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Varia

Productiviteit verhogen: verbeter akoestiek in kantoor

Mensen moeten een eigen pensioenspaarpot krijgen en
de hoogte van het pensioen moet pas bekend worden als
de pensioendatum nadert. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in een nog vertrouwelijke notitie aan
het komende kabinet. Het SER-advies puntsgewijs:
•
De pensioenpremies worden niet meer in een collectieve kas gestort, maar op een meer transparante
individuele beleggingsrekening. Een pensioenfonds
belegt het geld zonder tussenkomst van de deelnemer. Om welk bedrag het gaat, moet aan de werknemer meer zichtbaar worden gemaakt.
•
Afhankelijk van de rendementen, bouwt de deelne-

•

•
•
•
•
•
•

mer een bedrag aan pensioen op. Er gaat ook geld
af zoals de administratiekosten van de pensioenverzekeraar.
Tien jaar voor de pensioenleeftijd krijgt de deelnemer duidelijkheid over de hoogte van zijn pensioen.
Vanaf dat moment hevelt hij jaarlijks geld over van
zijn eigen spaarpot naar een collectieve pensioenpot
met minder beleggingsrisico.
Ongeacht de (stijging van) levensverwachting is er
sprake van een levenslange pensioenuitkering.
Pensioenfondsen blijven. Grootschaligheid en collectiviteit blijven het uitgangspunt.
Pensioenfondsen zullen (veel) minder moeten ‘beloven’ over hun opbrengsten en de hoogte van de
uitkeringen.
Werkgever en werknemer blijven gezamenlijk het
pensioen opbouwen (pijler 2). Gezamenlijk leggen zij
de pensioenpremie vast.
De SER spreekt zich niet uit over ZZP-ers. Wel zou de
ZZP-regeling gemakkelijk zijn toe te voegen.
Een overgangsregeling voor o.m. de doorsneepremie is nog in de maak.

è Varia is een samenwerking met HR-kiosk.nl.
è Meer informatie en bron is te vinden via https://www.hr-kiosk.nl/hr-business

Mannen gelukkiger als ze voltijd werken (de Hoon of de Hoog)
Een ‘papadag’? Meer tijd voor privé? Voor het geluksgevoel van mannen hoeft in parttime werken niet. Ze zijn
juist gelukkiger als ze ‘gewoon’ in voltijd werken volgens
het promotie onderzoek van socioloog Sean de Hoog.
Het promotieonderzoek richtte zich op de invloed van
familierelaties en ouderschap op verschillen in geluk, inkomen en gezondheid.
Met de conclusie dat vader vooral fulltime willen werken wordt dus het voornemen van minimaal tien dagen
betaald vaderschapsverlof van De Europese Commissie
overbodig als het gaat om het geluk.
Uit zijn onderzoek blijkt dat er alleen bij mensen met
schoolgaande kinderen een verschil is in geluk tussen
werkers in voltijd of deeltijd. Vrouwen zijn in die situatie
gelukkiger als zij deeltijd werken. Volgens De Hoon ervaren ze dan minder conflicten tussen de verantwoordelijkheden voor enerzijds werk en anderzijds hun gezin.
Mannen echter zijn juist gelukkiger wanneer zij voltijd
werken. “Ze voldoen daarmee aan de traditionele verwachtingen van de man die de kostwinnerrol vervult”,
aldus De Hoon.
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SER wil individuele pensioenspaarpot
Mensen moeten een eigen pensioenspaarpot krijgen en
de hoogte van het pensioen moet pas bekend worden
als de pensioendatum nadert. Dat schrijft de SociaalEconomische Raad (SER) in een nog vertrouwelijke notitie aan het komende kabinet. Het stuk zou nog niet officieel zijn afgerond, maar moet uiteindelijk een advies
worden waarmee het nieuwe kabinet aan de slag moet.
De notitie zou scenario’s omvatten voor de herziening
van het pensioenstelsel. Omdat het huidige pensioenstelsel vanwege de vergrijzing te duur wordt, moet het
stelsel worden hervormd.

Geluidoverlast door collega’s staat bovenaan op de lijst
negatieve invloed op de productiviteit. Driekwart van de
Nederlandse werknemers werkt in een open kantoorruimte en 61 procent geeft aan middelmatig of veel geluid te ervaren en hierdoor minder te produceren. Dit
zou een belangrijke overweging moeten zijn bij het inrichten van nieuwe kantoorruimten. Onderzoek van het
Stress Research Institute in Stockholm laat zien dat het
verbeteren van de geluidsomgeving in een open kantooromgeving zorgt voor 30% minder afleiding en stress.
Afleiding en stress heeft een negatieve invloed op productiviteit.
Uit ander internationaal onderzoek bleek al dat kantoormedewerkers elke dag 86 minuten verliezen door afleiding. Met maatregelen die het geluid reduceren en de
akoestiek verbeteren kan dus productiviteitsverlies worden gereduceerd. Het onderzoek is uitgevoerd op twee
verdiepingen van het stadskantoor van de gemeente
Sundbyberg net buiten Stockholm. 151 Medewerkers
namen deel aan het onderzoek, dat gebaseerd is op een
zogeheten ‘cross-over design’. Op beide verdiepingen
werden twee verschillende geluidsomgevingen gecreëerd door gebruik te maken van (geluids)absorberende
of juist harde plafonds en wanden. Tijdens het onderzoek zijn de omstandigheden in het weekend – dus zonder dat medewerkers dat wisten – op de twee verdiepingen meerdere keren verwisseld. Dat zorgde ervoor
dat de medewerkers op beide verdiepingen tegelijkertijd aan het werk waren in twee compleet verschillende
akoestische omgevingen, afwisselend goed en slecht.
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Varia

Actualiteiten

Vooraf

Een momentje voor jezelf...
In dit HR&Business Magazine
weer verschillende artikelen om
even op te pakken, mee te nemen
in de trein of inspiratie voor op
de bank. En informatie om een
goede discussie mee uit te lokken: wat is de zin of onzin van value procurement? Dat is een veel
gehoorde term die we eens onder
de loep hebben gelegd. Zomaar
wat cijfers of nieuwe ontwikkelingen op het web zijn altijd leuk om
in de ‘groep’ te gooien.
In dit HR&Business Magazine wat
kijkjes in de keuken bij verschillende organisaties: wat is succesvol
gedrag bij de NS? Binnen kijken bij
999 games, de organisatie waar
veel succesvolle gezelschapsspellen geboren worden. En natuurlijk

Coolblue! Een succesvolle organisatie waar we ook in de HR veel
van kunnen leren. Een artikel met
8 tips die vertaald zijn naar de dagelijkse praktijk van de HR professional. Voldoende stof tot nadenken!
En wij mochten een kop koffie
drinken met Robin van Galen! De
succesvolle waterpolo coach die
Olympisch Goud heeft gewonnen
met het Oranje dames waterpolo
team. Wat kunnen we van Robin
leren over de samenstelling van
een succesvol team? Welke
stappen neem je om van
een groep spelers een goed
team te formeren? En wat
kunnen we in het bedrijfsleven leren van de waterpolo

topsport? Het was een zeer interessant gesprek waarbij veel
overeenkomsten zijn met organisaties. Lees het bij modern organiseren.
In dit nummer van HR & Business
Magazine vindt u weer veel
inspiratie.

Veel leesplezier.

Hans van der Velden
Redactie HR&Business
Magazine

HR&Business
Magazine
#11
HR&Business
Magazine
#11| | hrbm.nl
hrbm.nl
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Mirella van de Ven

Maandag

‘ik vertrek’, Dordogne Frankrijk

Op maandag begin in mijn werkweek in de Dordogne. In deze schitterende streek in Frankrijk
ben ik neergestreken met het productieteam van
‘ik vertrek’. Wij volgen daar de familie Jorritsma uit
Dinteloord. Ze hebben een bouwval gekocht en
willen een camping gaan beginnen. Ik bewonder
hun lef, ook verbaas ik me over de (ogenschijnlijke)
onbezonnenheid. Als regisseur breng ik alles zorgvuldig in beeld.

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

Dinsdag
Dubbele moordzaak, New York City

Start ik om 7 uur op 34th Precinct in New York. Ik
werk daar als rechercheur op de afdeling Homicide. We hebben te maken met een dubbele moordzaak op een kunsthandelaarsechtpaar. New York
is een hele bijzondere stad om te werken. Ik ben
benieuwd of de sfeer die bij tv-series geschetst
wordt ook in de werkelijkheid zo is; lange werkdagen, geen privé-leven, ‘de politie is je familie’. Voor
1 dag wil ik dit graag meemaken!

RETAIL

Mirella van de Ven is teammanager Personeelsen salarisadministratie van de gemeente Tilburg.
Haar achtergrond: Arbeids- en Organisatiepsychologe. Mirella woont in Tilburg, is getrouwd en
moeder van 2 stoere jongens.

Donderdag
Max verstappen, Monaco

Met 400 collega’s in Monaco. Hier zal zondag de
grand prix van Monaco gereden worden en we
zijn druk bezig de auto zo af te stellen dat Max
morgen twee goede vrije trainingen kan rijden.
Het is hard werken bij Red Bull. Ik maak onderdeel
uit van de pitstop-crew en heb als specifieke taak
dat ik de wheel-guns bedien (het demonteren van
de wielschroeven tijdens de pitstop); binnen 2,5
sec! De druk is altijd hoog, maar maakt de kick des
te groter als het ons lukt!

LOGISTIEK
INDUSTRIE

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

Woensdag
Campagne voeren voor Obama, Washinton

Ben ik in Washington. Het is 3 november 2008: de
vooravond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ik ben het hoofd van het campagneteam
van Obama. We hebben een periode van achterlijk
hard werken achter de rug. Ik sta op het punt om
de grote groep medewerkers en vrijwilligers toe te
spreken en te bedanken voor hun tomeloze inzet
en energie. Iedereen is bekaf, maar we waren erbij! Deze dag vergeet ik nooit meer!

Vrijdag
Engelse les in Tanzania

Ga ik werken op een school in Tanzania. Ik geef
Engelse les in het 4e leerjaar. Ik heb het gevoel
écht van toegevoegde waarde te kunnen zijn in
het leven van anderen. Om mijn eigen kinderen te
laten zien en ervaren dat ze boffen dat ze in het
welvarende Nederland geboren zijn, neem ik hen
mee. Dit wordt een indrukwekkende afsluiting van
een bijzonder interessante week!

