
op zoek naar een optimale verhouding tussen vast en flex-personeel, zodat de 
organisatie wendbaar is, maar ook de kennis en kunde vast kan houden. Mede-
werkers hebben daarentegen de behoefte aan: enerzijds zekerheden maar an-
derzijds willen zij zich ook meer gaan richten op zelfontwikkeling. Ook bepalen ze 
zelf op welke momenten zij werken. Bewegingsvrijheid bij hun werkzaamheden 
is belangrijk.

“
“

Quotes Stellingen uit Ondernemen doen we Zo! 

Het vaste dienstverband is op sterven na 
dood.

Het outsourcen van HR-taken zorgt voor 
een verhoging van de kwaliteit van de HR-
dienstverlening. ”Veel organisaties besteden hun HR-taken uit en richten zich op hun core-busi-
ness. De personeels- en salarisadministratie worden verplaatst naar veelal 
verre landen. De specialistische HR-taken zoals werving en selectie, opleidin-
gen en arbeidsjuridische advisering worden neergelegd bij gespecialiseerde 
externe partijen. Omdat deze externe organisaties hun focus richten op deze 
dienstverlening en zij werkzaam zijn voor meerdere andere klanten kunnen zij 
kwalitatief beter werk leveren tegen een lagere prijs.

”

Het TV-programma “Ondernemen Doen We Zo!” is een program-
ma voor en door ondernemers waarin ook HR en 

Changemanagement onderwerpen aan de komen. 

“Ondernemen Doen We Zo” wordt, gedurende 11 we-
ken vanaf 17 januari 2016, op zondag van 13:00 uur 

tot 14:00 uur uitgezonden op RTL7.

Reageren op een stelling? 
Email naar info@hrbm.nl  

In de volgende editie van HR&Business 
Magazine komen we op de reacties te-
rug.
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…elke dag iets langer is dan de 
voorgaande?
Vandaag duurt de dag zo’n 2 milliseconde langer dan 
gisteren. Dit heeft te maken met de vertragende rota-
tie van de Aarde. Elke dag roteert de Aarde dus onge-
veer 2 ms langzamer dan de voorgaande. Deze vetra-
ging wordt veroorzaakt door de maan die aan de aarde 
“trekt” en zodoende iets vertraagd. 
Om te zorgen dat de tijd/kalender gelijk blijft lopen 
met de rotatie van de aarde, wordt eens in de zoveel 
tijd (meestal tijdens de jaarwisseling of zoals dit jaar op 
30 juni) een schrikkelseconde aan de tijd toegevoegd. 
De klok slaat dan niet van 23:59:59 naar 00:00 uur, 
maar van 23:59:59 naar 23:59:60 en daarna naar 00:00. 
Daarna tikt het klokje weer rustig verder alsof er niks 
gebeurt is..

…bij zeepaardjes het manne-
tje zwanger wordt?
De voortplanting bij zeepaardjes is heel bijzonder. 
Het mannetje ontwikkelt namelijk de eitjes in een 
soort buidel op de buik. Voor de paring wordt een 
parendans gemaakt waarbij de kleuren veranderen. 
Het vrouwtje brengt tijdens het paren de eicellen in 
de buidel van de man, waarna de man deze bevrucht 
met zijn zaad. Bij een zeepaardje vindt dus de be-
vruchting plaats in het mannetje. Het mannetje be-
schermt vervolgens de embryo’s in de buidel tot deze 
zelfstandig kunnen leven.  
Het zeepaardjes is hiermee het enige organisme 
waarbij het mannetje zwanger wordt! 

En dan te weten dat we in de middeleeuwen, met een 
gemiddelde lengte van 1.68 cm nog behoorden tot de 
kleinsten. Gemiddeld is de Nederlandse man nu 184 cm 
en de Nederlandse vrouw 171 cm lang. We zijn in de 
afgelopen 150 jaar dus maar liefst 20 cm groter gewor-
den! Eerder werd dit alleen verklaard door onze voe-
ding, rijk aan zuivel en vlees. Maar dat verklaarde niet 
waarom de Amerikanen bijvoorbeeld maar 6 cm zijn 
gegroeid in deze periode.  
Uit onderzoek onder 95.000 Nederlanders is gebleken 
dat langere mannen vruchtbaarder zijn dan mannen die 
kleiner waren dan gemiddeld. Aangezien lengte zeer er-
felijk is, krijgen lange ouders vaak ook langere kinderen. 
Omdat langere personen meer kinderen krijgen die ook 
langer zijn, stijgt de gemiddelde lengte... Dus niet alleen 
door de voeding zijn we langer geworden, ook erfelijk-
heid heeft ons deze enorme groeispurt gegeven!

