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Varia

Varia

Actualiteiten

Forse verhoging premie WGA

Per 1 januari 2017 worden de premies voor WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten)-vast en -flex samengevoegd en gaan werkgevers
aan het UWV één premie betalen. Deze samenvoeging leidt tot een gemiddelde stijging van 25% van de WGA premie tot maximaal 166%. Dat treft met
name bedrijven met veel flexibele krachten, zoals uitzendbureaus, schoonmaak- en cateringbedrijven en bewakingsondernemingen.

Liefdes clausule in het personeelsreglement noodzakelijk?

Dat goede relaties tussen medewerkers de productiviteit kunnen verhogen is bekend. Maar wat te doen als
men een stapje verder gaat?
Uitzendbureau Tempo-Team deed een onderzoek in
België naar relaties op het werk en kwam tot opvallende

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 3 bedrijven
afspraken heeft over relaties op het werk. Hoe zit dit eigenlijk in Nederland? Cijfers uit onderzoek (CBS, singles.
nl) geeft voor de Nederlandse situatie hetzelfde beeld:
11% van de werknemers heeft een kortstondige liefdesrelatie, 7% doet het zelfs tijdens werktijd op kantoor en
23 procent houdt het bij knuffelen en zoenen. Zo zijn er
150.000 stellen op de werkvloer.

Om deze stijging te voorkomen kunt u denken aan de volgende maatregelen:
1. Meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid, zoals verzuimproblematiek
die te maken heeft met privéaangelegenheden zoals problematische schulden en ongezonde levensstijl (75% van het verzuim is privé gerelateerd).
2. Actief preventiebeleid door bijvoorbeeld stimuleren van periodiek medisch onderzoek waar ook aandacht is voor psychische sociale problematiek.
3. Stringent reïntegratiebeleid, dus ook voor een (ex-)werknemers die een
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen.
4. Opzoeken en herkeuren van (ex-)werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Bron: www.hr-kiosk.nl

Agile maakt einde aan het ‘thuiswerken’

Zitten nog slechter dan gedacht

Goed nieuws voor de facility managers van Nederland.
Bij de kantoorinrichting kan minder rekening gehouden
met het creëren van voldoende zitplaatsen. Staan op
het werk wordt de nieuw norm als het aan het Diabetes Fonds en het Kenniscentrum Sport ligt. Zitten heeft
namelijk een grote negatieve invloed op de gezondheid
van de medewerkers. Volgens cijfers van het CBS zit
een fulltime medewerker gemiddeld ruim vier uur achter zijn computer. Dat getal loopt op tot circa zeven uur
in de informatie- en communicatiesector en 6,5 uur in
de financiële dienstverlening. Mensen moeten dus bewust worden gemaakt dat ‘zitten’ het nieuwe ‘roken’ is.
Bewust maken kan door het stimuleren van trap lopen,
gebruikmaken van een sta-kruk in plaats van stoel of
staand vergaderen. Een ludieke actie is het introduceren
van een moderne stoelendans: bewust minder zitplaatsen maken opdat afgewisseld moet worden.
Bron: www.nu.nl
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Trendsetter in arbeidsomstandigheden Google gaat terug naar het werken op kantoor. Het werken in teams en
de daarbij behorende methode agile (behendig, lenig)
is makkelijker toe te passen wanneer de medewerkers
aanwezig en beschikbaar zijn. Met agile worden in korte
tijdsperioden (iteraties) producten opgeleverd en beoordeeld. Binnen deze overzichtelijke tijdsperiodes worden
feitelijk mini projecten uitgevoerd die samen het geheel
vormen van het ‘grote’ project. De leden van het team
bepalen samen of de projectdoelen worden gehaald of
nog haalbaar zijn. Door inventiviteit en creativiteit wordt
gewerkt aan de einddoelen.
Dus geen latte in het café, maar lekker samen lunchen
op kantoor. Samenwerken gaat toch makkelijker wanneer je elkaar kunt voelen, ruiken, horen, zien en ...
proeven zoals een op de vier werknemers doen (vacaturesite Jobbird blijkt dat één op de drie werknemers flirt,
sekst of een affaire heeft met een collega)!
Dus nog even en ook de kantoortuin behoort tot het
einde. Of is dit een brug te ver?
Bron: hr-zone

minder voor, maar 1 op tien stapt in het huwelijksbootje. Het overgrote deel van de ondervraagden zei echter
heel bewust relaties op het werk te mijden, omdat dat
voor problemen zou kunnen zorgen. Voor een relatie
met de baas wordt een uitzondering gemaakt: 10% van
de ondervraagden gaf toe een relatie met de baas te
overwegen, als dat zijn/haar carrière vooruit zou helpen.

resultaten. Het flirten en zoenen tussen collega’s leidt in
een vijfde van de gevallen tot een (kortstondige) relatie.
Medewerkers die trouwen of gaan samenwonen komt

Wordt het dan toch tijd voor een ander vorm van een
‘relatiebeding’? Bijvoorbeeld met bepalingen die betrekking hebben op:
1. Relatie met collega in gelijke positie: moet kunnen.
2. Relatie met leidinggevende: meldplicht.
3. Relaties tussen concurrenten: gevarenzone.
4. Relatie met een leerling, stagiair of een cliënt: reden
voor ontslag.
Bron: www.allesoverhr.nl

Vooraf

Samenwerken in teams, het kan altijd beter!
We hebben het regelmatig over
diversiteit in teams, over zelforganiserende teams en over het
belang van goed functionerende
teams. Maar wanneer is een team
nu zelforganiserend? Bepalen de
teams zelf hun doel en werkwijze
of is daar een excellente leider of
coach voor nodig? En wanneer
komt een team in de juiste flow?
De artikelen in dit HR&Business
Magazine Mei/Juni geeft veel
handvatten om het succes uw
teams te vergroten.
Er zijn voor een boek meer dan
honderd excellente leidinggevenden geïnterviewd en gevraagd
om concrete adviezen waarmee
een team nog beter aangestuurd
kan worden. Gemeenschappelijke
waarden en doelen blijken voor
teams essentieel te zijn voor een
goede samenwerking. Of je nu

Max van Liemt

een manager bent van een afdeling of de bondscoach van het Nederlands dames Volleybalteam!
De bondscoach interviewen over
de methode waarmee hij het dames Volleybalteam naar de Olympische Spelen heeft gecoacht is
een geweldige ervaring en we
kunnen er in het bedrijfsleven
veel van leren. De focus op het
doel en het feit dat iedereen belangrijk is in het team is bepalend
voor de samenwerking. Daarmee
is de kwalificatie voor de Olympische Spelen een feit.
Daarnaast een verslag van specialisten in de HR die met elkaar in
gesprek zijn gegaan over ‘van
oud P&O naar nieuw HR’. HR
wil graag een andere rol en
imago. Organisaties als NS
en Jumbo hebben al stappen
gemaakt om een adviesrol te

vervullen in de eigen organisaties.
Lees mee hoe de ervaringen werden gedeeld over de veranderende rol binnen HR en hoe gedacht
wordt over outsourcing.
In dit nummer van HR & Business
Magazine vindt u veel inspiratie
om nog meer uit uw teams te halen.
Veel leesplezier.

Hans van der Velden
Redactie HR&Business
Magazine
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Berryl Linthorst
Mijn man en ik ons bedrijf Vi Libertatem opgericht. Vi Libertatem betekent de Kracht van
Vrijheid en is ontstaan tijdens een reis van 1,5
jaar door zuidoost Azië en Oceanië:

Maandag

Projectmedewerker ‘Virunga in Actie’

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.
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

In dit project krijgen Congolese leerlingen een duurzaamheidsvraagstuk voorgeschoteld: hoe een natuurpark beschermen en toch voorzien in de energiebehoeften en
noden van de lokale bevolking? Nationaal Park Virunga
ligt in de Democratische Republiek Congo, aan de grens
met Oeganda en Rwanda. De berggorilla’s zijn symbool
van het park. Er zijn er nog maar 700 op de hele wereld,
waarvan ongeveer 400 gorilla’s in het Virungapark zelf. De
jeugd leert respect voor de natuur en de waarde van haar
natuurlijke bronnen. Er zit geen grote stad dichtbij, dus in
mijn vrije tijd lekker genieten van de natuur.

Dinsdag
Trainer microkredieten bij Sartawi, Bolivia
Grote melkbedrijven importeren melk uit Argentinië omdat
het lastig is melk bij honderden individuele melkboeren in
te kopen. Sartawi verbetert de positie van Boliviaanse boeren door:
è Bemiddeling contracten tussen de kleine boeren en
melkbedrijven
è Vervoer door lokale chauffeurs, financiering van gekoelde trucks voor kleine ondernemers
è Trainen van boeren voor betere bedrijfsvoering
è Financiering boeren voor meer koeien en beter voer

Woensdag
concertgebouw in Stockholm
Op mijn 9e ben ik begonnen met een klassieke opleiding
klarinet. Een aantal jaren later heb ik mijn klarinet omgewisseld voor een alt saxofoon en deze uiteindelijk ingeruild voor een tenor. Mijn liefde voor muziek is erg groot.
Ik word nog steeds geraakt door mooie muziek. Voor mij
de ultieme droom te werken in het concertgebouw van
Stockholm en daar een optreden van het filharmonisch
orkest mee te maken. Al is het kaartjes verkopen.. In mijn
vrije tijd een bezoek aan Gamla Stan, het oudste deel van
Stockholm.

Berryl Linthorst Geboren op 26 juni 1972 in Zwolle
en bijna 3 jaar getrouwd met mijn levens- en zakenpartner Reinder Visscher. Op mijn 17e begonnen bij
de ABN AMRO bank en op mijn 26e overgestapt naar
Delta Lloyd. Op mijn 39e mijn baan als management
consultant en rechterhand van de directievoorzitter
Group IT van Delta Lloyd opgezegd, huis verkocht
en 1,5 jaar op reis gegaan. Na terugkomst, in maart
2013, vanuit Vi Libertatem als interim organisatieadviseur bij Vivium Zorggroep gestart. Eind augustus vertrek ik weer met mijn man voor een half jaar
naar Zuid Amerika; lesgeven en reizen.

Donderdag
TEFL teacher in Cusco Peru
Ik heb mijn TEFL diploma’s behaald. TEFL staat voor ‘Teaching English as a Foreign Language’. In Cusco geef ik
les aan kinderen op een basisschool. Hiermee krijgen
ze een voorsprong in hun ontwikkeling en daarmee hun
toekomst. De historische Inca hoofdstad is de poort naar
Machu Picchu en kent veel toeristen. Voor deze kinderen
ligt een toekomst als gids en het overdragen van verhalen over deze magische plek. Als vrije tijd slenteren door
de gezellige historische binnenstad, een bezoekje aan de
kathedraal en afsluiten in een gezellig restaurantje.