HR&Business Magazine #11 | hrbm.nl
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Modern organiseren

Succesvol team

Het creëren van een succesvol team blijft ook voor een zeer ervaren sportcoach
nog een uitdaging. Een gesprek met Robin van Galen is een unieke gelegenheid
om vragen te stellen: hoe haal je het beste uit je spelers? Hoe worden een groep
spelers een winnend team? En wat kan het bedrijfsleven van een topcoach leren? Robin van Galen is nu de coach van het heren Oranje Waterpolo team en
eerder de Olympisch goud winnaar met de Waterpolo dames.
Hoe creëer je een goed team?
Een groep van goede spelers bij elkaar zetten
maakt nog geen winnend team! Dit wordt vaak onderschat door sportcoaches maar ook in het bedrijfsleven door managers. De voorbereiding van
een team met topsporters vergt net zoveel strategie en visie als een ‘ondernemersplan’. De strategie, de route en het budget wordt vooraf vastgesteld. Daarnaast wordt nagedacht over: welke
mensen met welke kwaliteiten vormen de beste
combinatie. Dat geldt voor de spelers en ook voor
de (assistent) manager en de rest van de sport begeleiding.
Robin geeft aan dat hij in de voorbereiding van
een team een test gebruikt om de kenmerken en
talenten van zijn spelers te toetsen: Profile Dynamics. De test geeft de drijfveren waar een persoon
zijn of haar energie uit haalt, en ook waar de weerstand zit. Door de spelers de test te laten doen
bouwen ze zelfkennis op over de persoon die ze
zelf zijn; een overwegend geel profiel betekent
creativiteit, een groen profiel staat voor een sociale persoonlijkheid en groepsgevoel en een rood/
oranje persoon is meer gericht op zichzelf én doelgericht om te winnen. Veel spelers zijn ‘geel’ en dat
betekent ook wat voor de wijze van coachen, zegt
Robin. Deze gele spelers proberen te sturen door
veel theorie over ze uit te storten en lange video

analyses te geven, dat gaat botsen. Het is de kunst
om met de talenten van de spelers de juiste combinatie te creëren. Een goed Waterpolo team is in
balans in het water!
Zelfkennis is dus belangrijk, maar hoe wordt een
groep spelers een team?
Een Olympische cyclus duurt 4 jaar, dus dat geeft
ook de mogelijkheid om je team voor te bereiden
op de Spelen. De route naar Tokyo 2020 is dus al
lang begonnen! Het start met een aantal professionals die internationaal spelen en een duidelijk
gezamenlijk doel. De samenspel van een groep
spelers is puzzelen, soms winnen en ook verliezen.
En een team heeft een coach ook nodig: een daadkrachtige leider is belangrijk voor een topsport
team en in een bedrijf.
Bij het vormen van het optimale team worden ook
in de topsport theoretische modellen gebruikt om
te groeien: Robin heeft veel ervaring met het model van Bruce Tuckman dat de fases van groepsdynamica beschrijft.
Volgens Bruce Tuckman bestaat het vormen van
een team uit 5 fases:
1

Forming

2

Storming

3

Norming

4

Performing

5

Adjourning

Robin van Galen is nu waterpolocoach van het Nederlands mannenteam. Robin heeft al verschillende teams naar succes gecoacht met als top prestatie het GOUD op de Olympische Spelen
in China met het Nederlands damesteam in 2008.
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Hoe pas je het model van Tuckman toe?
De Forming fase is de voorbereidende fase, de
selectie van de juiste mensen. De spelers maar
ook de staf die daarop de goede aanvulling vormt.
Daarna ontstaat de onderlinge zoektocht naar
de nieuwe verhoudingen voordat er een nieuw
balans ontstaat, de Storming fase. Soms lijkt het
dat je de Storming fase uit bent en al presteert
en wedstrijden wint. Eerder heeft Robin van Galen dat ook meegemaakt met het Waterpolo dames team: wel wedstrijden winnen, maar het team
functioneerde nog niet optimaal. Dan is samen op
zoek gaan naar oplossingen en antwoorden om te
groeien naar het gezamenlijke doel de volgende
stap; Norming fase. De teamgeest komt naar boven in de evaluaties en door kritisch te zijn naar
elkaar. Jezelf de spiegel voorhouden, de zelfreflectie, helpt om te ontdekken wat je moet doen om
te verbeteren. Het hele team moet de wil hebben
om er een succes van te maken. Als blijkt dat er te
weinig acceptatie is binnen het team dan moet de
coach ingrijpen. In de situatie met het dames team
is pas nadat de moeilijke beslissing is genomen om
2 spelers uit het team te halen de juiste synergie in
het team ontstaan. Het team is belangrijker als de
individuele speler en de synergie van het team is
meer dan de optelsom van individuen.

En dan komt de prestatie fase?
Bij de prestatiefase kom je met het team in een
‘flow’, er ontstaat cohesie en zelfvertrouwen. De
spelers kennen hun rol in het team en hebben die
geaccepteerd: je kent je eigen kracht en je positie in het speelveld. Iedere speler kent zijn rol in
het team en dat geldt ook voor de reserves. Doordat er rol-acceptatie ontstaat kan het team boven
zichzelf uitstijgen. Door focus te houden op de
taak van het team ontstaan positieve resultaten.
Het team wordt steeds sterker en dan win je Olympisch goud met de Waterpolo dames!
Na de prestatie volgt een nieuwe overgang naar
‘Adjourning’. Met de huldiging is het positieve resultaat behaald. Zogauw er iets verandert, er nieuwe spelers bijkomen, ontstaat er weer een nieuwe
cyclus.
Wat kan het bedrijfsleven hiervan leren?
Net als coaches in de topsport zullen managers
specifieke kennis hebben. Daarnaast is absoluut
de mensenkennis nodig: het aanvoelen, communiceren met de ‘spelers’. Ook in het bedrijfsleven is
het creëren van een optimaal team het juiste spel
van fases.

HR&Business Magazine #11 | hrbm.nl
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In gesprek over

De netwerk samenleving

Voor Stichting Onder Een Dak, die als doel heeft kwetsbare mensen aan de samenleving te laten deelnemen, gaat HR-management verder dan de grenzen
van de eigen organisatie. Medewerkers bouwen aan netwerken waarin zowel
cliënten als buurtbewoners, familie en kennissen participeren. Op die manier
verrichten zij personeelswerk buiten de deur.
Stichting Onder Een Dak
De langdurige zorg voor mensen met een psychische
stoornis ziet zich voor de taak gesteld om deze kwetsbare groep deel te laten nemen aan de samenleving.
Stichting Onder Een Dak (Stoed) biedt begeleiding aan
deze mensen en is met name actief in de regio Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. De afgelopen jaren
heeft Stoed, net zoals veel collega-instellingen, afscheid
genomen van de grootschalige wooncomplexen waar
mensen met een psychische stoornis veelal jarenlang
verbleven. In plaats daarvan kwamen er kleinschalige
voorzieningen in de wijk. Maar met het simpelweg verkleinen van de schaal is het doel – cliënten deel te laten
nemen aan de samenleving - nog niet bereikt. Daar is
meer voor nodig en Stoed richt zich met alle energie op
deze ontwikkeling. Door nieuwe ontmoetingscentra op
te zetten waar iedereen welkom is, ontstonden de afgelopen periode al veel meer contacten tussen cliënten
en andere bewoners uit de wijken rondom deze centra.
Netwerkorganisatie
Met de nieuwe ontmoetingscentra zet Stoed al belangrijke stappen om cliënten te laten integreren in de samenleving. Maar er is meer nodig. Cliënten daadwerkelijk onderdeel te laten uitmaken van de samenleving
vraagt een andere aanpak dan de traditionele één-op-
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één-begeleiding. Medewerkers moeten nu veel meer
denken vanuit de netwerken in de samenleving. Om ervoor te zorgen dat cliënten weer mee doen en anderen
ontmoeten, is het zaak die anderen, zoals buurtgenoten,
familieleden en vrijwilligers, ook te betrekken; dat is het
idee van de samenredzaamheid.
De cliënt heeft ondersteuning nodig bij het aangaan van
die contacten en zodoende is het aan de medewerkers
van Stoed om als het ware human resources aan te boren buiten de eigen organisatie. Zij spelen een belangrijke rol in het weer opbouwen van het netwerk rondom
de cliënt. Deze werkwijze geeft een heel andere dimensie aan HR-management: dat beperkt zich niet meer tot
de eigen organisatie, maar beweegt zich juist daarbuiten, de wijk in. Het menselijk kapitaal van een organisatie als Stoed zit niet alleen in die organisatie zelf, maar
ook in de samenleving.
In wezen krijgen alle hulpverleners van Stoed de rol van
HR-professional: zij begeleiden en ondersteunen de cliënt in hun contact met verschillende mensen. Tegelijkertijd informeren en begeleiden zij andere mensen, zodat die (weer) vertrouwd raken met de cliënt en hem of
haar opnemen in hun netwerk. Alle actie is erop gericht
dat de cliënt zich staande weet te houden in de netwerksamenleving waarin wij leven.

Competentiegericht
Het is geen vanzelfsprekendheid dat begeleiders er met
de cliënten op uit trekken om de netwerken in de wijk te
exploreren. Daar zijn andere vaardigheden voor nodig
dan voorheen. Belangrijk is dat uiteindelijk alle medewerkers in staat zijn zowel de cliënten als hun omgeving
te begeleiden bij het opbouwen en onderhouden van
netwerken. Met andere woorden: hen ondersteunen bij
het samen redzaam worden. Dat vergt competentiegericht werken. Hierbij gaan medewerkers met de cliënt
op zoek naar diens eigen kracht en activeren zij de cliënt
bij het realiseren van de eigen doelen. Dat gebeurt deels
door veel positief te bekrachtigen en daarnaast via kleine stappen heel direct te sturen op gedrag om stap voor
stap vaardigheden aan te leren. De medewerker dient
goed in staat te zijn om te denken vanuit de verwachtingen en competenties van zowel de cliënt als de mensen
uit zijn of haar omgeving. De cliënt leert bijvoorbeeld op
een ontspannen manier contact te maken met buurtgenoten. Voor mensen uit de directe omgeving van de cliënt kan het nodig zijn af en toe eens stoom af te blazen,
of informatie te krijgen over de manier waarop zij het
best kunnen omgaan met hun (nieuwe) wijkbewoner.
Daarmee is de medewerker iemand die gewend is om
op meer borden tegelijk te schaken. Dit vraagt van medewerkers dat zij ook inzicht hebben in hun eigen netwerk, competenties en talenten en de manier waarop zij
deze kunnen inzetten. Er wordt bij Stoed dan ook veel
aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van
medewerkers.

Organisatie 3.0
Het ideaal van de netwerkorganisatie vraagt een andere
structuur: een ‘3.0-organisatie’ waarin afstand is genomen van de oude hiërarchische structuren. Daarom is
onder meer afscheid genomen van het klassieke HRmanagement. Stoed opereert in een netwerk samen
met andere organisaties (waaronder bijvoorbeeld ook
HR-specialisten) en medewerkers worden netwerkers
pur sang.
Er moet weliswaar nog het nodige gebeuren om Stichting Onder Een Dak volledig om te vormen tot een
3.0-organisatie, maar de omwenteling is in volle gang en
dat is in de praktijk al goed te merken. Een paar jaar
geleden bestond er in Schiedam en Maassluis nog veel
weerstand tegen woningen waarin cliënten van Stoed
werden gehuisvest. Tegenwoordig blijkt uit de reacties
dat cliënten gewoon buurtgenoten zijn geworden, die
ook ondersteuning krijgen vanuit Stoed. Het is tevens te
merken aan de toegenomen bereidheid van stadgenoten zich via diverse activiteiten in te zetten voor cliënten
van Stoed. De netwerken blijven zich ontwikkelen; cliënten worden buurtgenoten. En medewerkers ontwikkelen mee om cliënten hier optimaal in te kunnen blijven
begeleiden.