…wij Nederlanders het langste 
volk ter wereld zijn? 
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HR Technologie

Personeel is voor veel bedrijven de grootste kostenpost. Voor een HR Ma-
nager is het dan ook erg belangrijk goede controle en inzicht te hebben in de 
personeelskosten. Vraagstukken die daarbij spelen zijn: hoe je de juiste mede-
werker, met de juiste kwalificaties, op het juiste moment en juiste kosten inge-
pland krijgt. En op welke manier vindt de registratie plaats? Zijn de geplande 
uren ook de gewerkte uren? Of kan het beter? Een juiste verwerking van de 
gewerkte uren is een belangrijke schakel in het totale proces. Workforce Ma-
nagement Software helpt bedrijven met het optimaliseren van de medewer-
kersproductiviteit en het reduceren van personeelskosten.  

Workforce management

“Het welslagen van een im-
plementatie ligt voor een 
groot deel aan de kwaliteit 
van de mensen die de im-
plementatie uitvoeren.”

Personeel is voor veel bedrijven de grootste kosten-
post. Voor een HR Manager is het dan ook erg belang-
rijk goede controle en inzicht te hebben in de perso-
neelskosten. Vraagstukken die daarbij spelen zijn: 
hoe je de juiste medewerker, met de juiste kwalifica-
ties, op het juiste moment en juiste kosten ingepland 
krijgt. En op welke manier vindt de registratie plaats? 
Zijn de geplande uren ook de gewerkte uren? Of kan 
het beter? Een juiste verwerking van de gewerkte 
uren is een belangrijke schakel in het totale proces. 
Workforce Management Software helpt bedrijven 
met het optimaliseren van de medewerkersproducti-
viteit en het reduceren van personeelskosten.  

De juiste inzet op de afdeling 
Intratuin Malden, Nuenen & Elst maakt gebruik van 
Workforce Management Software en geeft hier-
mee sturing aan de personeelsplanning van de drie 
tuincentra met ruim 300 mensen eigen personeel 
in dienst. Een voor Intratuin belangrijk onderdeel is 
de mogelijkheid om te kunnen forecasten. Hiermee 
kunnen zij juist anticiperen op pieken en dalen in het 
werkaanbod en op die manier een ideale personele 
bezetting bepalen.  

Intratuin Malden, Nuenen & Elst budgetteert op basis 
van omzet en colli. Bij het normeren op basis van colli 
is de duur van de werkzaamheden gemeten. De om-

zetgegevens zijn bepaald aan de hand van historische 
gegevens aangevuld, met een geprognosticeerde 
procentuele omzetstijging. Het plannen van het per-
soneel vindt niet alleen plaats op basis van colli, uren, 
loonkosten en normen, maar zelfs op taakniveau. 
Het resultaat is een optimale personele bezetting 
met behoud van de ideale servicegraad in de winkels. 
Bovendien wordt nu een duidelijke sturing gegeven 
aan planners én medewerkers. Voor de planners 
wordt overzichtelijk hoe de planning er precies uitziet 
en waar zij de grens overschrijden, waarbij er direct 
verantwoord kan worden waarom er extra uren zijn 
gemaakt, bijvoorbeeld door seizoensverloop of het 
weer.  

Christian den Brok, Hoofd PZ Intratuin Malden, Nue-
nen & Elst: “Het is heel eenvoudig om te zeggen, we 
zijn open dus we zetten 3 man in de winkel. Maar door 
het hele jaar heen heeft niemand dezelfde werkdruk. 

Iedereen heeft te maken met pieken en dalen. Dankzij 
Workforce Management Software hebben we inzicht 
in uren en kosten. Doordat we meer grip hebben op 
de ureninzet, voorkomen we dat de personeelskos-
ten uit de hand lopen en dat levert Intratuin een kos-
tenbesparing op. En niet onbelangrijk, het zorgt er-
voor dat de juiste mensen met de juiste kwalificaties 
aanwezig zijn in de winkels. Qua besparing hebben 
we in een vestiging in een jaar 6000 minder manuren 
ingezet, tegen een omzetstijging van 4%. Een flinke 
besparing dus!”  
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Flexibilisering van arbeid 
Een multinational is al twee decennia actief bezig 
met Workforce Management Software. Het volledi-
ge proces van de registratie van uren is al lange tijd 
geautomatiseerd. Een belangrijk nieuw aspect is de 
flexibilisering van arbeid. 

De organisatie werkt met zeer hooggekwalificeerd 
personeel. Het duurt ongeveer vier jaar om iemand 
op te leiden tot bijvoorbeeld Customer Service Engi-
neer. Wanneer het een periode wat minder druk is, is 
het absoluut niet wenselijk om mensen met net twee 
jaar opleiding te laten gaan. Daarom wordt gewerkt 
met variabele werktijden. Als er minder opdrachten 
zijn, werken mensen met een minimum van 34 uur 
per week. Bij grote drukte kan het aantal uren oplo-
pen tot maximaal 45 uur per week. De bandbreedte 
aan uren die hier tussen zit, wordt weg geschreven in 
een zogenaamde Urenbank. Bij minderwerk kan een 
medewerker weer putten uit deze uren. Een inge-
wikkeld proces dat veel flexibiliteit van de medewer-
kers en de planning vraagt. Voor de medewerkers is 
er een marktplaats waar ze van shift kunnen ruilen. 
Daarnaast kan een leidinggevende in de gaten hou-
den of de bezetting nog steeds naar behoren is en 
waar nodig bijsturen. 