Vrijdag
Social media in Berlijn
Berlijn is een stad vol creatieve bedrijven en startups. In
deze historische stad wil ik mijn wereldse werkweek afsluiten, uiteraard met een bezoek aan de Berlijnse muur.
Ik sluit me aan bij een startup gespecialiseerd in social
media voor onderwijs. Voor veel onderwijzers zijn sociale
media nieuw, terwijl het voor jongeren een geaccepteerd
hulpmiddel is om met elkaar om te gaan. Met methodes,
begrenzingen en doelen, net zoals bij het ontwerpen van
een game krijgen zowel de leraren als de leerlingen interessante gebieden aangereikt waarin ze zelf hun creativiteit kwijt kunnen.
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Modern organiseren

Eén voor allen, allen voor één

In gesprek met Giovanni Guidetti, de coach van het Nederlands dames Volleybalteam dat zich heeft gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.
Guidetti heeft al vele dames Volleybalteams gecoacht naar EK en Champions
League successen. Aan deze ervaren coach vragen we wat de Guidetti-methode
inhoudt en hoe hij van de zeer ervaren Oranje dames een winnend team maakt.
U bent nu coach van het Nederlands dames team
en heeft al veel ervaring als coach, wanneer is een
team een goed team?
Guidetti geeft aan dat een team als een goed orkest
zal moeten functioneren: alle leden van het orkest
hebben hun eigen rol om het muziekstuk ten gehore
te brengen. Enkele orkestleden staan vooraan, volledig in beeld van het publiek. Maar er zijn ook orkestleden die één keer per 40 minuten de triangel moeten
laten klinken. Deze muzikanten zijn net zo belangrijk
om het gehele muziekstuk goed te laten klinken.
Guidetti verwacht van ieder teamlid dezelfde inzet en
niveau van motivatie. En dat geldt ook voor de staf.
Van iedereen die om het Nederlands dames Volleybalteam heen werkt, wordt dezelfde inzet verwacht.
Iedereen is even belangrijk voor het team. Dat betekent dat de buschauffeur dezelfde bijdrage levert als
de mensen die mee zijn voor het wassen van de shirts
als het Volleybalteam zelf.
Giovanni Guidetti is een grote naam in de volleybalwereld en spreekt uit ervaring. De Italiaan was van 2006
t/m 2014 bondscoach van het Duitse vrouwenteam
en won daarmee twee keer zilver op het EK (2011 en
2013), goud in de European League (2013) en brons op
de World Grand Prix (2009). Guidetti combineert zijn
werk als bondscoach met het coachen van een clubte-

am, de Turkse topclub Vakifbank in Istanbul. Met Vakifbank won Guidetti meerdere landstitels, nationale
bekers, de wereldbeker en twee keer de Champions
League. Bij Vakifbank werkte hij het afgelopen seizoen
samen met drie Nederlandse speelsters: Lonneke
Sloetjes, Anne Buijs en Robin de Kruijf.

Hoe ga je als coach om met de ster-spelers van het
team?

Natuurlijk zijn er ster-spelers, maar die zijn er alleen
voor de media en niet voor mij. Voor mij als coach
is iedereen een ster-speler en even belangrijk in het
team. Er zijn spelers die 30 punten in een wedstrijd
maken en dat is geweldig. Maar om een wedstrijd te
winnen hebben we 57 punten nodig. De speler die
1 punt maakt draagt net zo goed bij aan het winnen
van de match. Dat is ook een onderdeel van het hele
spel. Dat is de 'magic' van de sport waarbij iedereen
bijdraagt en haar of zijn offers brengt voor het geheel.
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Hoe houd je ieder teamlid gemotiveerd en gefocussed op het doel?

Ik realiseer me elke dag dat ik met mensen werk. Communicatie is het belangrijkste van mijn rol als coach.
Dus dat betekent dat ik iedere dag alle teamleden
moet vertellen wat ik van ze verwacht. Een speelster
moet iedere dag aandacht krijgen van mij en horen
wat ik van haar verwacht. Maar ik realiseer me ook dat
ik ook niet perfect ben en ook eenvoudig iets verkeerd
kan zeggen tegen een speelster. Als er een meningsverschil is ontstaan dan wil dat de volgende dag direct
oplossen. Voor mij moet communicatie altijd motiverend en oplossingsgericht zijn. Het heeft geen zin om
te schreeuwen dat iemand niet goed performed of

haar werk niet goed doet. Daardoor gaat iemand niet
betere spelen, het geeft niet het gewenste resultaat
en focus. Ik verwacht dat er hard gewerkt wordt, door
de goede speelsters en door de minder talentvolle
speelsters. Van iedereen verwacht ik volle aandacht
en inzet.

Wat is jouw persoonlijke doelstelling?

Ik wil mijzelf iedere dag verbeteren en leer nog iedere
dag. We gaan nu voor een medaille op de olympische
spelen en dat is onze focus. Als coach wil ik laten zien
dat ik iedere dag beter kan presteren dan gisteren.

Wat als een speler zich wel als ster-speler opstelt?

Als een speler zichzelf boven het team plaatst dan geef

Guidetti verwacht van ieder
teamlid dezelfde inzet en
niveau van motivatie.
ik aan dat ik dat gedrag niet goed keur. Ik accepteer
het niet dat een speler of persoon rond het team zich
als beter voordoet dan de anderen. Ik wil dat voor
iedereen duidelijk is dat het team een gemeenschappelijk doel heeft waar iedereen aan bijdraagt. Als
coach is het mijn opdracht dat iedereen weet welke
missie we hebben, of dat een EK is of het kwalificeren
voor de Olympische Spelen. Vanaf dat moment is de
focus op het gemeenschappelijke doel, de focus om
dat doel samen te behalen. We hoeven geen vrienden te zijn van elkaar, maar we hebben wel een job
te realiseren met elkaar. En ik wil dat iedereen daar
volledig toegewijd aan is. Geen aandacht voor familie of vrienden, alleen maar oog op het te behalen
resultaat. Ik verwacht dat er hard gewerkt wordt, het
resultaat kunnen we alleen verdienen door harder en
slimmer te werken dan de concurrentie. En dat betekent dus ook dat het ego even geen plaats krijgt. Of

8

het resultaat van een team nu is om een heerlijke pizza te bakken of een concert te geven voor een publiek
van 20.000 mensen, dat maakt niet uit. De toewijding
van het hele team moet dezelfde zijn en het resultaat
een team effort.
Als een persoon niet gelukkig is met zijn werk of rol in
het team dan kan hij of zij beter vertrekken. We kunnen ons geen fouten veroorloven en een ontevreden
speler of medewerker zet niet het gewenste resultaat
neer.

Giovanni Guidetti is een Italiaanse Volleybalcoach. Nu
is hij coach van het Nederlandse dames Volleybalteam
en in de aanloop naar de Olympische Spelen.
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In gesprek met

van ‘oud P&O’ naar ‘nieuw HR’

HR probeert al jaren tot een andere rol en imago binnen de eigen organisatie
te komen. Er worden al lange tijd verwoede pogingen gedaan om uit de operationele rol te kruipen. Het vervullen van een adviesrol is veelal het ultieme doel.
Tot op heden lukt deze transitie maar mondjesmaat. Door vergaande automatisering en outsourcing ontstaan er echter nieuwe kansen om de beoogde rolverandering van HR invulling te geven. Onder leiding van initiatiefnemer Ronald van
Putten (directeur-eigenaar Contakt Consulting) heeft hierover een ronde tafel
discussie plaatsgevonden. Deelnemers hieraan waren Hedwig Klarenbeek (Manager HR Shared Service Center Jumbo Supermarkten), Roel de Hoop (hoofd HR
Service Center NS Groep), Ramon Giorgi (extern adviseur bij NS Groep) en Hans
van der Velden (externadviseur bij Jumbo Supermarkten en mede-eigenaar Bonte Bij). Jumbo en NS hebben in de afgelopen jaren een grote slag geslagen door
moderne HR systemen in te voeren en hierdoor de administratieve processen
aanzienlijk efficiënter te laten verlopen. Employee en Management Self Service
zijn ingevoerd, naast roosterplanning en workforcemanagement oplossingen.
Veranderende rol HR
HR zit in een transformatieproces. Roel vat dat samen
door te stellen dat ”veel organisaties van Oud P&O
naar Nieuw HR gaan”. Bij Oud P&O is er sprake van
een rol die reactief, ondersteunend, administratief en
analytisch van aard is. Nieuw HR heeft als kenmerken
sturend te zijn, commercieel, adviserend, kostengericht en communicatief vaardig. Een aantal HR-systemen van tegenwoordig geven aanknopingspunten
om invulling te geven aan deze verandering. HR krijgt
meer de rol van samen met andere leden van het managementteam bepalen op welke wijze het personeel
direct kan bijdragen aan een efficiënte en effectieve
organisatie. Hans ziet dat binnen organisaties HR
mede hierdoor steeds vaker een volwaardige rol gaat
vervullen binnen Managementteams.
Voorwaarde is dan wel dat HR de benodigde veranderingen, verbeteringen en de operatie ondersteunt met
moderne HR systemen. Dit moet dan ook prioriteit op
de projectagenda krijgen. Ramon merkt op dat HR hetzelfde spel moet spelen als de rest van de organisatie.
Je ziet nu nog teveel dat HR in zijn eigen wereld leeft.
HR moet allianties aangaan met bijvoorbeeld Finance,
IT en de Operatie als het gaat om personeelskostenbeheersing, een betere informatievoorziening en service aan personeel. Ronald refereert aan een relatie in
Retail Fashion waar (nieuwe) medewerkers vanuit HR
met apps en social media worden betrokken bij het
uitbouwen van de business.
Roel is van mening dat HR zelf prioriteit moet afdwingen; HR moet de organisatieveranderingen en de systemen meer verkopen. Hedwig vult aan dat het door
HR opstellen van een businesscase de besluitvorming
hierover in een stroomversnelling terecht komt. HR is
momenteel nog teveel gericht op koppen en niet op
kosten. Hierdoor schiet het businesscase denken er
vaak bij in.

10
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Wat je meer en meer ziet, is dat HR functies worden
ingevuld door medewerkers die uit de operationele
organisatie afkomstig zijn. Deze medewerkers kunnen
zich snel verplaatsen in de problematiek van de
interne klant en denken meer in kosten dan in koppen. Roel en Hedwig zijn daar beiden het sprekende
voorbeeld van.
Door de huidige HR-systemen verdampt een groot
deel van de werkzaamheden van de experts. Dit is te
vergelijken met het feit dat een particulier vrijwel nooit
meer een professionele belastingadviseur inschakelt.
Mede door de integratie van systemen zijn alle gegevens, berekeningen en regelgeving al automatisch beschikbaar. De rol van de expert is dan het actueel hou-