HR&Business Magazine #11 | hrbm.nl
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Best Value Procurement

Best Value Procurement (BPV) is een (relatief nieuwe) manier van aanbesteden
waarbij het uitgangspunt niet het programma van eisen is, maar dat de leverancier wordt gezien als de expert. De aanbestedende dienst geeft aan wat
haar doelstellingen zijn en welke resultaten zij verwacht. Hoe de leverancier
dat doet, is de expertise van de leverancier. Die moet in zijn aanbieding op een
geloofwaardige manier aantonen dat hij de resultaten kan bereiken binnen de
gestelde tijd en budget.

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

Zin

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.

Conversies

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.

Zin & Onzin

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

Minder marketingpraatjes waar een aanbestedende partij doorheen moet prikken.
De aanbieden wordt gedwongen om zijn aanpak te onderbouwen. Dus niet beschrijven wat je gaat doen, maar aantonen dat je het kan.

Aandacht voor de risico’s; de leverancier moet de risico’s benoemen en effectieve
tegenmaatregelen opnemen in de aanbieding. Hierdoor worden de risico’s duidelijk voor de klant en
kunnen deze geminimaliseerd worden. Projecten zijn daardoor meer succesvol.
De leverancier kan kansen aanbieden waar de aanbestedende partij nog helemaal niet aan geeft
gedacht.
Binnen de BVP wordt gewerkt met een plafondprijs. Hierdoor speelt prijs geen prominente rol meer.
De aanbestedende dienst geeft aan hoeveel geld ze beschikbaar hebben en de aanbieders kunnen
aangeven welke kwaliteit ze voor dat budget kunnen leveren.

De BVP procedure is erg complex. Hierdoor moet de aanbestedende zich laten
bijstaan door BVP opgeleide consultants. Daarnaast moeten de leveranciers veelal
ook nog voorgelicht worden hoe BVP werkt.

Onzin

Er is geen enkel bewijs dat het ook automatisch leidt tot de beste leverancier, want
de leverancier die volgens de methode niet geselecteerd wordt, heeft ook geen kans gehad om zichzelf te bewijzen. Er is dus geen bewijs dat de geselecteerde leverancier de beste is.
Onduidelijkheid over de kosten; het accepteren van kansen kan leiden tot overschrijding van het plafondbedrag.

Vertrouw op onze experts

De eerste stap naar beter resultaat, hoeft echt niet groot te zijn.
Doe een beroep op de kennis en kunde van onze AFAS Profit Experts.
Neem contact op met Sebastiaan Kooijman voor een antwoord op al uw
vragen: 06 - 33 84 70 54 of s.kooijman@peopletrack.nl

Populierenlaan 129
1185 SH Amstelveen
www.peopletrack.nl
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Virtuele assistentie

Zelfsturende auto’s, spraak en woordherkenning op telefoons, filmsuggesties in
Netflix en virtuele assistentes ofwel chatbot bij webwinkels. Het zijn slechts een
paar voorbeelden van kunstmatige intelligentie die we al regelmatig gebruiken.
Steeds vaker worden computers ingezet voor het ondersteunen van mensen
waarbij menselijke intelligentie wordt gezien als belangrijkste inspiratiebron.
Kunstmatige intelligentie (KI) wat is dat nou precies?
Artificiële intelligentie (AI), de Engelse term voor
kunstmatige intelligentie (KI), zijn technologische
ontwikkelingen van apparaten die reageren op
data of impulsen uit de omgeving en die, op basis hiervan besluiten nemen. Het gaat bij KI niet
om de rekenkracht, maar om de mogelijkheid te
leren en besluiten te nemen. Apparaten voeren
handelingen niet bewust uit, ze volgen algoritmes
en herkennen patronen. Hiermee kunnen ze leren
van hun eigen fouten en leveren ze steeds betere
resultaten.

Virtuele assistentes beantwoorden eenvoudige
vragen
Een chatbots, ofwel een virtuele assistent, die zelfstandig eenvoudige vragen van de medewerkers
kan beantwoorden. Denk bijvoorbeeld aan de regels voor bijzondere verlofsoorten, procedures
rondom verzuim of uitleg van een salarisstrook en
pensioenregelingen. Maar een chatbot is ook goed
in te zetten voor het uitleggen van administratieve
procedures. Voordeel: tijdbesparing bij de medewerkers van HRM en altijd beschikbaar op het
moment dat de medewerker de informatie nodig
heeft.

KI gaat dus over het de automatisering van complexe menselijke vaardigheden zoals waarnemen,
leren, plannen, het beantwoorden van (simpele)
vragen en het oplossen van problemen.

Leren op je eigen manier
Leren doet iedere medewerker op zijn eigen manier. Leert de ene medewerker door te doen, de
andere kan geen genoeg krijgen van theoretische
kaders en/of praktijkvoorbeelden. Het is dan ook
lastig om scholing zo te organiseren dat het voor
iedereen passend is. Door het inzetten van intelligente software kan een systeem achterhalen welke
stijl van leren het beste en wat het leerresultaat is
van de verschillende trainingsvormen. De inhoud
van de leerstof kan steeds worden aangepast naar

KI inzetten binnen HRM
Kunstmatige Intelligentie biedt grote mogelijkheden binnen diverse vakgebieden waaronder HRM.
Hieronder staan een aantal mogelijkheden beschreven waarbij KI werk binnen HRM kan wegnemen en/of ondersteunen.

de behoefte van de medewerker door bijv. ondewerpen uit te lichten en de medewerker te vragen
of deze informatie ook interessant is. Op deze manier leert het systeem zich steeds beter te maken.
Het vinden van je nieuwe collega
Maar ook in een sollicitatieprocedure geavanceerde software een toegevoegde waarde leveren aan
de HRM adviseurs. Niet alleen kan een systeem,
door vragen te stellen aan een HRM adviseur, de
vacature-eisen opstellen. De chatbot kan ook zelfstandig kandidaten zoeken in diverse databases
en sociale media doorzoeken om een beeld te creëren van het karakter van de sollicitant. Er is zelfs
al software ontwikkeld dat vacatureteksten scant
op uitdrukkingen die vooral mannelijke kandidaten
aantrekken. Zo is gebleken dat zinsnedes die helemaal niet seksistisch lijken; zoals “kan goed onder druk presteren” of “ bewezen succesvol zijn”,
vrouwen een onnodige drempel opwerpen om te
solliciteren.
Heb je dan toch die nieuwe collega gevonden, dan
staat je virtuele assistent graag voor je klaar om de

14

HR&Business Magazine #11 | hrbm.nl

medewewrker kennis te laten maken met de organisatie waarbij de belangrijke onderwerpen de
revue passeren.
Kleine veranderingen snel signaleren
Door het dagelijks verwerken van grote hoeveelheden data kan slimme software in een vroeg stadium bepaalde veranderingen signaleren. Denk
aan een kleine stijging van verzuimcijfers maar ook
de toonzetting van mails. Dankzij vorderingen op
bijv. taalanalyses kunnen systemen ontdekken dat
de inhoud van de mails negatiever worden wat kan
wijzen op conflicten, hoge werkdruk of andere problemen.
Conclusie; KI en HRM?
Kunstmatige Intelligentie kan binnen het HRM gebied van toegevoegde waarde zijn en veel werk uit
handen nemen. Maar de komende tijd zal KI zich
voornamelijk bewijzen als virtuele assistent voor
eenvoudige vragen te beantwoorden en het digitaliseren van workflows.
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Interview

Succesvol gedrag in organisaties

Het succes van organisaties is in hoge mate afhankelijk van het gedrag van
medewerkers. Voor het definiëren van succesvol gedrag en het sturen hierop,
wordt vaak competentiemanagement gebruikt. Er zijn echter meer factoren van
invloed. In dit artikel een inkijkje bij NS.
Bij NS werd competentiemanagement breed ingezet. Niet alleen voor het werven, selecteren en opleiden van medewerkers, maar ook bij complexere
vraagstukken. Zo bleek dat competenties bij organisatieveranderingen vaak werden gebruikt als
sturingsinstrument voor gedragsverandering. Ook
bij performancevraagstukken werd competentiemanagement ingezet, vanuit het idee dat het beheersen van competenties vanzelf leidt tot betere
resultaten van medewerkers. Investeren in het
verbeteren van competenties en het ontwikkelen
en aanbieden van daaraan gekoppelde opleidingen en trainingen, blijkt in de praktijk echter geen
garantie te zijn voor ander gedrag van medewerkers en een betere performance.
Het model
Naar aanleiding van deze constatering hebben we
een uitgebreider prestatiemodel ontwikkeld. Doel
van dit model is om inzicht te krijgen in succesvol
gedrag. Succesvol gedrag is daarbij gedefinieerd
als ‘de prestaties van medewerkers die aantoonbaar bijdragen aan het bereiken van de gewenste
bedrijfsresultaten’. Het model geeft inzicht in de
factoren die succesvol gedrag beïnvloeden en de
samenhang daartussen.