Voor medewerkers op kantoor geldt dezelfde mate 
van flexibiliteit. De meeruren die zij maken bij drukte, 
kunnen in een wat rustigere periode gecompenseerd 
worden met een werkweek van minder uren. Dit al-
les vraagt natuurlijk wel om een controlefactor. Alle 
uren van de werknemers moeten gecheckt en gead-
ministreerd worden, zodat ze direct klaar zijn voor 
verloning. Dit betekent dat realtime de juiste CAO 
en regelgeving – bijvoorbeeld als het gaat om toesla-
gen – toegepast moet worden. Dit proces wordt door 
Workforce Management Software ondersteund.  

Real time data 
Met Workforce Management Software komt er da-
gelijks veel real time data beschikbaar, waarmee er 
snel gereageerd kan worden op onverwachte ge-
beurtenissen. Er is meer inzicht in de aanwezigheid 
en beschikbaarheid van personeel waardoor mede-
werkers snel kunnen worden ingezet op de afdeling 
of activiteiten daar waar ze nodig zijn. In een logistiek 
centrum kan dit bijvoorbeeld een correcte oplossing 
bieden bij verlate vrachtwagens door een file.  
Waar het “vroeger” alleen ging om tijdsregistratie, 
gaat het tegenwoordig om veel meer. Pak ook die 
regie! 

èwww.softbrick.nl

Softbrick levert Workforce Management Software oplossingen voor 
Retail, Logistiek en Industrie. Met meerdan 200.000 gebruikers is 
Softbrick al meer dan 20 jaar actief als WFM Solutions provider. 
Iedere branche kent zijn eigen specifieke uitdagingen.
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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. 

Mooie metaforenColumn

Deze week: Het Schaap
Schapen zijn als metafoor met name in zwang als ver-
wijzing naar werknemers door managers en adviseurs. 
Zo worden schapen de wei in gedreven, bijvoorbeeld 
wanneer in het kader van een reorganisatie bedacht 
moet worden wie er tot de HR of ICT-functie behoort. 
Of ze worden geknipt en geschoren als metafoor voor 
het beoordelingsproces. Ook heb ik eens salestrainin-
gen mogen geven aan consultants waarbij die schapen, 
die eerst geweid waren om wol (geld) op te brengen, om 
te vormen tot jachtlustige wolven die zelfstandig grote 
prooien (opdrachten) kunnen binnenslepen. Je kunt je 
de meewarige blik in de ogen van de aspirant welpen 
wel voorstellen.  
 
Niet dat veel werknemers zich in de schapenmeta-
foor herkennen hoor, welnee. Wie ziet zichzelf nou als 
schaap, rustig herkauwend dag na dag in dezelfde wei? 
Op gezette tijden in een fuik worden gedreven om te 
worden geschoren en om bij de minste en geringste ver-
andering in paniek te raken? Om maar niet te spreken 
van de gelijkenis van het naar de slachtbank geleid wor-
den om als laatste gift aan de baas als malse schapen-
bout te dienen… Het zou menigeen toch werkelijk in het 
verkeerde keelgat schieten! 
 
De mooiste schapenmetafoor die ik in mijn praktijk te-
genkwam was van een manager van een niet nader te 
noemen groot detacherings- en consultancybedrijf. Het 
betrof een akkefietje waarbij er een vraag van een klant 
was binnengekomen waarop helaas niet zo een-twee-

drie een passende consultant kon worden aangeboden. 
De gevraagde ervaring en het schaarse specialisme was 
niet eenvoudig te vinden en zeker niet voor die prijs. Er 
kwam gelukkig een metafoor uit de hoge hoed die tot 
leidend business principle werd verheven: "een schaap 
kaalscheren, zwart verven en verkopen als renpaard". 
Zo verscheen de desbetreffende consultant met een 
zwaar opgepoetst CV op gesprek de volgende ochtend 
bij de klant. Glimmend, gezadeld en kauwend op het bit. 
Want wie wil er nou een schaap zijn als je ook een ren-
paard kunt zijn? 
 
Het mag duidelijk zijn dat in dit geval het renpaard niet 
de rondetijden boekte die door de leverancier waren 
beloofd en als gevolg daarvan snel de stal weer mocht 
opzoeken. Was dit de schuld van de metafoor? In geen 
geval! Die was spot-on, scherp gevonden en beschreef 
de situatie met humor en inzicht. Daarom verdient het 
als renpaard geschilderde schaap een plaatsje in de ere-
lijst van de Mooie Metaforen.

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

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

Bernard Zwiers
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Advies en projectmanagement op het gebied 

van organisatie-verandering en Human Resource 

Management; daar staan we voor. Met onze daad-

krachtige aanpak realiseren we uw concrete 

doelen. 

Wij vliegen voor uw resultaat. 

Bijen 
zweven 

niet, 
bijen 

vliegen 

info@bontebij.nl
www.bontebij.nl