Ook de gebruikelijke op deling van frontoffice (gericht
op communicatie) en backoffice (gericht op kwaliteit)
zal in de nabije toekomst grotendeels tot het verleden behoren. Deze taken worden geïntegreerd in één
taak. De nieuwe HR medewerker is handig in het communiceren met zijn interne klanten en denkt oplossingsgericht, met de nodige inhoudelijke HR-kennis in
zijn achterzak.
Past outsourcing in “Nieuw HR” of is het deel van “Oud
P&O”?
Veel van de huidige HR taken zijn operationeel en administratief van aard. Door de nieuwe systemen en de
Self Service functionaliteiten voor leidinggevenden en
medewerkers is zowel binnen Jumbo als binnen de NS
de administratieve druk op HR veranderd. Daarnaast
is ook outsourcing van de personeels-en salarisadministratie (=PSA) actueel.
De focus van het management is veelal gericht op de
core-business en niet op ondersteunende activiteiten.
Daarom wordt outsourcing van de PSA vaak in overweging genomen. PSA is een nutsvoorziening, het
moet draaien, pas als het niet draait dan valt het op.
Het geeft dan ook weinig aanknopingspunten om te
scoren binnen de organisatie. Organisaties willen wel
graag “lean and mean” zijn. De focus is dan veelal gericht op de kosten.
Alle aanwezigen zijn van mening dat het succes van
outsourcing afhankelijk is van de match in waarden,
cultuur en DNA van de eigen organisatie met die van
de leverancier. De schakel tussen organisatie en de

externe leverancier is van cruciaal belang. De communicatielijnen tussen eigen organisatie en leverancier
moeten kort zijn. Roel ziet dit wel als valkuil. Het is bij
outsourcing moeilijker om korte communicatielijnen
te hanteren.
Wanneer je als organisatie besluit om de PSA in huis
te houden dan zijn enerzijds het duidelijk beleggen
van eigenaarschap van de systemen en anderzijds
goed intern (HR-)management, randvoorwaarden om
de activiteiten goed uit te voeren.
Hans voegt toe dat wanneer je outsourcing van de PSA
wilt laten slagen, je als organisatie eerst het HRsysteem en de HR-processen op orde moet hebben.
Dit bepaalt mede het succes van outsourcing. Wanneer het HR-systeem geïntegreerd is met andere primaire en ondersteunende systemen/processen,
dan maakt dit het knippen van de processen, en dus
ook naar outsourcing, moeilijker.
Voor Outsourcing is het minder relevant of je te maken hebt met “Oud P&O” of “Nieuw HR”. Van belang
is meer dat je de verantwoordelijkheden en het eigenaarschap van de systemen duidelijk hebt.
De gedragen slotconclusie is dat bij outsourcing de
culturele fit van essentieel belang is. Door de IT ontwikkelingen ontstaan er meer kansen om “nieuw HR”
te laten slagen. Outsourcing kan de gang naar “Nieuw
HR” versnellen. Er is immers binnen de eigen organisatie dan meer focus op de nieuwe taken. HR moet
dan wel zelf aan het stuur gaan zitten en het gaspedaal indrukken.

den van de informatie op het internetportaal en hulp
bieden bij specialistische taken. Hedwig geeft aan dat
de kolom van de HR werkzaamheden min of meer
omhoog wordt getild. Een voorbeeld hiervan is dat
de medewerker Arbeidszaken meer voorwerk doet bij
het omzetten van rekenregels in gebruiksinformatie.
Van links naar rechts: Ramon Giorgi, Roel de Hoop, Ronald van Putten, Hedwig Klarenbeek en Hans van der Velden.
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Modelcontract
Een modelovereenkomst is een contract tussen jou en
je opdrachtgever, een opdrachtovereenkomst dus. Dat
is wezenlijk iets anders dan de VAR, dat was een beschikking van de overheid.
Het grote verschil is dat bij een modelcontract, onder
voorwaarden, de belastingdienst er een bijzondere
status aan verbindt, namelijk vrijwaring van de
opdrachtgever voor de loonheffing.

Zin & onzin

Een modelovereenkomst is 5 jaar geldig en kan je
makkelijk hergebruiken bij andere opdrachtgevers. In
de praktijk kan dit dus betekenen, bij een ongewijzigde
situatie, dat je eens in de vijf jaar een modelovereenkomst met je opdrachtgever moet vernieuwen. De VAR
had maar een geldigheid van 1 jaar.

Zin

Meld je nu aan
voor de Retail
Ronde Tafel sessie

De modelovereenkomsten moeten vooraf
worden goedgekeurd door de Belastingdienst.
Waar in de huidige situatie alleen de ZZP’er
aansprakelijk is voor schijnzelfstandigheid, zijn dit
vanaf 1 mei 2016 de opdrachtnemer én de opdrachtgever. Ze zijn nu beiden verantwoordelijk voor de
arbeidsrelatie en daardoor ook allebei aansprakelijk te
stellen als de Belastingdienst achteraf toch een loondienstverband constateert.

Zin en onzin van...

September 2016 - Utrecht

De VAR-verklaring voor ZZP’ers verdwijnt
per 1 mei 2016 en wordt vervangen door
de modelovereenkomsten. Hiermee wil
de belastingdienst schijnzekerheid
onder de ZZP-ers tegengaan!

het modelcontract

De VAR gaf geen echte zekerheid en dat gaan de
modelovereenkomsten ook nooit bieden. De belastingdienst toetst namelijk pas achteraf door te kijken naar
de werkelijke situatie en niet naar de vooraf afgegeven verklaring. De documenten geven dus nooit
echte
zekerheid. Je laat er hooguit mee zien dat je er
alles aan hebt gedaan om te kunnen spreken
van een overeenkomst voor een opdracht en
niet van een
arbeidsovereenkomst.

nemer brengt dat onzekerheid met zich mee, waarbij
de verwachting is dat veel opdrachtgevers gaan werken
met intermediairs wat ongunstig is voor de zelfstandigen
omdat een tussenpartij ook een eigen verdienmodel
kent.
Een modelovereenkomst is weliswaar 5 jaar geldig, maar de opdrachtgever en opdrachtnemer
moeten steeds
opnieuw toetsen of het werk bijgestuurd moet
worden om te voorkomen dat er een werkelijk
dienstverband ontstaat, met alle verplichtingen van
dien.

Onzin

Onduidelijk is hoe de belastingdienst de vooraf goedgekeurde overeenkomsten later gaat toetsen op schijnconstructies. Voor zowel de opdrachtgever als opdracht-

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

ronde tafel sessie “brug tussen hr en it”
Voor:
Datum en locatie:
Meer weten:
Direct aanmelden?

Retail HR, IT en Finance verantwoordelijken
September in Utrecht
www.contakt.nl/branches/retail/kennissessies/
Stuur een mail naar marije.de.nijs@contakt.nl

Contakt Consulting helpt organisaties verbeteren. Samen met ons lukt
datstructureel en projectmatig. We ondersteunen bij: Selecteren en
implementeren van oplossingen, Projectmatig werken, Informatie- en Datamanagement en Business ICT Alignment.

“

De documenten geven
dus nooit echte zekerheid.

”
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Social & Business

Online communities

Sinds de intrede van het internet, de sociale media en smartphones heeft er in
ons privé leven een enorme verandering plaatsgevonden. We zijn tegenwoordig
7x24 uur bereikbaar en kunnen altijd en met iedereen online communiceren.
Op allerlei gebieden in de samenleving ontstaan nieuwe en uiteenlopende sociale dwarsverbanden; zoals broodfondsen, Airbnb, Über, koopeenkoe.nl, etc.
Deze nieuwe vormen van communicatie en nieuwe samenwerkingsverbanden
ervaren we in ons privé leven al lang als “business as usual”. Echter binnen de
muren van ons bedrijf, in ons dagelijks werk, passen we dit nog nauwelijks toe.
En waarom niet? Lijkt de inzet van Social Media en online communities binnen
het (interne) bedrijf ons te “soft”? Wat kunnen online communities concreet opleveren voor de interne organisatie? Dit eerste artikel, uit een serie van twee,
gaat over de organisatorische voordelen van online communities. Ook komen
de behoeften van individuele medewerkers langs, die bij online communities
ingevuld kunnen worden.
Wat is een online community?
Bijna iedereen maakt deel uit van een community. Het
is feitelijk een groep mensen met een gezamenlijk doel,
belang of interesse die kennis uitwisselt. Wanneer we
medewerkers ook online via communities aan een onderwerp of probleem verbinden is er sneller toegang
tot een breed scala aan informatie in relatie tot het
dagelijkse werk. Door de verschillende expertises te
laten samenwerken middels een integrale benadering
van kennisdelen, cross functional en buiten de silo’s
om, stimuleert dat medewerkers in hun creativiteit.
Uiteindelijk zal de oplossing van een probleem voor
de organisatie innovatiever zijn. Het gaat hier echter
ook om het ondersteunen van medewerkers bij hun
persoonlijke groei die tevens impact heeft op het eigen werk. Zij kunnen beter hun talenten inzetten in
een veranderende wereld van leren en organiseren.

Efficiëntie door slimmer online werken
Met de integrale benadering van een online community (het samenbrengen van verschillende expertises op
een vraagstuk) ontstaat er een efficiënte manier van

14
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samenwerken. Een probleem wordt sneller opgelost
dan wanneer we dit alleen offline (op de oude-maniervan-werken) doen.

“Social media legt als het ware
een virtuele, platte en flexibele
laag over de bestaande structuren heen.”
Een goed voorbeeld is KPN, Zij zijn met een intern online platform ‘Connect’ een community gestart met de
30 beste experts van het bedrijf. Als er in deze community een ‘call of incident’ wordt aangemaakt is men
verplicht binnen een bepaalde tijd te reageren. Door
het aangaan van die verplichting, met alle disciplines
aan boord, is een incident tegenwoordig binnen een
dag opgelost, voorheen (offline) duurde dit soms wel
dagen. Het online, slimmer werken heeft de organisatie efficiënter gemaakt.

Merel Wams is als consultant aangesloten bij Bonte Bij. Zij
heeft zich gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van
(online) Sociale Innovatie.

è www.BonteBij.nl

dragen door directie en management. Hierdoor zijn
medewerkers zich bewust van hun invloed op die vernieuwing vanuit het eigen (veranderde) gedrag.
Optimaal functioneren in online communities
Online communities dragen bij aan het creëren van
een omgeving waarin medewerkers optimaal kunnen
functioneren. Mensen voelen zich veerkrachtig en vitaal als er aan een aantal basisbehoeften is voldaan.
De volgende basisbehoeften worden door online communities ingevuld:
Deel zijn van een gemeenschap: samenwerken aan
een doel of organisatievraagstuk creëert een platform
waarbij medewerkers (zichtbaar) een belangrijk onderdeel zijn van de organisatie en het projectteam.
Het vervult de behoefte naar persoonlijke groei en impact hebben op het eigen werk, het kunnen inzetten
van talenten in een andere vorm van werken binnen
een mix van oude en nieuwe generaties van mensen
(X,Y,Z).
Veiligheid: werken met online communities valt of
staat met de mate aan veiligheid die men ervaart.
Communities zijn een uitstekend platform om verbeterprocessen te versnellen door successen te delen
maar ook door ‘trial & error’ ervaringen. Een cultuur
van openheid, een respectvolle bejegening en opbou-

wende feedback zijn cruciale factoren voor succes.
Autonomie en controle: door het posten van kennis
en ideeën is individuele expertise zichtbaar. De medewerker heeft invloed op wat hij deelt en hoe. Hiermee
oefent hij ook invloed uit op het type projecten of opdrachten waar op hij ingezet kan worden.
Status: in online communities heeft de medewerker
op basis van zijn expertise een zichtbare status en positie binnen de organisatie.
Aandacht geven en ontvangen: online communities
voorzien in een wisselwerking van samenwerken, denken en doen, waardering geven en krijgen.
Competentie: in online communities delen mensen
hun successen, worden talenten zichtbaar en door inzet op verschillende projecten kunnen medewerkers
zich steeds verder ontwikkelen. Duurzame inzetbaarheid en employability gaan hier hand in hand.
Zingeving: online communities maken ook duidelijk
waar de organisatie voor staat (wat is ons doel, wat is
de bijdrage aan de organisatie of aan de maatschappij) en wat ieders rol daarin is.
Al deze aspecten dragen bij aan het creëren van een
omgeving waarin medewerkers optimaal kunnen
functioneren. Vitale en veerkrachtige mensen staan in
contact met hun beste kunnen en zijn flexibel in veranderingen.