Resultaten
Om succesvol te zijn, moet voor een medewerker
allereerst glashelder zijn welke individuele resultaten van hem of haar worden verwacht en hoe
deze zich verhouden tot die van het team en de
organisatie (cascade). Door continu de voortgang
en de resultaten te bespreken met de leidinggevende en andere stakeholders, kan actief worden
bijgestuurd (act) om de resultaten te bereiken.
Persoon
De bekwaamheid van de medewerker is een randvoorwaarde voor succes in de functie. Dit vraagt
specifieke professionele vaardigheden en voor de
functie relevante competenties. Naarmate de talenten en de motivatie van een medewerker beter
aansluiten bij wat er in het werk gevraagd wordt, is
de kans op succes groter.
Context
Tenslotte is de context waarin de medewerker
opereert van invloed op de mate waarin deze succesvol is. Belangrijke factor hierin is samenwerking: met de eigen leidinggevende, met het eigen
team en met andere stakeholders. Ook de regelruimte van een medewerker is van belang. Zo kun-

nen procedures en richtlijnen een medewerker
helpen of juist belemmeren om de gewenste performance te leveren. Tot slot zijn de beschikbare
middelen, zoals de inrichting van de werkplek en
de beschikbare informatie, van invloed op de mate
waarin een medewerker tot goede prestaties kan
komen.
Toepassing van het model
De aanleiding voor het ontwikkelen van het model
was de vraag hoe competentiemanagement effectiever kan worden ingezet. Bij het beantwoorden van deze vraag realiseerden we ons dat bij
gedrag de neiging bestaat om te interveniëren op
de mens (competenties, opleidingen, etc.). En dat
de kenmerken van de context en het resultaat (en
hoe we daar op sturen) onderbelicht blijven. In het
model komen deze elementen samen.
De eerste ervaringen met het model zijn positief.
Concrete casuïstiek kan goed en snel geanalyseerd
worden aan de hand van de drie aspecten van het
model, waarbij ook gekeken wordt naar onderlinge
samenhang tussen de aspecten. Het helpt om de
juiste vragen te stellen en tot een goede analyse
en vervolgstappen te komen. Zo bleek het model
HR-businesspartners te helpen om expliciet te
onderbouwen waarom alleen het aanbieden van
een (competentiegerichte) training geen oplossing
is bij achterblijvende prestaties van medewerkers.
Het gesprek met de business wordt hiermee effectiever.
Het model kan daarnaast helpen om samen met
de business scherper te definiëren wat er nodig is
om organisatieveranderingen of businessplanambities vorm te geven, reeds ingezette instrumenten goed in samenhang te brengen en de juiste
interventies in te zetten. Zo bleek bijvoorbeeld
dat investeren in competenties van medewerkers
meer effect heeft als ontwikkelafspraken gekoppeld worden aan resultaatafspraken. In de praktijk

blijkt dat door een goede analyse niet altijd nieuwe
interventies hoeven te worden gedefinieerd, maar
dat reeds bestaand instrumentarium effectiever
kan worden ingezet. Dit leidt niet alleen tot minder
‘stapeling’ van HR-instrumenten, maar ook tot een
hoger HR-rendement.
Een neveneffect van deze aanpak is een betere en
actievere samenwerking van HR met andere disciplines. Zo is in een NS-organisatieonderdeel een
actieve samenwerking ontstaan tussen het HR- en
het Lean-team, vanuit de constatering dat deze
teams een gezamenlijk belang hadden. Door deze
samenwerking is er voor medewerkers en leidinggevenden nu een breder en meer geïntegreerd
aanbod beschikbaar van interventies om tot betere resultaten te komen.
Het model biedt daarnaast een kader om scherp
te krijgen wanneer iemand succesvol is in een
bepaalde functie. We hebben de afgelopen tijd
ervaring opgedaan met verschillende manieren
om situationeel gedrag expliciet te maken. Onder
andere vanuit voor de functie relevante KPI’s en
aan de hand van (cruciale momenten in) het werkproces. Hierdoor wordt gedrag dat in de functie
gevraagd wordt specifieker en de relatie met het
beoogde resultaat en de invloed van de context
explicieter. Dit geeft zowel de organisatie als de
medewerker meer duidelijkheid over wat er verwacht wordt.
Door het gebruik van het model komt HR in dialoog met de business tot de juiste aanpak en interventies. Dit past in de trend dat van HR-afdelingen
en –professionals steeds meer wordt gevraagd
de toegevoegde waarde aan de business aan te
tonen. Samen met de business en andere expertises, zoals Lean, moet gezocht worden naar manieren om snel en effectief succesvol gedrag te
specificeren, zodat de juiste (HR-) interventies kunnen worden ingezet.

Derk Jan Nijhoff is organisatieadviseur bij NS op het snijvlak van
gedrag en organisatie.

Erik Marcelis is bij NS werkzaam geweest als HR Manager en HR
Programmamanager.
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Interview

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

Turning today’s knowledge
into tomorrow’s value

‘Investeren in ontwikkeling van individu en team’
In de HR visie voor de MBO school
SintLucas staat de relatie individuteam centraal. Dit in plaats van de
klassieke lijn medewerker-manager.
De centrale persoon gaat op zoek naar
eigen kernkwaliteiten en aanleg, ook de mogelijkheden om deze in de werkomgeving te ontwikkelen en in te zetten worden verkend. De
medewerkers worden daarbij geholpen door
coaches met een verschillende achtergrond.
De verkregen inzichten worden gebruikt in resultaatverantwoordelijke teams. Per team staan
vier vragen centraal:

1 doelen en visie

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

Een vliegende start en
altijd de juiste informatie
binnen handbereik:

2 prestaties en het realiseren van persoonlijk
groei, doordat je zowel richting alsook coaching van je leidinggevende krijgt

3 talent en kracht
4 effectief samenwerken
Voor de ontwikkeling van de teams wordt
gebruik gemaakt van een aanpak die speciaal is
ontwikkeld voor zelfsturende organisaties. De
individuele bijdragen worden jaarlijks door het
team geëvalueerd. De nieuwe onderwijsteams
op locatie Boxtel zijn op een onconventionele
manier gevormd: door middel van systeemgericht werken. De nieuwe teams zijn inmiddels
voortvarend aan de slag gegaan. De gevoelde
resultaatverantwoordelijkheid van de teams
mondt al uit in rechtstreekse ondersteuningsvragen aan HR en andere diensten.
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Sta 30 minuten eerder op
Voor de vroege vogels onder ons, makkelijk gezegd dan gedaan, maar wel heel zinvol. Sta ’s morgens 30 minuten eerder op om aan ochtendgym of yoga te doen en
een moment voor jezelf te pakken. Een dag begint meestal al hectisch, zeker wanneer je een gezin hebt met (kleine) kinderen. Op deze manier kun je jezelf rustig
voorbereiden op de dag die gaat komen en vol energie beginnen.

2

Goed water drinken
Drink een groot glas lauw water bij het opstaan. Van weinig drinken droog je uit en
dat zorgt ervoor dat je moe wordt. Lauw water zorgt er tevens voor dat je spijsvertering goed op gang komt. Drink gedurende de dag nog minimaal 1,5 liter water
en vermijd koffie. Koffie droogt je lichaam uit en de energie is voornamelijk in de
middag (na de lunch) nodig.

3

Ontbijt
We weten allemaal dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd per dag is, sla deze dan
ook niet over! Ontbijten zorgt ervoor dat je belangrijke brandstoffen binnenkrijgt
die je meer energie geven. Vind je het lastig om in de ochtend te eten, denk dan
aan een eiwit shake of groene smoothie om je dag goed te beginnen.

duidelijkheid geven over hoe je presteert

De BeOne App
wachtingenvoor onboarding en
on the
job
leren
ondersteuning bieden
in het
behalen
van

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

beonedevelopment.com/app

3

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

Life hacking

Voel je je regelmatig uitgeput, futloos, moe en slapjes? Het is heerlijk om eindeloos veel energie te hebben, maar hoe krijg je dit voor elkaar? In ons dagelijks leven met bomvolle agenda’s is het soms lastig om je energielevel hoog te
houden, terwijl het juist belangrijk is om productief en energiek te blijven. Lees
hieronder een paar simpele tips waardoor je meer energie in de ochtend hebt
om je dag goed te starten!

1 ten opzichte van je doelstellingen en ver-

2 resultaten

18

Met meer energie starten aan je dag

Experimenteren met performance management

4

Ochtendgymnastiek
Breng direct na het opstaan je hartslag wat omhoog door 20 jumping jacks of een
bokswedstrijd met jezelf van minimaal 100 stoten. Het zorgt na het opstaan voor
een energieboost en dat je gedurende de dag meer calorieën verbrandt.
Met bovenstaande tips kun jij ook energiek je dag opstarten en met onderstaande
tips kom jij je dag wel energiek door!
Energie gedurende de (werk)dag

Heb je een kantoorbaan
waarbij je veel zit? Probeer dan de telefoontjes staand te doen. Je
rekt dan je spieren op,
je ademhaling wordt
dieper wat er weer voor
zorgt dat er zuurstofrijk
bloed in je hersenen
stroomt.

En dan nog enkele tips
om met energie de dag
door te komen:
Ga in je pauze even naar
buiten, de frisse lucht in.
Door even buiten te zijn,
adem je verse zuurstof in
wat je lichaam helpt om
beter te functioneren.
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Binnen kijken bij..

999 Games

De lange koude winteravonden maken plaats voor zwoele zomeravonden; beide
lenen zich voor spelletjes met vrienden, kinderen. En als je aan spelletjes denkt,
dan denk je tegenwoordig al snel aan “the rising star” 999 games. De Kolonisten
van Catan, 30 seconds, Carcassonne…zo maar een aantal bordspellen die grote
successen zijn geworden.
Vanaf een industrieterrein in Almere bestoken ze de markt met heel veel spelletjes. En staat er 999 op de doos? Dan is het al snel een hit! We kijken binnen
bij 999 games!
Hoe het begon……
In juli 1990 begon oprichter Michael Bruinsma vanuit zijn eigen huis in zijn eentje met het verkopen
van spellen. Hij verkocht de spellen telefonisch en
via spellenbeurzen. Nu bijna 30 jaar later staat Michael nog steeds vol passie aan het hoofd van zijn
bedrijf.
Maar nu niet meer alleen, maar met 30 vaste medewerkers. En met partners die in razend tempo
de spelletjes fabriceren. Eén van die medewerkers
is Bert Calis. Vanuit zijn passie voor spellen kwam
kocht hij zijn eerste spel bij Michael aan de deur.
Later, na de verkoop van zijn eigen spellenwinkel,
komt hij in dienst bij 999. Bert spreekt vol passie
over zijn vak en hoe 999 games geworden is tot
wat het is.
Cultuur
Spelletjes spelen moet je in het bloed zitten. Je
moet spelletjes ademen, anders heb je het zwaar
als werknemer bij 999. Je moet ze snappen, ervan
genieten en ze nog beter willen maken. Dat maakt
dat je bij 999 alleen maar op je plek bent als je een
echte fanaat bent.
Zo kent Bert alle spelletjes én de bijbehorende
regels daarvan uit zijn hoofd. Puur omdat hij ze
allemaal gespeeld heeft. Dat leer je niet uit een
handleiding, dat moet je ook niet wíllen. Dat is een
gave……..en bovendien heel handig als je een vraag
krijgt over een spel dat niet meer in de handel is.

samen met de bedenker verder uitgewerkt. Er
worden modellen gebouwd. De afdeling inkoop
bestelt daarvoor de meeste vreemde, nieuwe vormen in blokken, stenen en speelpoppen. En is een
idee eenmaal uitgewerkt en helemaal ok? Dan kan
het geproduceerd worden in 1 van de fabrieken
in Nederland of Duitsland. En komen ze in grote
aantallen weer terug naar Almere, van waaruit de
distributie plaatsvindt.
Doorlooptijd? 3 jaar! Een lange adem dus, maar
dat is het waard als het spel een succes is. Maar
dat geldt uiteraard niet voor alle spellen. Dat risico
calculeert men dus in.
Gamification
Een mooie nieuwe markt voor 999 is het onderwijs. Vanuit de overtuiging dat je vanuit plezier beter leert en andere verbanden legt, is er intensief
contact om spelenderwijs kennis over te brengen.
Er worden dan ook spellen ontwikkeld die als lesmateriaal dienen. Zo wordt leren fun!
Feitjes: met 30 medewerkers worden er 50 nieuwe
spellen per jaar uitgebracht. Van de grote spellen
worden er 80.000 per jaar verkocht.