Organisaties worden innovatiever
Bij een groot verzekeringsbedrijf heeft het werken in
online communities er toe geleid dat er meer ‘best
practices’ vanuit de verschillende landen worden gedeeld met collega’s. Doordat het wiel niet steeds weer
opnieuw wordt uitgevonden en door het delen, het
‘door’pakken en ‘door’denken op eerdere uitkomsten
is het eindproduct innovatiever geworden. Daarbij
is de oplevering van nieuwe diensten en producten
(time-to-market) aanzienlijk verkort. De sense of urgency om blijvend te veranderen en te vernieuwen én
sneller te zijn dan de concurrentie wordt breed ge-
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Interview

Het verbeteren van prestaties via gelukkige
medewerkers

Gedragsverandering in organisaties is een thema dat sterk in de belangstelling
staat. Veranderende omstandigheden dwingen organisaties om anders te werk
te gaan. Nieuwe processen en technologieën worden geïntroduceerd, maar
deze zijn vaak niet voldoende om ook de mensen mee te krijgen in een nieuwe
werkwijze. Hoe verander je bestaand gedrag en laat je mensen (weer) gelukkig,
en daarmee ook productiever, in hun werk zijn? In deze bijdrage neemt Gea
Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in hoe organisaties prestaties kunnen verbeteren via gelukkige medewerkers. Ze doet dit in de vorm
van een interview met Dr. Marius Rietdijk. Marius is wetenschappelijk directeur
van het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADRIBA) aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam, dat zich bezighoudt met de wetenschap van
gedragsverandering in organisaties.
In je boek ‘Gedragsverandering in organisaties’ stel
je dat complimenten en waardering de enige
manieren zijn om gedrag in organisaties positief te
veranderen. Op basis waarvan ben je tot deze conclusie gekomen?

Bij het verklaren, voorspellen en helpen veranderen
van gedrag baseer ik mij op de natuurwetenschap van
de Gedragsanalyse. Deze wetenschap is zo’n eeuw geleden ontstaan met het werk van fysioloog Ivan Pavlov.
Iedereen kent de hond van Pavlov en hoe deze ging
kwijlen nadat herhaaldelijk een ongeconditioneerde
prikkel (vlees) werd gekoppeld aan een neutrale prikkel (belletje). Na verloop van tijd kreeg het belletje de
kracht om het kwijlen te veroorzaken.

De psycholoog Skinner deed belangrijk vervolgonderzoek, waarbij hij in het laboratorium bij proefdieren,
vooral ratten en duiven, ontdekte welke cruciale rol
beloning en straf of het ontbreken daarvan, spelen bij
het begrijpen van ‘vrijwillig’ gedrag. Hij ontdekte dat
alles wat we doen het gevolg is van beloningen uit het
verleden. Zijn belangrijkste wet zegt dat gedrag wordt
bepaald door haar consequenties. Dat wil zeggen dat
al ons gedrag, zoals praten, fietsen, schrijven, lezen,
liefhebben, presteren, complimenten geven enz. enz.
voorspeld kan worden op basis van de gevolgen die
deze gedragingen hebben. Er zijn vier soorten consequenties die ieder een ander effect op de frequentie
van het toekomstig gedrag hebben:
1. Versterkers leiden tot maximaal gedrag
2. Dwang leidt tot minimaal gedrag
3. Straf tot onderdrukking van het gedrag en
4. Uitdoven (het stoppen met belonen) tot duurzame
vermindering van gedrag.
Uit dit onderzoek van Skinner blijkt dat ook dat beloningen zo snel mogelijk nadat de prestatie is geleverd
gegeven moeten worden voor het maximale effect.
Daarom werken salarissen en bonussen nauwelijks.
En zijn complimenten en waardering de enige manier
om gedrag in organisaties maximaal te stimuleren.
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Kun je aangeven hoe je als organisatie (of manager) het geven van complimenten en waardering
het beste kunt aanpakken?

Als organisatie (of manager) kun je het geven van
complimenten en waardering het beste via de volgende stappen aanpakken:
1. Specificeer welke prestatie (gedrag + resultaat) je
wilt
2. Doe een nulmeting zonder te willen beïnvloeden
3. Analyseer waarom mensen te veel of te weinig
van de prestatie laten zien door de consequenties
van zowel het huidige ongewenste als gewenste
gedrag op te sommen
4. Koppel de metingen terug aan de medewerker(s)
5. Stel een droomdoel en haalbare subdoelen
6. Geef materiele beloningen als de subdoelen (resultaten) behaald worden en geef complimenten
en waardering voor de tussenliggende gedragingen zodra je verbetering ziet.

meestal op de laatste plaats, terwijl ze op de eerste
plaats moeten komen. Wat we bij de hondentraining
leren en ook op onze kinderen toepassen gebruiken
leidinggevenden en consultants nog nauwelijks in organisaties.
Werkt het geven van complimenten en waardering
ook op lange(re) termijn? Of raakt men er aan gewend
en is er steeds meer positieve stimulatie nodig?
Er is niet steeds meer positieve stimulatie nodig, maar
wel een andere timing. Als nieuw gedrag is aangeleerd
via verschillende bekrachtigers kan het versterkingsschema worden verdund. Dat wil zeggen dat je minder, maar onregelmatig gaat belonen en de lat steeds
hoger legt. Het mooie van dit alles is dat positieve
stimulatie ook gelukkig maakt. De enige manier om
geluk in organisaties te realiseren is via positieve bekrachtiging. Dwang leidt tot angst. Straf tot boosheid
(omdat bestraft gedrag in het verleden is aangeleerd
via beloning) en uitdoving tot verdriet.

Gaat de benadering van het continue belonen en
waarderen niet in tegen het idee dat mensen vooral intrinsiek gemotiveerd zouden moeten zijn?

De methode wordt slechts in ongeveer 1% bij verandermanagement toegepast. Het kan dus 100x beter.
Dit komt omdat we geleerd hebben dat antecedenten
in plaats van consequenties gedrag bepalen. We geven veel voorlichting, maar dat werkt niet. Als we uiteindelijk leren dat consequenties het snelste gedrag
beïnvloeden gebruiken we dreigen, straffen en uitdoven in plaats van beloning. Gaan we belonen denken
we vooral aan geld. Aandacht en waardering komen

Kun je aangeven waar je als organisatie het beste
mee kunt beginnen als je een
belonende cultuur wilt implementeren?
Snappen hoe de wetten van de gedragsanalyse in elkaar zitten, zoals hiervoor uitgelegd. En een opleiding
hierin volgen. Gedragsverandering is een serieuze,
maar ook heel interessante en leuke wetenschap. We
snappen daardoor veel beter waarom mensen de dingen doen die ze doen en hoe we ze kunnen helpen
optimaal te presteren en gelukkig te worden. Gedrag
is te belangrijk om aan het toeval over te laten.

Dat is waar. Daarom moeten we ook niet continu be-

“Aandacht en waardering komen
meestal op de laatste plaats, terwijl
ze op de eerste plaats moeten
komen.”
Wordt de aanpak van het geven van complimenten
en waardering binnen bedrijven en organisaties
volgens jou al op de juiste manier toegepast?

lonen, maar onregelmatig belonen en de lat hoger leggen. Als natuurlijke versterkers het overnemen is het
ook niet meer nodig om via management het gedrag
via beloning in stand te houden. Maar echte intrinsieke
motivatie bestaat niet. Dat zou een vorm van magisch
denken zijn. Ieder natuurfenomeen, inclusief gedrag,
heeft oorzaken. Intrinsieke motivatie impliceert dat er
geen observeerbare oorzaken zouden zijn. Die zijn er
wel, namelijk het beheerst worden door een zeer dun
beloningsschema, waarbij het lijkt alsof mensen niet
beloond worden.

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 vergroten
(www.happinessbureau.nl). Op 23 maart organiseerde zij het eerste Happy People –
Better Business event.

è www.happypeoplebetterbusiness.nl

Marius Rietdijk

is universitair docent Strategie en Gedragsverandering aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam. Tevens wetenschappelijk directeur van het ADRIBA en eigenaar van organisatieadviesbureau Plimenten.com. ADRIBA is als enige in Europa gespecialiseerd in het meetbaar verbeteren van
prestaties via gelukkige medewerkers. Marius is expert op het gebied van gedragsanalyse, de wetenschap van (positieve) gedragsverandering.
Hij is auteur van de boeken ‘Gedragsverandering in organisaties’ en ‘Presteren met Pavlov’. Marius was
onlangs spreker op het eerste Happy People Better Business event. De slides van zijn presentatie zijn
te vinden op www.happypeoplebetterbusiness.nl.
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Lifehacking
Tja….wie herkent het niet. Je hebt je helemaal voorbereid om vandaag de klus te doen
die zo veel tijd en aandacht van je vraagt. Het moet er nu echt een keer van komen!
Pot koffie….. check. Radio aan….. check. Laptop volledig opgeladen….check.
Ok! Aan de gang…..
Maar dan.......je collega loopt onverwacht binnen met een spoedvraag. En daarna belt je
baas…..ja, die moet je toch écht even opnemen…. Weg focus!
Er is iets aan te doen; bereid je voor!
Planning als toverwoord

Het klinkt zo simpel, maar ook de verstoringen in je werk
kun je inplannen. Houd rekening met het feit dat je afgeleid gaat worden.
Plannen is sowieso het toverwoord! Bedenk elke week
wat je écht moet doen, en wat er dus af moet zijn aan
het einde van je werkweek. Plan je werkweken niet te
vol, en houd rekening met de onvermijdelijke verstoring! Zo houdt je nog iets ruimte over in je planning, en
zet je jezelf dus niet onnodig vast!

Not now!

UW MENSEN MAKEN
HET VERSCHIL!

En komt er dan toch iemand binnen, denk dan na of je
tijd hebt om de vraag überhaupt aan te horen. Ook een,
op het eerste oog, eenvoudige vraag kan veel werk met
zich meebrengen!
“Nee” is ook een antwoord op een vraag.

komt. Is het echte spoed? Of is het spoed geworden voor
de vraagsteller, omdat die jou niet tijdig heeft ingeschakeld?
Ben jij in het laatste geval degene die dan “de aap” op
zijn schouders moet krijgen? Maak een goede afweging,
en durf “de aap” weer keurig terug te plaatsen bij zijn
eigenaar. Daarmee ben jij niet aan zet, maar wel terug
in positie.
Uiteraard zal de collega aan de andere kant minder blij
zijn…. maar wees eerlijk….. is dat dan jouw probleem?
In het begin is dit best wennen, maar door je werk stevig
te plannen én in controle te blijven, zul je zien dat het je
gaat lukken!!

Natuurlijk moet je zelf een reële inschatting maken van
de urgentie van de vraag. Echte spoedvragen kun je vaak
niet laten liggen. Maar de spoedvraag komt niet elke dag
voor. Bedenk dus ook waar die spoedvraag vandaan

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...

de gemeente Hardenberg

Deze keer maken we een uitstapje naar de Achterhoek….naar het gemeentehuis
van Hardenberg.
Dit gemeentehuis is onlangs uitgeroepen tot lelijkste gebouw van Nederland.
Maar de scheidslijn tussen mooi en minder mooi is maar dun.