Wereldrecord Catannen
Ook spelletjesfanaat? 999 games probeert steeds op een andere manier
mensen aan het spelen te krijgen. Daarom organiseren zij op 24 september in de Erasmus Universiteit in Rotterdam een wereldrecordpoging
Catannen. Met 1100 mensen wordt er dan een potje Catan gespeeld. Ga
naar www.999games.nl voor meer info!

Van idee naar verkoophit
Een briljant spel begint met een briljant idee. Dat
idee wordt te koop aangeboden. Zo is de bedenker van de Kolonisten van Catan in het dagelijks leven eigenlijk tandarts. Met zijn idee onder zijn arm
ging hij langs de spelletjesfabrikanten. De eerste
hapte niet, maat 999 wel.
Is er eenmaal een goed idee? Dan wordt het samen met de vormgevers en productontwikkeling
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Binnen kijken bij...

Wat als duurzame inzetbaarheid niet werkt?

KWR

Water…….het lijkt zo gewoon, maar het is bijzonder en van levensbelang. Dit
keer kijken we binnen bij een kennisinstituut dat de brug slaat tussen wetenschappelijke kennis over water en problemen in de praktijk van opdrachtgevers
als waterbedrijven, overheden en bedrijfsleven. Als je de snelweg afgaat en het
industrieterrein in Nieuwegein oprijdt, verwacht je niet uit te komen bij dit unieke gebouw. Een gebouw waar samenwerken, professionaliteit en duurzaamheid
centraal staan. Een gebouw waar water tot leven komt. Dit keer kijken we binnen
bij…. KWR Watercycle Research Institute, kortweg KWR.
Wat bij binnenkomst in dit twee jaar jonge gebouw direct opvalt is dat er volop leven is. Het
gebouw is ruim opgezet en het licht valt van alle
kanten naar binnen. Alle werkplekken en vergaderzalen zijn transparant. Wat je doet en hoe je
het doet, is zichtbaar voor alle collega’s. Er zijn
geen eigen werkplekken en er wordt

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

FOTO: KWR Nieuwegein/ Ivar Pel Utrecht

dus volop gebruik gemaakt van de flexplekken.
Centraal georganiseerd is dat iedere medewerker één meter kastruimte heeft en een locker…
that’s it.
KWR Water is een onderzoeksinstituut. Onderzoeken vergt veel focus en concentratie, daarvoor is rust en ruimte nodig. Daarvoor is binnen
het gebouw ook letterlijk en figuurlijk ruimte
gecreëerd. Als je je moet concentreren, voorziet het pand daarin dus ook. Zo zijn er concentratieplekken, telefooncellen en de bibliotheek
waar de onderzoekers in volle concentratie aan
de gang kunnen. In de zomer zie je ook medewerkers naar buiten gaan om te werken aan de
picknicktafels. De omgeving rondom het gebouw
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landse waterbedrijven. Iedere werknemer kan
zien wat daar die dag gebeurd en als toehoorder
aanschuiven.
HR bij KWR
Wendy Koningen (senior HR-adviseur) en Hans
Ruijgers (hoofd Communicatie) spreken met
trots over datgene wat hun bedrijf zo bijzonder
maakt. Het leiderschapsprogramma is het onderdeel van het HR-beleid wat de meeste trots
oproept. Het programma is opgezet om de dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers
te versterken. Bij KWR werken hoog opgeleide,
professionals met een grote inhoudelijke staat
van dienst. Voor leidinggevenden is het sturen
op proces geregeld een uitdaging; het leider-

HR Trend

Duurzame inzetbaarheid is het (zogenaamde) wondermiddel om werknemers
langer vitaal aan het werk te houden. Maar het werkt niet in alle gevallen. Duurzaam inzetbaarheidsbeleid vraagt om een lange aanloop en voldoende inbedding in een organisatie. En dan nog past het niet altijd. Wat dan te doen met
werknemers die de vruchten niet hebben kunnen plukken van het beleid dat
nog maar net of nog niet bestaat? Wat te doen als duurzame inzetbaarheid in
het geheel niet mogelijk is?
Vooral bij fysiek zware beroepen en relatief laag
opgeleide werknemers, blijkt het inzetbaar houden een moeilijke opgave. Het zijn tevens vaak
de werknemers die er al 40 of meer dienstjaren
op hebben zitten en die je hun pensioen gunt.
Door het afschaffen van vroegpensioenregelingen en de continue verlaging van de reguliere
pensioenopbouw is het financieel meestal niet
haalbaar om het pensioen vervroegd te laten
ingaan: een jaar pensioen
vervroegen leidt tot een
daling van de uitkering
van 8%-10%. Vijf jaar vervroeging (van 67 naar 62)
leidt dan tot een halvering
van het pensioen.
Werkgevers staan om verschillende redenen vaak
open voor het treffen van
een aanvullende vertrekregeling. Een win-win situatie zou je denken. De
zogenoemde RVU-heffing
maakt er een verliessituatie van voor de werkgever,
omdat in veel gevallen 52% eindheffing verschuldigd is over de vergoeding aan een werknemer.
Een regeling van € 100.000 kost de werkgever
dan ineens € 152.000. Dat maakt het treffen
van een ad hoc regeling al snel onbetaalbaar.
Er lijkt meestal niets anders op te zitten dan de
bestaande situatie te handhaven, met het risico

dat de werknemer ziek wordt en langdurig uitvalt. Een kostbaar traject als gevolg van loondoorbetaling- en re-integratieverplichtingen.
Partijen gaan daarmee voorbij aan andere mogelijkheden om uitstroom te realiseren. Zo zijn
er verschillende mogelijkheden om volledige of
gedeeltelijke uitstroom te realiseren. Voorbeelden van het laatste zijn
deeltijdpensioen of een
seniorenregeling,
ook
wel generatieregeling genoemd. Onder bepaalde
voorwaarden is ook volledige uitstroom mogelijk
zonder RVU-heffing. Het
is niet meer dan een economische analyse waarbij
lasten kunnen worden
afgezet tegen de besparing door inzet van veelal
goedkopere werknemers
en de besparing van verzuimlasten. Werkgevers
die tegen dit vraagstuk
aanlopen kunnen hulp gebruiken om de meest passende oplossing voor werkgever en werknemer
te definiëren. Zo maakt het voor HR én Finance
inzichtelijk dat een uitgave nu op termijn wel degelijk tot een besparing leidt en een werknemer
die met opgeheven hoofd afscheid kan nemen.

Drs. Natasja M. Winter, partner bij KWPS
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Leren & ontwikkelen: strategie of verplichting?

Diploma op zak, klaar met de verplichte schoolbanken, de wereld in om in de
praktijk te brengen wat je geleerd hebt. Maar die praktijk blijkt steeds vaker
anders te zijn dan wat er in je schoolboeken stond. De wereld om ons heen
verandert in een enorm snel tempo en wacht niet op een nieuwe druk van het
volgende lesboek. De veranderingen gaan net zo snel als dat je nieuwe iPhone is
achterhaald de dag dat je hem krijgt. Om bij te blijven met de wereld en je vakgebied is het dus van groot belang dat je blijft leren en ontwikkelen. Een leven
lang leren dus..
Echter: wie zorgt er voor je kennis en ontwikkeling nadat je ons verplichte scholingssysteem
hebt verlaten? Voor veel mensen geldt dat dit
vanuit de organisatie(s) komt waar ze gaan werken. Hier doe je nieuwe kennis op en krijg je
ruimte om jezelf te ontwikkelen. In de meeste
bedrijven is leren en ontwikkelen niet meer weg
te denken uit het standaard pakket van wat je als
werknemer wordt aangeboden. Bedrijven spenderen steeds vaker en meer aan opleiden en
ontwikkeling. Logisch ook gezien het feit dat dit
één van de meest belangrijke aspecten is voor
nieuwe medewerkers bij hun keuze voor een bedrijf.
Zodra leren en ontwikkelen in je organisatie
klinkt en/of voelt als een verplichting wordt dit
niet als de beste cultuur gezien om op te leunen

voor wat betreft het leven lang leren principe.
Een organisatie die het leren en ontwikkelen wel
als strategie heeft gekozen geeft jou de ruimte
om te werken aan bovengenoemd principe. Op
welke manier organisaties het principe van een
leven lang leren ondersteunen hangt af van de
leercultuur in de betreffende organisatie.
Grofweg kun je organisaties in vier culturen indelen:
Compliance cultuur
Noodzakelijke cultuur
Lerende cultuur
Continu lerende cultuur