Kijk…en oordeel zelf
Het gebouw is ontworpen door de Branimir Medic en
Pero Puldiz van De Architekt Cie. De titel “lelijkste gebouw van Nederland” heeft wethouder Douwe Prinsse
met een glimlach in ontvangst genomen. Er is een bijzonder en duurzaam gebouw neergezet, waar een visie
achter zit. “De visie achter dit gebouw is dat het uitstraalt
hoe we willen werken. Mensen werken over het algemeen 8 uren per dag, ze slapen 8 uur per dag, en in de
overige 8 uur doen ze leuke dingen. Het werken hier, gedurende die 8 uren moet leuk zijn.

Het gebouw is hoog energieneutraal. Het heeft een totale oppervlakte van bijna tienduizend vierkante meter
en vijf verdiepingen. Aan alles is gedacht als het gaat om
de duurzaamheid van dit gebouw. Zo is er bijvoorbeeld
geen gasleiding, maar wordt de eigen geproduceerde
warmte opgevangen. Uiteraard zijn er zonnepanelen
aanwezig. De lamellen reflecteren in de zomer de zon,
zodat het gebouw niet te erg opwarmt, maar laat tegelijkertijd nog wel zoveel licht binnen zodat de vraag
naar kunstlicht minimaal blijft. De warmte die afgestoten wordt door centraal geplaatste computers wordt
gebruikt om bijvoorbeeld het tapwater op te warmen.

Misschien past het gebouw niet zo in de omgeving? Wethouder Prinsse is er duidelijk over. De omgeving is ook
niet blijvend, en zal ook door ontwikkelen. Met dit gebouw zijn we toekomstbestendig. We kunnen het met
minimale middelen over 20 jaar weer aanpassen aan de
normen die dan zullen gelden. En ook de omgeving is in
beweging, waardoor het op termijn prima bij de omge-

Er is een werkomgeving gecreëerd waarin medewerkers
zelf kunnen bepalen wat ze doen, waar ze zitten en hoe
de werkplek er uit ziet. Dat kenmerkt de “Hardenbergse
manier van werken”. Je bepaalt zelf waar je zit. Werk je
aan een project samen met de afdeling Ruimtelijke Ordening, dan kun je daar naast gaan zitten. Moet je daarna een klus doen die meer juridisch van aard is, pak je je
spullen en kun je daar een werkplek maken.

FOTO’S: ANTON VAN DAAL

ving zal passen. Wethouder Prinsse is terecht trots op
het resultaat waar hij vanaf 2004 mee bezig is geweest.
De doelstellingen van meest duurzame en meest markante gemeentehuis kan hij op de erelijst bijschrijven!

FOTO’S: ANTON VAN DAAL

In de kantoren zijn de meeste muren weggehaald,
en is de werkruimte heel ruimtelijk. Nu kunnen er 40
medewerkers werken op een plek waar er normaliter 20 konden werken. Daarmee hebben we heel veel
ruimte bespaard. Elke werkplek staat rechtstreeks in
contact met buiten; overal in het gebouw zijn ramen.
Naast je en boven je; overal is het licht. Alle kantoren
zijn aan de buitenring van het pand geplaatst.
Een foeilelijk gebouw, of een archtitectonisch
hoogstandje? Wat je er ook van vindt; het is een
plek waar met visie, hart en ziel gewerkt wordt
voor Hardenberg en omgeving. Alleen daar mag
de gemeenschap al heel trots op zijn!

FOTO’S: ANTON VAN DAAL
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Flow

HR Trend

Het ging eigenlijk vanzelf. Je presteerde beter dan ooit tevoren.
Waarom? Geen idee. Het liep gewoon. Onverklaarbaar. Alle
puzzelstukjes vielen op zijn plek. Niks was teveel. De tijd vloog
voorbij. Je zat in een flow..! Neem bijvoorbeeld Leicester City,
de degradatie kandidaat van de Premier League werd op wonderbaarlijke wijze kampioen van Engeland.

Haal het optimale
uit AFAS Profit

Ook al is er geen Nederlands woord voor flow, maar iedereen snapt wat hiermee bedoeld
wordt. Het beeld is positief, energiek en grensverleggend. Een flow voelt goed, je presteert
boven verwachting. Zonder aanwijsbare reden, zo lijkt het. Maar een flow kun je oproepen,
organiseren. Zelfs als je in een team werkt met allemaal verschillende mensen.

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

Zoals Marc Lammers in zijn boek flow “van goed naar goud” beschrijft, zijn er elf omstandigheden die met elkaar in verbinding staan
en die de kans om in een flow te komen vergroot. Je hoeft niet aan alle omstandigheden te voldoen. Maar door meer omstandigheden te optimaliseren, vergroot je de kans om in een flow te raken.

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

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

Outsourcing

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

Vertrouw op onze experts

Uitbesteding bij Peopletrack staat volledig in het
teken van ontzorgen. Of het nu gaat om uw salaris-,
personeels- of financiële administratie. Op basis
van uw voorkeur, wensen en inrichting stellen we
vast welke activiteiten u het best kunt uitbesteden.

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

Teamflow
De opstelling van de omstandigheden zijn als een sportteam opgesteld.
In het midden staat de collectieve ambitie, in de rug gesteund door teamwaarden en vertrouwen. Om de collectieve ambitie heen staan veiligheid,
commitment, krachtenbundeling en feed forward. Vervolgens komen we
bij de voorhoede van het team met een gezamenlijk doel, focus, innovatie
en een persoonlijk doel.
Feed forward is een tegenhanger van de feedback. Kijken we bij de feedback naar wat er allemaal voor verbetering vatbaar was en wat daarvan
de oorzaak was. Bij Feed forward kijken we naar de mogelijkheden om het
morgen anders te doen. Feed forward geeft dus niet alleen het inzicht in
wat er fout is gegaan, maar vraagt om actie om het de volgende keer anders te doen.
Alles kan altijd beter. Zijn de eerste aanpassingen nog eenvoudig en effectief, naarmate het niveau groeit wordt elke verbetering lastiger. Het laatste stapje “van goed naar goud” vraagt veel inspanning. Een goede flow
helpt je om op dat niveau te komen.

Flow is tijdelijk
Een flow is altijd tijdelijk. Het is niet mogelijk om jaren in een flow te blijven.
Je kan ook gemakkelijk uit een flow raken. Ga je bijvoorbeeld nadenken
over de gevolgen van een actie? Weg flow! In teamverband is het dus heel
belangrijk dat iedereen focus houdt, want als er 1 teamlid de focus verliest, dan wordt de flow onbereikbaar..
Meer lezen..
In het boek “flow van goed naar Goud” beschrijft Marc Lammes op een
luchtige en praktische manier wat nodig om met een team in een flow te komen.

“Flow is een onbewuste staat van euforie in het hier en nu, die leidt tot
ongekende prestaties!”

Populierenlaan 129
1185 SH Amstelveen
www.peopletrack.nl
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Talent management

Heeft u al een biologisch CV?

Hebben we straks allemaal een biologisch CV, opgesteld op basis van ons DNA? Wordt
de aanleg voor talenten door onze genen bepaald? Kunnen we gezondheidsproblemen
voorkomen omdat we onze genetische informatie hebben? Vanuit de wetenschap is al
veel mogelijk. Omnigen gelooft dat als je meer genetische informatie kent van jezelf, het
je leven kan verbeteren. Berry Kriesels geeft aan dat er al veel bekend is in de wetenschap
over DNA maar dat de maatschappij daar nog te weinig gebruik van maakt. Misschien
kunnen HR managers straks ook een biologisch CV opvragen van hun sollicitanten?
Omnigen kan vanuit je speeksel jouw DNA vaststellen. Informatie over jouw DNA kan vertaald worden naar inzichten
waarmee je jouw leven kunt verbeteren. Jouw genetische informatie kan een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven,
vaak zonder dat je het zelf weet. Een preventieve check op je
gezondheid kan helpen om de juiste keuzes te maken. Berry
geeft aan “we bieden informatie waar je zelf iets mee kunt,
geen informatie waar je van schrikt. Wel duidelijke en toepasbare lifestyle onderbouwing.”
Op dit moment werkt Omnigen voor een eredivisieclub waar
spelers worden gescreend op hun sportieve capaciteiten. Als
sport je werk is en je intensief traint voor wedstrijden, kan
jouw DNA je veel vertellen over de voeding die je nodig hebt
en de soort training die goed bij jou past. Daarnaast kun je veel
te weten komen over de elasticiteit van spieren en pezen, je
uithoudingsvermogen of risico’s op blessures en de beste
manier om te herstellen. Dit maakt dat het niet alleen voor
professionele atleten, maar ook voor de thuis sporters interessante informatie kan zijn. De data die wordt opgeleverd is
altijd van de persoon zelf. Voor de eredivisie voetbalclub wordt
de opgeleverde informatie gekoppeld aan een nummer. Alleen
de sportarts weet welk nummer bij welk persoon hoort. En de
sportarts beheert de vertrouwelijke informatie en bespreekt
die met de speler.
Ook niet-sport organisaties kunnen een scan aanbieden aan
hun personeel. Recent heeft een bedrijf haar medewerkers
vanuit het HR-budget de kans geboden om een DNA onderzoek te laten doen bij Omnigen. In de terugkoppeling krijgt
de medewerker inzicht in het risico op RSI of rugklachten, of
je sterke botten hebt, of er een verhoogd risico bestaat op
ontwikkelen op obesitas of diabetes. In het persoonlijk rapport ontvangt de medewerker de vertaling vanuit de DNA
wetenschap naar leesbare teksten, een hulpmiddel waarmee
de persoon zelf verder kan. Het rapport gaat naar de medewerker, niet naar het bedrijf. Je kunt als medewerker daarna
zelf de keuze maken of je de informatie deelt met een HR of
vertrouwenspersoon. Als tegenprestatie worden de medewerkers uitgedaagd om creatief mee te denken over nieuwe
‘health’ toepassingen voor de organisatie. Het is voor bedrijven erg belangrijk om te blijven innoveren en mee te gaan met
de nieuwste ontwikkelingen, niet alleen bedrijfsspecifiek maar
ook omtrent de zorgkosten van de werknemers. Het idee achter deze ‘challenge’ is om de zorgkosten in de toekomst laag te
houden en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
Hoe lang duurt het nog dat een biologisch CV gebruikt wordt
als selectiemiddel? Berry ziet de DNA analyse wel als een
hulpmiddel voor een vertrouwenspersoon om de prestaties
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van een medewerker te kunnen verbeteren of een toets op de
aanleg voor talenten als aanvulling op de HR carrière planning.
Een hulpmiddel binnen het “nature vs nurture” vraagstuk, welke persoonlijkheid is oorspronkelijk en wat is aangeleerd, maar
nog niet als selectiemiddel. Vanuit de DNA zijn er bijvoorbeeld
‘markers’ waaruit af te lezen is welke mate iemand doelbewust
het risico opzoekt; het risico opzoekend gen. Deze personen
komen in een saaie repetitieve functie niet tot hun recht en
juist wel op een afdeling waar veel gebeurd en er veel dynamiek is.
Nu bestaat er nog weerstand tegen een DNA check. Mensen
zijn bang om te horen “jij gaat Parkinson ontwikkelen of je
krijgt over 5 jaar Alzheimer.” Omnigen wil niet klinisch diagnoses stellen maar wel maatschappelijke impact realiseren. Die
informatie bieden waarmee je preventief de kwaliteit van je
gezondheid kunt verbeteren. En waarmee we als maatschappij
of werkgevers de gezondheidskosten kunnen verlagen. Specifieke vragen van personen of organisaties worden door bio-