Compliance cultuur
Een bedrijf waarbij alle aangeboden leeroplossingen gericht zijn op het behalen van een vinkje
of een bewijs. Bijvoorbeeld bedrijven waar je een
BHV kan volgen, omdat het verplicht is en waarbij je elk jaar enkele gedragsregels in e-learning
moet maken omdat het moet. Een bedrijf dat leren en ontwikkelen niet erg hoog in het vaandel
heeft staan maar vooral zorgt voor het minimaal
verplichte om bedrijfsvoering mogelijk te maken
.
Noodzakelijke cultuur
Een bedrijf dat zich richt op het minimale om
mensen naast compliant ook zo snel mogelijk
productief te maken. Dus een leerklimaat heeft
dat naast verplichtingen ook een aantal trainingen aanbiedt om de bedrijfsspecifieke kennis
en kunde te optimaliseren. Dit zie je dan vooral
terug in ‘onboarding’ programma’s en bij implementatie van b.v. nieuwe systemen.
Lerende cultuur
Onder een lerende cultuur verstaan we bedrijven die naast compliance en noodzakelijk leren
ook de ontwikkeling van medewerkers als onderdeel zien van het voortbestaan van het bedrijf. Dit zijn bedrijven waar medewerkers de
ruimte krijgen zich te ontwikkelen in de skills
die ze nodig hebben voor het werk dat ze doen.
Soms zijn deze leeroplossingen gericht op bedrijfsdoelstellingen en soms op het ontwikkelen
van de zogenoemde soft skills. Lerende culturen
zijn vaak programma gericht, medewerkers krijgen trainingen en opleidingen naast de normale
werkzaamheden.
Continu lerende cultuur
Een continu lerende cultuur biedt ‘all of the above’ maar gaat een stap verder voor wat betreft
het leren en wel in die zin dat deze bedrijven
het leren als persoonlijk maatwerk zien en dit
voor een groot gedeelte in het werk zelf en tijdens werkzaamheden weten aan te bieden. Een
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cultuur waarbij leren en ontwikkelen verweven
zit in dagelijkse werkzaamheden. En op zoveel
mogelijk manieren en alle medewerkers zelf laat
bepalen hoe en wanneer ze kennis op doen.
Daarnaast een cultuur die ook het leren en ontwikkelen zelf regelmatig innoveert door toepassing van nieuwe ontwikkelingen en inzet van de
juiste tools om medewerkers te faciliteren.
In de eerste twee culturen zal leren en ontwikkelen veel vaker een verplichting zijn en moet je als
medewerker vooral zelf op zoek naar extra kennis en ontwikkeling dan dat het bedrijf je deze
zal aanbieden. De laatste twee culturen raken
veel meer de strategische kant van leren en ontwikkelen. Organisaties in de lerende en continu
lerende cultuur typeringen zien leren en ontwikkelen als onderdeel van de bedrijfsvoering en
een meerwaarde voor het bedrijf als medewerkers zich goed kunnen ontwikkelen.
De cultuur van je organisatie biedt alleen de
voorwaarden maar niet de garantie dat je succesvol blijft leren en ontwikkelen, hierin is je eigen inzet natuurlijk van cruciaal belang. Ook als
persoon moet je jezelf afvragen is een leven lang
leren mijn verplichting of mijn strategie? Als je
je prettig voelt bij de eerste twee culturen zal je
wellicht wel weten dat je moet bijscholen of op
herhaling gaan maar zie je niet zozeer het nut
en noodzaak voor doorontwikkeling om nieuwe
kennis tot je te nemen. Als je je prettiger voelt bij
de laatste twee culturen dan ben je iemand die
op zoek gaat naar nieuwe kennis en is een leven
lang leren voor jou een gegeven feit.
Een leven lang leren is dus ofwel je verplichting ofwel je strategie. Als een organisatie kiest
voor één van de culturen is het van belang dat
zij weet wat een doelgroep nastreeft en of de
juiste match er nog is tussen wat je als cultuur
uitdraagt en wat de doelgroep verwacht. Als persoon is het net zo belangrijk te weten in welke
cultuur je het beste thuis voelt en regelmatig bedenkt of de organisatie jou nog wel biedt wat het
nodig heeft!
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Claire de virtuele juriste lost al uw juridische
problemen op
Dat robortisering in opkomst is, is algeheel bekend. Onverwacht is echter dat ook de juridische
dienstverlening onderwerp is van vergaande
automatisering. Kunstmatige intelligentie is de
basis van deze vergaande vorm van automatisering. Van Riel & Feyli Advocaten gaat met Claire,
de eerste vrouwelijke avatar juriste, pionieren
op de digitale snelweg. Claire richt zich eerst
op het analyseren van de contracten tussen bijvoorbeeld een recruitment-, uitzend-, payrollonderneming en hun opdrachtgevers. De analyse
wordt vertaald in naar kansen en risico’s. Ook
gaat Claire met mensen kennis delen en ervaringen uitwisselen.

Werken met Claire heeft niet alleen voordelen
voor de klant. Voordelen zoals tijd en plaats
onafhankelijk juridisch advies en lagere kosten.
Ook de jurist heeft voordelen. In plaats van uren
blokken op een dik contract kan de advocaat
meer tijd steken in de communicatie met cliënten en kennisontwikkeling. Veel juridisch werk
wordt gekenmerkt door routine en structurering. Claire werkt aan de hand van zogenaamde
patroonherkenning. Met behulp van kunstmatige intelligentie is het mogelijk om deze routines
en structureren te herkennen en hierop te anticiperen. Wellicht is Claire het begin van de geautomatiseerde rechtspraak. Er zijn dus voldoende
redenen om deze ontwikkeling nauwlettend te
volgen. Advocaten worden uitgenodigd om mee
te denken over wat en wie "hun digitale concurrent" wordt.

Steeds meer bedrijven met HR software op de
cloud
Eén op de vijf bedrijven met minimaal vijftig werknemers draait zijn hr-software in de cloud. Dat
is een verdubbeling ten opzichte van 2014. Dat
blijkt uit onderzoek van Computer Profile onder
ongeveer 7.000 ICT-functionarissen bij Nederlandse bedrijfsvestigingen met ten minste vijftig
medewerkers. Computer Profile onderzocht de
meest voorkomende HR-oplossingen. Daarbij
keek het naar afzonderlijke HR-oplossingen en
de gebruikte erp-toepassingen die HR-functionaliteiten bevatten. Van alle HR-oplossingen bij
bedrijven draait 20% in de cloud. Dit is 5% meer
dan vorig jaar. Een top 10 van meest gebruikte cloudtoepassingen is: microsoft, REAT, ADP,

AFAS, Schoolmaster, Google, Salesforce.com, Pdirect, Itslearning en Blackboard.

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

Verdeling naar omvang (werknemersklasse)
maakt duidelijk dat het zwaartepunt in gebruik
van cloudapplicaties ligt bij bedrijfslocaties met
circa 200 medewerkers. Bij 50 tot 100 werknemers ligt het gebruik op 48,8 procent, bij 100
tot 200 op 58,8 procent, bij 200 tot 500 op 58,8
procent, bij 500 tot 1.000 op 56,1 procent en bij
locaties met meer dan 1.000 medewerkers op
49,5 procent. Er zijn wel verschillen per marktsegment. Bij locaties uit het publiek domein en
bij multinationals wordt HR-software het meest
in de cloud ondergebracht of gehost (58% en
56%).

è Websnacks is een samenwerking met HR-kiosk.nl.
è Meer informatie en de bron is te vinden via https://www.hr-kiosk.nl/hr-business
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Leren van Coolblue

Coolblue is succesvol door digitale perfectie te koppelen aan extreme klantgerichtheid. Met medewerkers die deskundig zijn en passie hebben. Die meegroeien met
Coolblue zelf. Waar ruimte is voor Fun op het werk. Heleen Mes, HR directeur, liep
mee in Coolblue’s rondleiding “Rondje van de Zaak”, verdiepte zich in het sterk
groeiende en Award-winnende bedrijf in consumentenelektronica en zag waar HR
een voorbeeld aan kan nemen: 8 tips.
1. Maximaal digitaal proces
Coolblue is een online-speler die het aankoopproces voor de klant gemakkelijk, snel en plezierig maakt. Duidelijke informatie om producten te
vergelijken, plussen en minnen van een product
en een redelijke prijs. Het lijkt simpel, maar andere sites laten zien dat het ook anders kan.
HR zit in de omslag naar digitalisering. 50% van
de organisaties heeft een digitaal personeelsdossier en bij veel organisaties verlopen de
processen nog grotendeels via papier. Hoewel
bedrijven steeds meer een digitale strategie uitzetten, lijkt de HR efficiency niet veel voorrang
te krijgen. Maar de voordelen die digitalisering
heeft voor de eindklant, gelden ook voor de eigen medewerkers: selfservice, realtime informatie, efficiënte processen, hogere tevredenheid
en inzicht in data. Medewerkers zijn privé gewend online zaken te regelen, waarom dan niet
alle dienstverlening van de eigen werkgever?
Dus HR, versnel je digitalisering en geef meer
service. Verbeter je HR website. Maak HR systemen toegankelijk via een mobiele app. Gebruik
bij werving een digitale tool die de beste sollicitant bovenaan de lijst plaatst. Koppel de HRsystemen zodat gegevens niet meerdere keren
ingevuld hoeven te worden. En maak gebruik
van single sign-on. Stel de digitale personeelsdossiers open voor medewerkers zelf. Laat je
inspireren door online gepersonaliseerde marketing en bedenk welke service HR kan geven.
Wordt HR overbodig door digitale processen?
Nee, zeker niet. Routineklussen vallen weg en
de echte waarde toevoegen krijgt meer ruimte:
verwachtingen overtreffen, empathie, creativiteit
en maatwerkadviezen, vernieuwen en verrassen.
Dé HR competenties voor de toekomst.
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2. Alles voor een glimlach: ga voor extreme
klantgerichtheid
Bestellen bij Coolblue is een feestje. De levering
op zondag, de grappige doos, de deskundige
helpdesk, youtube filmpjes vol productinformatie en een handgeschreven kaartje toe. Digitale
spelers als Coolblue kiezen voor een hoog niveau van vertrouwen in de klant: niet in discussie
gaan maar problemen snel en correct oplossen.
Bijkomende kosten komen voor rekening van de
on-line spelers. Zo kweek je een goede reputatie.
Dat HR de administratieve zaken snel en correct
afwikkelt en een leesbare HR site zou de standaard moeten zijn en geen extreme klantgerichtheid. Vroeger was een interne vraag beantwoorden binnen 3 dagen acceptabel. Sollicitanten
krijgen een melding dat zij binnen 14 dagen bericht krijgen. Tegenwoordig wil de helft van de
consumenten een antwoord binnen 4 uur, 20%
wil binnen 1 uur antwoord en dan ook nog prettig en persoonlijk verwoord. Een vriendelijke attitude is de meest onderschatte marketing tool.

van de totale organisatie. Hun persoonlijkheden
bepalen 30-40% van het bedrijfsresultaat. Zo
ook bij Coolblue. De sfeer van het bedrijf werkt
aanstekelijk. Echte passie blijft lang bij.
Leiderschap begint bij het delen van een inspirerende visie. Hoe doet jouw bedrijf dit? Met
een duidelijke ‘WHY’ zoals Simon Sinek dat voor
ogen heeft? Met een gedeelde droom, een hoger doel waar medewerkers zich voor inzetten?
Of een weinigzeggend verhaal vanuit de top
over wat en hoe, omzetambities, holle frases en
lege kreten met kernwaarden zonder concretisering? Laat de visie op de toekomst van de organisatie en het HR beleid er één zijn waar je
warm voor loopt. Helder uitgewerkt in concreet
gedrag en geschreven in begrijpelijke inspirerende taal. Wat drijft ons? Wat zet en houdt ons
aan de gang? Het hebben van een doel, een bijdrage aan iets dat groter is dan jezelf is essentieel voor betrokkenheid van medewerkers. HR:
neem daarin het voortouw!
4. Iedereen is frontoffice
Coolblue heeft goed begrepen dat backoffice
niet meer bestaat. Alle afdelingen hebben hun
impact op de klantrelatie. Zonder de hulp van
‘backoffice’ afdelingen lukt het niet om extreem

klantgericht te zijn. Iedereen maakt onderdeel
uit van de frontoffice. Dus alle afdelingen weten
van elkaar waar zij aan werken. Alle feedback
van klanten wordt gedeeld. Immers hoe directer
de waardering van de klant, des te intenser de
betrokkenheid. De bedrijfsresultaten zijn transparant. Successen worden gezamenlijk gevierd.
Alle medewerkers krijgen maximale autonomie:
de ruimte om zelf beslissingen te nemen in het
voordeel van de klant. De klant is meer tevreden
door de snelle oplossing en ook voor medewerkers geeft het meer voldoening.
Dus weg met het onderscheid in core-business
en stafdiensten. Weg met interne klantgerichtheid. Iedereen werkt voor de klant. Iedereen is
van belang. Dus HR-medewerkers: investeer in
je kennis van de eindklant. Gedraag je als frontoffice. Geef elkaar ruimte voor attente acties.
Ga na waar HR-medewerkers toestemming voor
moeten vragen en rek grenzen op.
5. Beslissingen op basis van data
Coolblue neemt haar beslissingen op basis van
data. Niet op vaag onderbuik gevoel, geen hobbyisme of berijden van stokpaardjes. Coolblue is
voortdurend met de klant in gesprek: Wat vindt
de klant waardevol, hoe waardeert de klant za-

Kun je minimaal 3 voorbeelden van externe
klantgerichtheid van je HR afdeling benoemen
waardoor je laat zien dat je het echt meent? Ga
na waaraan managers en medewerkers zich storen bij HR en zorg dat juist dát punt maximaal
wordt opgelost en het voorbeeld wordt van extreme klantgerichtheid. Deel je bewijzen met
je bedrijf en help andere afdelingen in het benoemen van hun extreme klantgerichtheid. Zo
kweek je een goede reputatie als HR afdeling én
werkgever.
3. Een motto waar je warm voor loopt
“Elke dag een beetje beter” is het motto van
Coolblue. En “alles voor een glimlach” is de klantbelofte. Eindbaas Pieter de Zwart straalt dat zelf
uit. Volgens onderzoek bepaalt de persoonlijkheid van leiders voor 50-70% de persoonlijkheid
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te brengen en zo klanten te binden. In de afgelopen jaren groeit bij bedrijven en HR het besef
dat een optimale klantbeleving nauw samenhangt met een optimale medewerkersbeleving.
Bedrijven die hoog scoren op customer experience hebben anderhalf keer meer bevlogen
medewerkers dan bedrijven met een lage score.
Bedrijven gingen er vanuit dat tevreden klanten
leiden tot tevreden medewerkers. Dat effect is
er zeker, maar het omgekeerde effect blijkt twee
keer zo sterk: verbeter de employee experience
van je eigen medewerkers en de customer experience groeit als gevolg. Of zoals Simon Sinek het
stelt: ‘Customers will never love a company until
the employees love it first.’
De employee experience is wat een (potentiële)
medewerker ervaart in al zijn of haar contacten
met de organisatie en de wijze waarop dit tegemoet komt aan de eigen verwachtingen. Van employer branding van de organisatie en het solken. Wat kan beter? De data spreekt voor zich.
Daarna worden diensten en producten snel aangepast.
Ook HR moet beslissingen en voorspellingen baseren op data: welke competenties hebben echt
invloed op succesvol functioneren? Dat zijn vaak
maar de helft van alle competenties van een
functie. Welke Talent programma’s zijn werkelijk
effectief? Wat is de relatie tussen klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en commerciële resultaten? Wat zijn de HR karakteristieken
van een succesvolle afdeling? Wat zegt de klant
over onze dienstverlening? Ook bij het gebruik
van data blijft menselijke interpretatie noodzakelijk. Het voegt meerwaarde toe aan een dataanalyse. De computer versterkt zo de kwaliteiten
van het menselijk brein.
6. Beloon waar het echt om gaat.
Call center medewerkers bij Coolblue worden
beoordeeld op hun Net Promotor Score, niet op
de duur van het telefoontje of omzet. Zo krijg je
het gedrag dat je wilt bereiken. Een organisatie
krijgt immers niet wat het nastreeft, maar wat
het beloont. Is je bonussysteem gebaseerd op
financiële resultaten? Dan zal naar die financiële resultaten gestreefd worden, ook als de klant
er niet beter van wordt. Misschien winst voor de
korte termijn, maar niet op langere. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven met de grootste focus
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liciteren tot het moment dat de medewerker de
organisatie verlaat en zelfs daarna, en alles wat
daartussen op het werk gebeurt. Deze medewerkersbeleving bepaalt hoe goed een organisatie in staat is om talent aan te trekken, bevlogen
te laten zijn en te behouden.
Als je de customer experience wilt vergroten zul
je de ‘reis’ die klanten maken in contact met je
bedrijf stapsgewijs in kaart moeten brengen en
de klantwaardering per stap meten. Dit levert
waardevolle inzichten op en aanknopingspunten
om verbeteringen door te voeren voor de klant.
Voor de ‘reis’ die medewerkers maken in je bedrijf kan HR hetzelfde doen. Van employer branding tot pensioen: HR zal alle HR instrumenten,
processen en regelgeving moeten stroomlijnen
en herontwerpen. Hoog tijd dus om aan de slag
te gaan met het creëren van de beste employee
experience.

op winst de grootste kans hebben om de doelen
niet te halen. Dus HR, evalueer je beoordelingsen bonussysteem: is dat gebaseerd op de zaken
die je écht wilt belonen?
7. Have fun & be happy
Bij Coolblue zijn de vergaderruimtes een bron
van inspiratie: de ballenbak of de junglekamer
met lianen. Het bedrijfsrestaurant is een picknickplek, compleet met grastapijt en bomenbehang. Er is humor en een geslaagde 1 april-grap.
Lol hebben op het werk is heel belangrijk. Als
medewerkers onderling fun hebben merkt de
klant dat ook. En klanten houden van positieve
medewerkers. HR: kijk eens naar je eigen afdeling en je werk. Zit er humor in? Wordt er genoeg
gelachen? Laat het idee varen dat je niet professioneel bezig bent als je plezier hebt. Gebruik
creatieve werkvormen om de sleur van de vergadering te doorbreken. Sta stil bij de positieve
zaken van de afgelopen week. Geef elkaar eens
een complimentje. Happy medewerkers functioneren beter!

Heleen Mes bereikte als HR directeur met twee werkgevers een toppositie
Beste Werkgever. Zij werkt als HR directeur, consultant, trainer Happiness@
Work voor HR, docent HRM en talentmanagement en schrijft artikelen
over employee experience en gelukkig werken en is editor van de nieuwssite Happy People Better Business Nieuws (www.hpbbnieuws.nl) en LinkedIn
groep Employee Experience Nederland/België.

8. Van customer experience naar employee experience.
Op de website schrijft Coolblue zelf: “we hebben
een obsessieve focus op klanttevredenheid.” Dat
vertaalt zich naar de ambitie om de zogenaamde
Customer Experience steeds op een hoger plan
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Leiderschap

De arbeidsrelatie

Cijfers

Hoe krijg ik een voortvarend team, vragen managers zich af. Door vooral je eigen gedrag onder de loep te nemen. Managers zijn regelmatig zelf de oorzaak
van het welslagen of falen van hun team. Door een verbindend leider te zijn, ben
je een voorbeeld voor anderen. En dat doet volgen.
Excellente teams laten zien dat verbindend leiderschap een cruciale factor is. Eerst verbinden,
dan denken en doen. Door de wijsheid van iedereen aan te boren, ontstaan innovatieve (en
excellente) oplossingen en eigenaarschap om
ze uit te voeren. Wat bedoelen we dan met verbinden? Het proces om ‘alle belangen innig te
verenigen en samen te laten overgaan in iets
nieuws wat niemand alleen had kunnen verzinnen’. Een verbindend leider bezit het vermogen
om diepgaande connecties te maken. Hij doet
dat op verschillende niveaus: het intrapersoonlijke, interpersoonlijke, team- en organisatieniveau en het niveau van de samenleving. En hij
creëert verbinding vanuit ratio (de inhoud), het
gevoels- en behoeftenniveau (wat er leeft/ emoties van alle betrokkenen) en zielsniveau (het
grotere geheel). Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Begin bij jezelf
Allereerst verbindt een leider zich met zichzelf:
hij kent zijn intentie, weet z’n waarden vanwaar
uit hij handelt en is in staat om bij stress en
drukte zelfempathie toe te passen. Hierdoor
weet hij wat hij nodig heeft en gaat hij constructief de onderhandelingen in. Door zelfkennis en
zelf-reflecterend vermogen ziet hij ook wanneer
z’n gedrag niet bijdraagt. Hij bespreekt dat dan
met betrokkenen. “Sorry, ik geef aan dat ik ieders mening belangrijk vind. Tegelijkertijd praatte ik dwars door jullie heen en verweet ik jullie
‘gebrek aan lef’ toen jullie
kritiek hadden op mijn
voorstel. Voor mij is

innovatie van belang. En ik wil jullie bezwaren en
belangen horen. Ik zal de volgende keer er extra
opletten om dan te blijven luisteren. Spreek me
er ook op aan als ik dat niet doe.”
Kortom, neem je eigen gedrag regelmatig kritisch onder de loep, zorg dat je congruent wordt
en vraag om feedback.
Tape je lippen, vooral als jezelf een groot belang
hebt
Ten tweede kan een verbindend leider echt horen wat de ander wil. Dit is een ingewikkelde opgave als jezelf een groot belang hebt. Of als je
zelf het onderwerp van gesprek bent. Of als je
zelf al een uitgesproken beeld hebt hoe je iets
wil en de ander komt met een volstrekt ander –
in jouw ogen ‘onwerkbaar’ - idee.
Wil je bijvoorbeeld dat iemand meer z’n afspraken nakomt? Dan is het slikken als die persoon
zegt dat hij alles nakomt zoals overeengekomen
en dat jij en de organisatie onredelijke eisen
stellen. Kun je dan horen dat die collega begrip
wil voor zijn gezichtspunt? Ongeacht dat jij een
andere mening hebt over de situatie?
Manager: “Jij vindt dat we onredelijke eisen stellen. Je wilt graag begrip dat het moeilijk is om
ingeroosterd te worden op dagen waarop jij vrij
wilt. En wat je volgens eigen zeggen tijdig hebt
aangegeven.”
Medewerker: “Ja, inderdaad.”
Manager: “Hoe gaan wij dit oplossen?”, kan dan
je volgende vraag zijn. “Ik wil graag richting de
klant continuïteit bieden. Dus iemand moet op
deze dagen ingeroosterd worden.”