Omnigen heeft een achtergrond in Bioinformatica en
Genetica. Zij specialiseren zich in het vertalen van de meest
recente wetenschappelijke onderzoeken naar sport en
preventieve gezondheidsadviezen.
è www.omnigen.nl

logen vertaald met behulp van geautomatiseerde systemen
waardoor veel informatie gecombineerd kan worden.
Ideaal zou zijn dat zorgverzekeraars een preventieve DNA
screening aan gaan bieden aan hun deelnemers. Maar deze
branche denkt nu helaas nog te conservatief, terwijl de kostenbesparing nu al eenvoudig te berekenen is.
Mensen willen het eigenlijk nog niet weten, maar willen wel
gezondheidsproblemen voorkomen! Daarom wordt de DNA
analyse echt in de toekomst het middel om werknemers preventief gezond te houden en de talenten nog beter te benutten in de werk situatie.
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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

HR Solutions

Kennis en talent
delen, binnen en
tussen organisaties

Websnacks

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

NRGY ONVZvitalitylab.nl

Vitaliteit is een hot topic in organisaties. Vooral de vraag in
hoeverre de werkgever zich mag bemoeien met de mentale en fysieke gesteldheid van de medewerker. Wat behoort
tot de business en wat behoort tot het privédomein van
de werknemer.
Stimuleren en motiveren om een vitale levensstijl aan
te nemen mag natuurlijk altijd. De App van ONVZ NRGY
is hierbij een goed hulpmiddel. Met deze gratis App kan
de werknemer zijn fysieke, mentale en emotionele fitheid
meten en verbeteren. De emotionele fitheid wordt getest
door de herkenning van de gezichtsuitdrukking (facial recognition). Dit doe je door het maken van een selfie! Je
emotie is belangrijk voor de hoeveelheid energie die je
hebt. Zo is een negatieve stemming een indicatie van een
laag energieniveau.
De fysieke fitheid wordt getest door het meten van HRV
(hart rate variability, HRV). De HRV score is een goede voorspeller voor je fysieke capaciteit en een belangrijke component van je energieniveau. HRV meten doe je door je
puntje van je vinger op de sensor van je smartphone te
leggen. De mentale fitheid wordt getest door je alertheid
te meten door middel van de Psychomotor Vigilance Task
(PVT). Het gaat er om dat je zo snel mogelijk de informatie herkent, verwerkt, en een actie uitvoert (op het scherm
tappen). Dit doe je door een spelletje te spelen.
Meer informatie en downloaden app:
è http://www.nrgyapp.nl

Autokostenrekentool

Een auto kopen of privé leasen? Dit een vraag waar veel
werknemers mee worden geconfronteerd. De ANWB biedt
haar leden een nieuwe autokostenrekentool om die keuze
te helpen maken. De tool berekent de kosten voor zowel
een bestaande als een nieuwe auto. De automobilist kan
deze vergelijken met de prijzen die aanbieders hanteren
voor private lease. Met de online berekeningen en de informatie van ANWB krijgt de automobilist inzichten om te
kunnen bepalen wat er voor hetzelfde geld te koop is op
zowel de nieuwe als de bestaande automarkt.
è http://www.anwb.nl/auto/private-lease

De opkomst van de hybride docent

Naast het fenomeen de stapelbanen is er tegenwoordig
een verbijzondering: de hybride baan. Met name in het onderwijs is dit een veel voorkomend verschijnsel.
Volgens Andrew Niemeijer - leraar van het jaar 2009 - heeft
gemiddeld één op de veertien Nederlanders twee banen.
In het onderwijs is dat één op de zeven: 34 duizend docenten hebben een tweede baan. Deze hybride docenten bieden volgens hem voordelen. Hybride docenten zijn er in tal
van vormen. Daarnaast combineren 11 duizend mensen
hun hoofdbaan buiten het onderwijs met lesgeven. Ze zijn
bijvoorbeeld naast leraar architect, ambtenaar, ondernemer of adviseur. Het overdragen van kennis in de vorm van
docent is een uitstekende manier om de employability te
verhogen. Hoeveel van uw medewerkers zijn ook docent
naast hun reguliere werkzaamheden?
è Bron: www.hybridedocent.nl
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Innovatie

Samenwerken in zelforganiserende teams

In de managementliteratuur gaat veel aandacht uit naar het werken in teams. We
lezen over diversiteit in teams, over zelforganiserende teams en over het belang
van goed functionerende teams. Edwin Kaats en Ruben van Wendel-de Joode valt
op dat in het kijken naar en werken met teams de opdracht van het team dikwijls
als een gegeven wordt verondersteld, en is de samenstelling van het team en de
meest effectieve werkstijl daarvan een afgeleide. Dat is een begrijpelijke manier
van kijken in situaties waarin teams door een manager worden samengesteld. In
zelforganiserende teams is dat anders. In die teams is er geen manager die een
doel bepaalt en een werkwijze oplegt. In deze zelforganiserende teams werken de
deelnemers samen en bepalen zij zelf wat hun doel is. Wij introduceren een model dat de kans op succes in zelforganiserende teams kan vergroten. Vervolgens
vertalen wij de consequenties van het denken met dit model naar de rol en positie
van een leidinggevende.
De opgave van zelforganiserende teams

Naar onze overtuiging schuilt de belangrijkste verandering in het denken over teams niet zozeer in de ontwikkeling dat teams in toenemende mate zelfsturend zijn, maar
meer dat ze in toenemende mate zelf ontwikkelend zijn.
Volgens Amelsvoort en Scholtes is “een zelfsturend team
[is] een vaste groep van medewerkers die gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor het totale proces waarin producten of diensten tot stand komen, die aan een interne
of externe klant geleverd wordt. Het team plant en bewaakt de procesvoortgang, lost dagelijkse problemen op
en verbetert processen en werkmethoden, zonder daarbij
voortdurend een beroep te doen op de leiding of ondersteunende diensten”.

Op de schaal van toenemende zelforganisatie moet naar
ons inzicht de grootste barrière worden geslecht in de
overgang van zelfsturend naar zelf organiserend: teams
die zich naar wisselende opgaven organiseren, steeds
nieuwe of regelmatig wisselende samenstellingen kennen,
veelal multidisciplinair van aard zijn en waarin uiteenlopende belangen zijn vertegenwoordigd.
Het gaat dus niet alleen om het vertalen van een opdracht
naar een passende werkvorm in het team, maar ook om
het bepalen van de samenstelling van het team en de
formulering van de opdracht (ambitie). Deze maken deel
uit van de opgave van het team.
Dergelijke teams kennen een vergelijkbare opgave als
partners die met elkaar een alliantie of samenwerkingsverband aangaan: het onderwerp van samenwerking is met
bandbreedte bepaald maar het is de opgave voor de partners om zich te verenigen rondom een gedeelde ambitie
waarin de verschillende belangen samenkomen.

Dimensies van teamsamenwerking

Voor het beschouwen, evalueren en versterken van samenwerking en verbinding hebben we in het domein van
alliantiemanagement een zogenaamd kijkglas ontwikkeld.
Gebaseerd op onderzoek van succes en falen van samenwerkingsprocessen hebben we condities voor effectieve
samenwerking in kaart gebracht en onderverdeeld in vijf
domeinen. In onderstaande figuur 1 zijn deze domeinen in
kaart gebracht. Ook in de samenwerking binnen met name
zelf organiserende teams zijn deze invalshoeken nuttig en
relevant gebleken. Dit heeft een belangrijke reden. Een
van de unieke kenmerken bij allianties is dat geen van
de partijen de macht heeft over het geheel; het geheel is
immers van de samenwerkende organisaties. Dat is bij het
zelf organiserende team niet anders. Er is per definitie niet
een baas die bepaalt wat de opdracht is. In die leemte (of
ruimte) zal het team moeten samenwerken.

In deze definitie is er sprake van een vaste groep medewerkers, is het team geformeerd en georganiseerd
en ligt het accent van zelforganisatie op het feite dat de
eigen procesvoortgang wordt bewaakt en geen beroep
wordt gedaan op leiding of ondersteunende diensten.
Ten opzichte van traditionele teams komt de operationele
sturing niet van buiten maar wordt deze verricht door het
team zelf. Hackman introduceerde het begrip zelf organiserende teams die zich ten opzichte van zelfsturende
teams onderscheiden doordat ze zichzelf formeren en
organiseren en ook hun doelgeving zelf vorm en inhoud
geven.

3 Figuur 1. Kijkglas voor samenwerking en verbinding

Teams gaan niet zomaar samenwerken. De samenwerking moet iets opleveren. Wat het moet opleveren kan
verschillen per team en per teamlid. Een gezamenlijke
ambitie is voor de betrokken teamleden echt van betekenis. Belangrijke vragen betreffen de ambitie van de
samenwerking: kunnen we samen meer bereiken dan
ieder voor zich? Wat is dan voor ieder van de partners
betekenisvol, voor de organisatie en persoonlijk?
Verwaarlozing van de gemeenschappelijke ambitie leidt
ertoe dat het proces van betekenisgeving niet tot stand
komt. De samenwerking verwordt dan tot het nalopen
van acties en lijstjes en de inspiratie loopt weg. Er ontstaat schijnsamenwerking waarin de partners nog wel
communiceren, maar vooral over operationele issues en
verbetering van werkwijzen, en niet komen tot een echte
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dialoog over nut en noodzaak van hun samenwerking.
De samenwerking vervlakt tot een operationeel project
en verliest de samenhang met haar oorspronkelijke
legitimatie en omgeving. Als je in een team samen een
wenkend perspectief levend houdt, is dat een bron van
inspiratie met een mobiliserend effect, steeds aangepast
aan nieuwe omstandigheden. Het gevoel dat de samenwerking ’klopt‘ geeft teamleden de stimulans om ermee
verder te gaan en draagt ertoe bij dat in de samenwerking daadkracht worden getoond.

Recht doen aan belangen van de teamleden

Iedereen heeft belangen en in een zelf organiserend
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team gaat het erom recht te doen aan die belangen. Als
dat niet gebeurt, gaan leden dwarsliggen, haken ze af
of gaan ze elkaar tegenwerken. Het is de kunst om met
respect voor elkaars belangen te komen tot oplossingen
en werkvormen die in ieders belang zijn. In de lijn van dit
denken staan vragen centraal als: wat zijn de standpunten die ieder inneemt en welke belangen zitten daarachter? Als we gaan samenwerken, wat zijn dan de echt
spannende onderwerpen waarop het wel eens zou kunnen afketsen, de issues? Hoe kunnen we komen tot een
overeenstemming die recht doet aan alle belangen? Hoe
krijgen we een goede dialoog op gang, gericht op een gemeenschappelijke oplossing? En hoe organiseren we de
onderhandelingen over de punten waarover we het aan
het eind toch niet eens worden? Vanuit deze benadering
zijn een duurzame relatie, oprechte interesse in belangen, transparantie en betrouwbaarheid een noodzaak om
tot vertrouwen te komen. Als in een team belangentegenstellingen blijven bestaan, leidt dit tot defensief gedrag;
onduidelijkheid over de belangen creëert een onveilige
situatie. Wanneer dit proces kan worden omgekeerd,
biedt dat uitzicht op gemotiveerde partners, erkenning
van wederzijdse belangen en daarmee een benutting van
de aanwezige diversiteit.

Goed persoonlijk samenwerken

Bij samenwerking op elk niveau gaat het zowel om inhoudelijke argumenten als om persoonlijke verhoudingen en
relaties. Samenwerking in teams is altijd een samenspel
van mensen die iets met elkaar willen. Samenwerking
overstijgt naar haar aard het individuele, maar tegelijkertijd neemt iedereen in een samenwerking zichzelf mee.
De persoonlijke relaties en verhoudingen spelen altijd een
belangrijke rol. In- en uitsluiting: wie doet er wel mee en
wie niet? Macht: wie heeft het voor het zeggen? Hoe kun
je invloed uitoefenen? Leiderschap: wat is ieders rol in het

proces? Conflict: hoe ga je om met meningsverschillen en
met persoonlijke relaties die niet klikken? En vertrouwen
natuurlijk: wat wekt vertrouwen op en hoe houden we het
vertrouwensreservoir op peil?
In zelf organiserende teams is het van belang dat deelnemers kunnen omgaan met onzekerheid, ambiguïteit
en dynamiek. Ze moeten in staat zijn hun eigen sterke
persoonlijke verbinding aan te gaan en met dat kwetsbare vertrekpunt een betekenisvolle opdracht overeen
te komen. Dat vraagt nogal wat. In omgevingen met een
sterk inhoudelijke en technische oriëntatie is de aandacht
voor het individuele, persoonlijke, relationele aspect
van samenwerken vaak beperkt. Dan komt het voor dat
relaties niet tot ontwikkeling komen of dat relaties langzaam maar zeker instabiel worden. Er ontstaat dan een
onderstroom van negatieve emoties en die leidt dikwijls
tot een dynamiek die de samenwerking niet ten goede
komt. Adequate aandacht voor de relationele kant maakt
de samenwerking robuust. Conflicten worden eerder en
beter gesignaleerd en opgelost. Het geven van feedback
wordt gemakkelijker, waardoor het effect van negatieve
veronderstellingen over elkaar tijdig kan worden geneutraliseerd.

Professioneel organiseren van de samenwerking
in het team

Hoewel we benadrukken dat in de vorming van teams
vooral de gedeelde ambitie en de onderlinge relaties
aandacht vragen, moet ook elk goed en professioneel
worden georganiseerd. Daarvoor zijn voorbeelden, modellen, overwegingen en oplossingen beschikbaar. Hoe
geef je de besturing en structuur van het samenwerkingsverband het best vorm? Wat zijn de missie en identiteit
van de samenwerking? Hoe zorg je voor daadkracht in
het team? In veel teams bestaat een intrinsieke neiging
tot onderorganisatie: we hebben de neiging om te weinig

aandacht te besteden aan het organiseren. Er zijn nog
geen ingesleten procedures en routines en de teamleden
hebben zo hun eigen stijl van werken. Onderorganisatie
en de eerdergenoemde schijnsamenwerking manifesteren zich in slecht werkend overleg, een gebrek aan
besturing en onvoldoende hygiëne. Grote risico’s zijn een
structureel gebrek aan daadkracht en, in het ergste geval,
het uiteenvallen van het team.

Vormgeven van een betekenisgevend proces van
teamontwikkeling

Een belangrijke vraag waar teams altijd mee te maken
krijgen is: hoe pakken we het aan! Er zijn aanpakken
denkbaar, maar in de basis kun je de vorming van zelf
organiserende teams beschouwen als een proces
waarin verschillende spelers met verschillende belangen
tot overeenstemming en een gedeelde ambitie komen.
Het gaat daarbij om vraagstukken als: hoe kunnen we de
goede dingen op het goede moment doen? Hoe komen
we op een goede manier in gesprek en tot overeenstemming? Welke rol heeft eenieder daarbij en wie heeft
de procesregie? Hoe brengen we de aandacht voor de
inhoud in balans met de aandacht voor de processen
die nodig zijn om te komen tot overeenstemming? Hoe
zorgen we voor voortgang in het proces zonder al te veel
door te duwen en de teamleden onderweg te verliezen?
Hoe bewaken we met elkaar de kwaliteit van de interactie? Hoe komen we tot een goed resultaat?
Waaraan kun je nu zien of samenwerking en teamontwikkeling constructief is en goed verloopt? Waar kijk je dan
naar? Bij het diagnosticeren van een teamproces is het
de kunst om vanuit meer dan één invalshoek te kijken. In
de praktijk blijkt het moeilijk om aan alle domeinen in de
samenwerking adequaat aandacht te besteden. Dit soort
processen is weerbarstig en de voorkeursstijlen van de
leden of de procesbegeleider spelen hierbij ook een rol.
In Figuur 2 is uitgewerkt welke risico’s verbonden zijn met
verwaarlozing van de domeinen en welke kansen het
besteden van adequate aandacht aan een domein biedt.

Leiding geven aan zelf organiserende teams

Werken in zelforganiserende teams vergt een taakvolwassen opstelling van de leden van zo’n team. Maar het
vraagt ook een aantal bewuste keuzes van de leidinggevende, of wellicht beter gezegd de persoon die aanspreekpunt is voor het zelforganiserende team.

Rol en positie ten opzichte van het team.

Een leidinggevende heeft twee keuzes: deelnemen in het
team, waardoor zijn/haar ideeën en wensen een belang
vormen dat net zo wordt gewogen als het belang van

iedere deelnemer óf buiten het team blijven. In dat geval
zullen duidelijke kaders gesteld moeten worden waarin
de teams mogen opereren. Het is immers in de meeste
organisaties niet zo dat iedere ambitie wenselijk en/of
mogelijk is is. Dat kan echter wel de primaire neiging zijn
bij de teamleden. De crux: leidinggevenden bij zelforganiserende teams zullen bewuster moeten nadenken over
hun eigen plek en positie ten opzichte van het team, en
de wijze van sturing die daarbij hoort.

Omgevingsmanagement

Leidinggevenden hebben een belangrijke taak in het
beschermen van de teams van krachten van buiten die
een duidelijk aanspreekpunt of centraal punt van macht
verwachten.

Checks and balances

Interessant is om te zien wat er gebeurt als een team
niet functioneert: zijn er dan voldoende checks and balances in plaats om de ‘pijn’ daarvan in het team voelbaar
te maken? Bij succesvolle organisaties zien wij instrumenten die ervoor zorgen dat de pijn van een niet-passende
ambitie en/of de pijn van het niet realiseren van een ambitie in het team zelf voelbaar wordt. Alleen dan kan een
zelforganiserende team ook doelen bereiken die voor
het grotere collectief interessant en waardevol zijn.

Het belang van voortdurende evaluatie.

Bij veel teams zal een neiging ontstaan om afspraken
vast te leggen en rollen te formaliseren. De notulist doet
het goed, dus waarom wisselen en vervolgens krijgt hij/
zij bijna de functie van notulist en wordt het niet meer
gezien als iets dat waardering verdient. Het is immers
de bijdrage van dit lid aan het collectief en het hoort bij
de functie. Daarmee ontstaat irritatie en ontevredenheid. Een belangrijke manier om dit te voorkomen is om
regelmatig te evalueren; soms in het team zelf en soms
begeleidt door iemand buiten het team. Ook hier kan
een belangrijke rol van een leidinggevende weggelegd
zijn.

Tot slot..

Zelf organiserende teams zijn een interessante werkvorm om doelen te bereiken en ambities te verwezenlijken. Ze vragen niettemin bewuste keuzes van zowel de
leden van dergelijke teams als van leidinggevenden. Keuzes op gebied van condities, spelregels, vaardigheden
en invulling van rollen. Een goed begrip van de essentie
en dynamiek van samenwerkings-processen zijn daarbij
een belangrijke bouwsteen gebleken.

Edwin Kaats en Ruben van Wendel de Joode zijn partner bij Common Eye, een adviesbureau gespecialiseerd in samenwerkingsprocessen tussen organisaties, binnen organisaties en in teams..

Figuur 2. Kansen en risico’s in de samenwerking en het teamproces
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Cijfers

Feiten over mobiele telefoons

De smartphone is, zeker onder de jongeren, de eerste bron voor nieuws, weer en vermaak.
Contacten met de buitenwereld onderhouden we via e-mail en social media, voornamelijk via
de mobiele telefoon. We meten onze gezondheid en onze sportpresentaties, we vinden de
weg en leggen ons leven vast met de camera. We spelen spelletjes en lezen boeken en tijdschriften.. en dat allemaal op dat ene kleine apparaatje, de smartphone. Oh ja en niet te vergeten, af en toe bellen we er ook nog mee. Het percentage Nederlanders met een smartphone in
een jaar is gegroeid van 76% naar 80%. Jongeren zonder smartphone bestaan bijna niet meer: Maar
liefst 96% van de jongeren heeft er tenminste één.
Bron: mediaweb.nl

96%

ALLES DRAAIT
OM DE JUISTE PLANNING

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

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 49% van
de Nederlanders video on demand diensten,
zoals Netflix, kijkt via een mobiel apparaat.
En deze trend zet hard door, voornamelijk
onder de jongeren.
Volgens onderzoek van “Stroom” heeft 81% tijdens het TV kijken altijd een laptop, smartphone of
tablet binnen handbereik. Een derde geeft zelfs aan
bijna nooit meer alleen naar de TV te kijken zonder gelijktijdig op andere schermen bezig te zijn.
Bron: Gfk

49%

70% van de banken verwacht dat het mobiele
kanaal retail banking de komende 5 tot 10
jaar fundamenteel zal veranderen. Betalen
met je smartphone wordt de komende jaren
gemeengoed. Het afgelopen jaar zagen we
daarvan de eerste duidelijke tekenen met de
komst van Apple Pay en steeds meer smartphones
met een NFC Chip voor contactloos betalen.
Bron: onderzoek McKinsey

70%

221

Tweederde (65%) van de
Nederlanders
gebruiken
onze mobiele telefoons
vooral tijdens het wachten.
Ook gebruiken we de telefoon tijdens het reizen met
het openbaar vervoer (50%) en tijdens het winkelen (46%). En mannen
gebruiken, vaker dan de vrouwen, de
mobiel op het werk en op het toilet.
Bron: Frankwatching

65%

Onze mobiel is erg belangrijk.. 80% heeft de mobiel
altijd mee!
65-Plussers hechten minder waarde aan hun telefoons dan de andere Nederlanders. Het belang van de telefoon
wordt aangegeven doordat ruim 8
op de 10 Nederlanders aangeeft hun
mobiele telefoon (bijna) altijd bij zich
te hebben.
Bron: Frankwatching

8:10

We kijken gemiddeld maar liefst 221x per dag op onze mobiele telefoon!
Bron: dolphiq.nl

INTERESSE IN EEN (VRIJBLIJVENDE) ANALYSE EN
WETEN WELKE VOORDELEN U KUNT BEHALEN?
Neem contact op met een van onze accountmanagers
T: +31(0)345 473 259 | INFO@SOFTBRICK.NL | WWW.SOFTBRICK.NL
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Nice to know

Wist jij dat...

Wanneer een vrouw zwanger is van een
meerling ze recht heeft op 4 weken extra zwangerschapsverlof

Turning today’s knowledge
into tomorrow’s value

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

beonedevelopment.com/app
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Op dit moment maakt de wet geen onderscheid in
zwangerschapsverlof voor vrouwen die zwanger zijn
van 1 kind of van een meerling. Per 1 april 2016 is dit
veranderd. Er is een wijziging aangebracht rondom het
zwangerschapsverlof bij meerlingen. Bij vrouwen die
zwanger zijn van een meerling gaat het zwangerschapsverlof al in bij 30 in plaats van 34 weken. Hiermee hebben ze recht op 4 weken extra verlof.

De bedenktijd over een beëindigingsovereenkomst begint te lopen op het
moment van ondertekening
Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid hebben werknemers het recht om, binnen de bedenktijd,
terug te komen op een beëindigingsovereenkomst. De
bedenktijd is wettelijk 21 dagen, maar onderling mag dit
worden teruggebracht naar 14 dagen. Dit moet dan zijn
vastgelegd. De bedenktijd begint echter pas te lopen op
het moment van ondertekening, ook wanneer de medewerker per email al een akkoord heeft gegeven.

Bij de Nederlandse werknemer staat
extra vrije dagen bovenaan het verlanglijstje
Uit onderzoek blijkt dat, naast een hoger salaris, de
werknemer ook andere wensen hebben over de voordelen die zij graag terugzien in het beloningspakket. Met
stip op nummer één staan de extra vrije dagen. Ruim
42% van de 10.000 ondervraagden (42%) geven aan dit
bovenaan hun verlanglijstje te hebben staan, gevolgd
door flexibelere werktijden (23%), meer trainings- of
bijscholingsmogelijkheden (17%) en thuiswerken (16%).

BBL studenten niet meetellen in de
ketenregeling maar wel recht hebben
op een transitievergoeding
Dit betekent dus dat een BBL student, nadat zijn
opleiding is afgerond en zijn stage is beëindigd, een
tijdelijk contract kan aanbieden wat geldt als eerste
contract in de keten. Dit geldt ook wanneer hij al 2x
een leer-werkovereenkomst heeft gehad van een
jaar.
Let op: de leer-werkovereenkomsten tellen wel mee
voor de bepaling van een eventuele transitievergoeding. Dit betekent dat het contract moet worden
verkort tot 1 jaar en 11 maanden of dat er rekening
gehouden moet worden met het betalen van een
transitievergoeding.
Een BBL student is een medewerker die 3-4 dagen
per week werkt en 1 dag per week naar school gaat.

Extra’s die bijdragen aan de balans tussen werk en privé
en zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden
voor de werknemer. Om medewerkers aan te trekken,
te motiveren en te behouden, moeten bedrijven ook
rekening houden met voordelen die geen nettowaarde
hebben. Beloningen hoeven niet altijd in de vorm van
een salarisverhoging of een bonus. Extra vrije dagen,
erkenning voor het goede werk, de kans om het takenpakket uit te breiden en het ontwikkelen van een aangename bedrijfscultuur, zijn maar enkele voorbeelden
van doeltreffende niet-financiële beloningen.
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Wie was jouw excellent leidinggevende?

Wie was jouw excellent leidinggevende? Wie was voor jou ooit een excellent leidinggevende? Iemand die het beste uit jou naar boven wist te halen, je boven
jezelf liet uitstijgen? Wij hebben deze vraag gesteld tijdens leiderschapstrainingen
aan een paar honderd leidinggevenden. We kregen zulke bijzondere verhalen te
horen dat we besloten díe leiders te interviewen. In eerste instantie uit fascinatie
en nieuwsgierigheid: wat doen die leiders anders dan anderen? Hoe gaan zij om
met dilemmas waar we allemaal mee worstelen? De boeiende inzichten uit deze
interviews met opvallende leiders vanonder andere Ahold, Rabobank, KLM en het
Ministerie van Buitenlandse Zaken, hebben we gebundeld in het boek De weg
naar excellent leiderschap.
Bestaat dé excellente leidinggevende?

Nee, we zijn ervan overtuigd dat je nooit voor iedereen een excellente leidinggevende kunt zijn en er bestaat niet één recept. Wel kwamen we verschillende
elementen tegen die deze bijzondere leidinggevenden anders doen. Het gaat soms om ogenschijnlijk
kleine acties, maar die toch bepalend blijken voor het
succes in een team.
We ontdekten dat excellent leidinggevenden:
- starten met een stevige basis
- verschillen benutten
- echte betrokkenheid creëren
- eigenaarschap stimuleren en focussen op teamresultaat.

Een stevige basis begint bij: ken je medewerkers
en bouw aan vertrouwen

Ik vind het zon verademing dat mijn leidinggevende
mij ziet als mens in plaats van fte hoorden wij onlangs. Iemand zien als persoon in plaats van alleen

als medewerker is een van de aspecten die excellent
leidinggevenden anders doen. Een ander aspect dat
hier aan raakt is vertrouwen. Hoewel je als leidinggevende vertrouwen zult willen uitstralen ervaren veel
medewerkers in de praktijk vaak een zeker wantrouwen. Daarom vroegen wij die speciale leidinggevenden wat zij concreet deden om dat vertrouwen op te
bouwen. Tom de Bruijn, wethouder bij de gemeente
Den Haag, zegt daarover: Ik heb mensen altijd alle
vertrouwen gegeven om zelfstandig inhoud te geven
aan hun baan. Natuurlijk vragen mensen om sturing, maar ik liet ze zelf ontdekken op welke manier
zij dingen wilden doen. Ik vroeg dan: Hoe zou jij dit
oplossen? in plaats van: We gaan het zo doen, en jij
moet het uitvoeren. Op die manier kon iemand zijn
eigen creativiteit naar boven laten komen. Wil jij ook
actief werken aan vertrouwen in je team? Onthoud
dan: het gaat niet om jou als leidinggevende. Als je
mooie zaken met je team wilt bereiken, dan is het
van belang dat medewerkers zelf hun kwaliteiten

Vraag jezelf dit eens af:

Heb je zelf scherp waar jij als leidinggevende voor
staat?
Weten je teamleden dat?
Zijn er gezamenlijke waarden ontwikkeld?
Hebben je medewerkers het idee dat je hen ziet
als persoon en niet als fte?
Weten teamleden wat ze aan jou hebben en vertrouwen ze jou?
Straal jij vertrouwen uit in het team? Heb je meerdere vragen met “nee” of “weet niet” beantwoord?
Mogelijk is dit een onderdeel waar je meer uit je
team kunt halen als het gaat om zorgen voor een
stevige basis.

Om te doen
•

en capaciteiten op waarde schatten. En één van de
manieren om dat te bereiken is om jezelf bescheiden op te stellen. Wim Kuijken, Deltacommissaris,
omschrijft dit mooi: Een organisatie kun je zien als
een piramide. Maar let wel: niet een piramide met
mij aan de top. Nee, ik zie het juist als een omgekeerde piramide. Ik als leidinggevende sta onderaan, ik draag alle medewerkers en zorg dat zij hun
werk kunnen doen. Het is echt een andere manier
van kijken. Ik noem dat: Under Standing.

•

Begin je net in een nieuw team? Maak aantekeningen van je kennismakingsgesprekken. Zeker
als je een groot team hebt en het druk wordt,
weet je na een tijdje niet meer precies welke
collega je welke informatie gaf. Juist door het op
te schrijven kun je het beter onthouden. Noteer
ook namen en bijzonderheden van partners en
kinderen. En vergeet niet te vragen waar de medewerkers voldoening en energie uit halen.
Deel je belangrijkste waarden met het team en
kom tot maximaal drie gezamenlijke waarden.
Bedenk bij elke waarde samen voorbeelden van
wat je wilt merken en zien aan elkaar in jullie
dagelijkse werk. Spreek af hoe je elkaar hieraan
houdt en hoe je de waarden levend houdt.

Anja Hilgers werkt als adviseur en trainer vanuit haar bureau Hilgers
Consultancy. Zij richt zich op talentprogrammas en leiderschapstrajecten binnen profit- en non-profitorganisaties. Vanuit een strength-based
aanpak begeleidt zij medewerkers, leidinggevenden en teams bij het inzetten van talent en het versterken van prestaties.

è www.dewegnaarexcellentleiderschap.nl

Charlotte Staats is programmaleider bij de Algemene Bestuursdienst. Zij leidt
daar het Ambtelijk Professionaliteits Programma voor de topambtenaren van
Nederland. Zij legt zich toe op het ontwikkelen van krachtige leertrajecten.
Naast haar werk als ambtenaar heeft zij haar eigen trainingsbureau.
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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 Koe
Er was eens een leermeester die zijn leerling het geheim
van een succesvol leven wilde leren. Zij verbleven bij een
arm gezin dat slechts een kostbaar bezit had: een koe.
Het huishouden van het gezin draaide op de melk die
de koe gaf. Op een ochtend pakte de leermeester plotseling een mes en sneed de keel van het dier door. De
leerling was geschokt. Hoe kon de meester dit het gezin
aandoen?
Later keerden zij terug om het gezin opnieuw te bezoeken. Wat bleek? Het gezin had opeens een veel groter
huis en meer inkomen. De familie was gedwongen om
andere inkomsten te genereren zonder koe. De koe was
niets meer dan een excuus en belemmering voor het gezin om op zoek te gaan naar iets beters.
Deze korte samenvatting van het managementboek “Er
was eens een Koe” van Camilo Cruz is slechts een van de
voorbeelden van het gebruik van de koe in organisatieadvies. In dit geval betreft het de melkkoe die het gezin
belemmert in het bereiken van werkelijk succes omdat
ze niet onsuccesvol genoeg zijn om te veranderen. Een
herkenbaar patroon in organisatieverandering.

hun advies. De organisatie kijkt als een koe achter het
hek toe hoe de adviseur keer op keer een verlenging in
de wacht sleept zonder kennis over te dragen, resultaten te verankeren of zijn opdracht af te ronden.
Iedere adviseur die te lang bij één organisatie rondloopt
verliest uiteindelijk zijn toegevoegde waarde. Kenmerkend voor onze beroepsgroep is tenslotte het verbinden
van mensen, geleerde lessen en kennis tussen en over
organisaties heen. Een prachtig vak waarbij de telkens
weer te gast bent in een nieuwe organisatie en je mag
bijdragen aan het optimaal laten presteren van de mens
in de organisatie. Een waarheid als een koe wat mij betreft.
En aan het eind van de week, als je moe en voldaan de
stal opzoekt voor een handvol hooi kijk je graag terug op
de resultaten die je hebt neergezet. Je herkauwt de lessen die je hebt geleerd en kijkt met een schuin oog naar
nieuwe grazige weiden.
Boe!

Helaas is de melkkoe niet alleen als metafoor voor organisatieverandering toepasselijk maar ook als manier
waarop adviseurs soms met hun opdrachtgevers omgaan. In plaats van hun opdrachtgever vanaf de start
van de opdracht sterker te maken en te werken aan hun
eigen afscheid leggen ze hun klant aan het infuus van

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