Nicole van Ladesteijn is managementtrainer en procesbegeleider voor verbindende teams en organisaties bij CommunicatieWijs.
www.communicatiewijs.nl

Medewerker: “Ik kan ook bespreken of ik met
collega X kan ruilen voor dit project. Dan heeft
de klant een vast aanspreekpunt en kan ik vrij
nemen op de verjaardag met mijn kind.”
Creëer de magie van gezamenlijkheid
Ten derde zorgt een verbindend leider voor een
gedeelde realiteit binnen het team en de organisatie over de bedoeling (waartoe zijn we er),
identiteit (wie zijn we, wat onderscheidt ons
van collega-organisaties) richting (waarheen,
per wanneer willen we) en hoe regelen we het
(welke structuur, menskracht en middelen zijn
nodig om de bedoeling waar te maken). Gedoe
ontstaat regelmatig wanneer betrokkenen hierover geen helderheid hebben. Ze denken dan:
‘ik kan echt niet met die collega of afdeling door
een deur’. Terwijl de oorzaak ergens anders ligt
dan in de interpersoonlijke relatie. Bijvoorbeeld
bij een IT-bedrijf. De manager wil financiële continuïteit en hecht daarom aan snelle productreleases. De R&D-afdeling wil kwaliteit en zorgvuldigheid. Eerst relatief grondig testen voordat
producten op de markt gebracht worden. Want
fouten in de software leiden tot veel klantvragen
bij de supportafdeling die uiteindelijk bij R&D
belanden. En die tijd gaat ten koste van de verdere productontwikkeling.
Dit vraagt om afstemming met elkaar: op welk
momenten kun je producten releasen zodat
de verkoopt loopt en je tegelijkertijd de afdeling Support en R&D minimaal belast wordt met
onnodige fouten? Hoor iedereen hierin en laat
voorbij persoonlijke belangen het –team- en organisatiebelang ontstaan.
Kies vanuit het totaal: vijf-dimensionaal
leiderschap
Ten slotte draag je als verbinder bij aan de maatschappij en samenleving als geheel. Het over-

stijgt jouw eigenbelang, de belangen van je klanten, collega’s en aandeelhouders en de team- en
organisatiebelangen. Het draait dan om je footprint als organisatie, op het sociale, duurzame
en economische vlak. Hoe en wat laat jij de wereld achter? Denk bijvoorbeeld aan keuzes voor
fair trade koffie, eco-printers, biologisch voedsel, elektrische leaseauto’s, een CO2-neutraal
kantoor, een positief arbeidsbeleid voor gehandicapten en mensen met een migratie-achtergrond. Het gaat dan om keuzes die goed zijn
voor iedereen, inclusief de aarde en volgende
generaties. Vier-dimensionaal leiderschap, kun
je dat noemen. Of zo je wilt, vijf-dimensionaal,
als je ook het universum mee wilt nemen als extra dimensie. Toets naderhand je keuze of deze
in lijn is met je intentie, waarden en organisatiebelangen. En vraag anderen om feedback.
Samenvattend
Hoe meer je je verbindend vermogen ontwikkelt
en inzet, hoe succesvoller je team en organisatie
zal zijn:
1. Ken de bron van je keuzes en wees ‘self supportive’ als het om empathie gaat. Vraag je collega’s wel om feedback om te blijven leren;
2. Maak – onvoorwaardelijk - contact met de
bron van de ander. Laat je eigen agenda los. Als
het belang van de ander helder is, kun je jouw
belang (weer) naar voren brengen. De belangen
zelf bijten elkaar niet, hooguit de strategieën om
ieders belang te vervullen.
3. Faciliteer het proces om een gedeelde werkelijkheid te creëren rondom team- en organisatiebehoeften.
4. Kies hoe en wat jij de wereld wil achterlaten
en hoe je de belangen van de samenleving en
het universum als geheel kunt integreren in winwin-win-win-win.
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Cijfers
De beleidsdekkingsgraad van de
pensioenfondsensector is aan
het eind van het eerste kwartaal
van 2017 uitgekomen op 99,7
procent. In het genoemde kwartaal is de dekkingsgraad met 2,2
procentpunten toegenomen. De beleidsdekkingsgraad is de dekkingsgraad waarop
pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen
moeten baseren. Deze wordt berekend als
het gemiddelde van de dekkingsgraden gebaseerd op marktinformatie van de laatste
twaalf maanden. De dekkingsgraad gebaseerd op marktinformatie is in het eerste
kwartaal gestegen met 2,8 procentpunten
naar 104,9 procent. Deze dekkingsgraad
geeft de verhouding weer tussen de waarde
van de beleggingen van pensioenfondsen
enerzijds en de waarde van de pensioenverplichtingen anderzijds

99,7 %

Vinden en gevonden worden

in het doolhof van de digitale marketing

21

De Nationale Beroepengids
noemt liefst 21 beroepen waar
volgens de gids toekomst in zit. Of
de beroepen in 2018 nog bestaan
is de vraag, maar kennis nemen van
beroepen waar u nog nooit heeft gehoord is niet te versmaden. Als u weet wat
een Ethisch Hacker, Werkgeluksdeskundige
en Virtual Assistent doet, dan bent u al bewust met hun toekomst bezig. Oriënteert u
zich verder, kijk dan naar het beroep: Facilitator, Finance Coach, Duurzaam bouwer /
groene bouwvakker, Ethisch Hacker, Docent
Webdevelopment, Empathisch Zorg en Welzijn Professional, Professional Organizer,
Logistiek Specialist, Recruitment Specialist,
3D-specialist, Drone Piloot, Ontwikkelingscoach, Product Owner, Longevity Coach,
Digital Developer, Growth Hacker, Werkgeluksdeskundige, Data Scientist, DomoticaSmart Home-“Internet of Things” Expert of
Freelance Specialist.

Fotografie Aaf van Essen

HR-kiosk.nl
Profileer je bedrijf op de grootste onafhankelijke kennisbank voor arbeid en wetgeving.
Meer leads voor slechts € 295,-- per maand.
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Een jaar na de invoering van de
meldplicht datalekken maakte
de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) eind 2016 de balans op:
ruim 5.500 meldingen in krap een
jaar tijd. Een groot deel van die meldingen was te voorkomen geweest. De meldingen die de Autoriteit Persoonsgegevens
in 2016 ontving, gingen in veel gevallen over
verkeerd bezorgde brieven, verkeerd geadresseerde e-mails en een slechte beveiliging van klantportalen waardoor klanten
elkaars gegevens konden inzien. Ook komt
het vaak voor dat USB-sticks met persoonsgegevens kwijtraken of dat een laptop wordt
gestolen. (Bron: Brisk, 20 apr. 2017)

5500

40%

Het aantal jongeren onder de 25
dat werkt als freelancer of flexwerker is in het eerste kwartaal
van 2017 met 40 procent gestegen. Tegelijkertijd is hun omzet ook
fors gestegen, met bijna 20 procent. Dat
blijkt uit een onderzoek van HR-bureau Tentoo onder meer dan 10.000 respondenten.
Ook het aantal vrouwen dat in het eerste
deel van dit jaar werkte als freelancer is gestegen, met maar liefst dertien procent.

343
miljard

Familiebedrijven
realiseerden
343 miljard euro omzet in 2015.
Dit komt neer op bijna 27 procent
van de omzet van alle bedrijven
in het niet-financiële bedrijfsleven
met meer dan één werkzame persoon.
Dit meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek. Een familiebedrijf is een bedrijf waarbij
één familie direct of indirect een meerderheid van zeggenschap heeft en formeel betrokken is bij het bestuur. Begin 2016 telde
Nederland bijna 278 duizend familiebedrijven, 71 procent van alle bedrijven (exclusief
bedrijven van ondernemingengroepen met
één werkzame persoon). Bij de meeste bedrijven in Nederland werken niet meer dan
50 personen en een groot deel van deze bedrijven is een familiebedrijf. (Bron: CBS, 21
apr. 2017)

è Cijfers is een samenwerking met HR-kiosk.nl.
è Meer informatie en bron is te vinden via https://www.hr-kiosk.nl/hr-business
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HR Technologie

HR Profiling

Sluit HR nog wel aan op de vraag van de organisatie of kan dat beter? HRM heeft
een aantal jaren geleden een omslag gemaakt naar een gecentraliseerde HR afdeling, maar is dat nog wel optimaal? Paulien Huizinga geeft aan welke ontwikkelingen
zij ziet binnen het HR gebied: wat is HR-profiling? En wat is nodig om HR-profiling te
realiseren?
Wat zie je op dit moment als belangrijkste ontwikkeling op HR-gebied?
Het wordt tijd dat alle HR afdelingen beter naar
de ‘klant’ gaan luisteren en kijken. Veel meer van
aanbod gestuurd naar vraag gestuurd. Tegenwoordig werken vrijwel alle banken, commerciële bedrijven en overheidsorganisaties met
klantprofielen en een werkwijze als ‘the Customer Journey’. Je echt verdiepen in de opgave
en behoefte van de klant en dat vertalen naar je
aanbod.
Hoe doet HRM dat nu dan? HRM is vaak toch
heel mens gericht?
De meeste HRM-ers helpen de leidinggevenden
en de medewerkers goed. De huidige HRM afdelingen zijn niet ingericht om iedereen op maat
met elke vraag te helpen en dat moet je als organisatie ook niet willen, dat is veel te duur. Je
wilt een goede balans tussen dienstverlening en
betaalbaarheid. Een optimale balans die past bij
het team of het organisatieonderdeel en dat is
met de huidige werkwijze niet haalbaar.
Hoe is deze situatie dan ontstaan?
Vanaf 1997 kwamen er snel meer mogelijkheden vanuit ICT als ondersteuning van HR-pro-

cessen. Denk daarbij aan de mogelijkheid voor
medewerkers om zelf zaken te kunnen muteren
en te regelen. Gelijktijdig is in veel organisaties
een centralisatie van de P&O afdelingen doorgevoerd. Veel van deze veranderingen zijn mede
gebaseerd op het model van Ulrich. In dat model
is de P&O adviseur doorontwikkeld naar een HRbusinesspartner gericht op de leidinggevende.
En daarnaast is voor de medewerker een HRservicedesk ingericht plus via het intranet een
‘Mijn HR’ voor standaard vragen. Dit alles aangevuld met gebundelde expertise op gebieden als
verzuim, leren, recruitment en mobiliteit. In de
praktijk is de verandering naar HR-businesspartner moeilijk gebleken.
Dus jij zegt dat HRM afdelingen zich nu teveel
baseren op een verouderd model?
Paulien geeft aan: Ja, wat eerst goed was kan nu
beter! Het model wat uit ging van ‘one size’ voor
alle organisatieonderdelen past niet meer. ONE
SIZE DOES NOT FIT ALL, mensen willen meer en
anders, ze willen een maatpak voor de prijs van
standaard confectie. Die wens is al aanwezig in
onze gehele maatschappij.
Vanuit de communicatie is dat ook herkenbaar,
vooral in relatie tot contentmarketing. Daarbij

Voorbeeld van HR-profiling:
De logistieke productieafdeling heeft een totaal andere vraag dan de marketing afdeling. Op logistiek is vooral de aanwezigheid en roostering heel belangrijk, als iemand er niet is door verzuim moet er gelijk iemand anders invallen. De begeleiding
en de monitoring van verzuim en het maken van de roosters via zelfroostering is op
de logistieke afdeling heel essentieel. Bij de marketing afdeling is de behoefte anders. Als iemand er twee dagen niet is dan haalt de medewerker het werk vaak zelf
weer in. Verzuim speelt wel en is vaak werkdruk gerelateerd. Roostering is minder
belangrijk en juist persoonlijke ontwikkeling vraagt veel meer aandacht.
HR heeft dus een andere opgave in de ene afdeling dan op de andere afdeling. Daardoor kan HR nog efficiënter en vooral passender worden ingevuld. Elk team heeft
zijn eigen profiel, dus HR-profiling is nodig!

gaat het ook om aansluiten op de beleving en
interesses van de omgeving, het publiek. Niet
meer een boodschap voor iedereen, maar relevant zijn door het op maat delen van bijzondere momenten met mooie verhalen en goede
beelden. Dit wordt door de nieuwste ICT ondersteunt.
Er zijn nu ook veel meer mogelijkheden via eHRM en digitaal leren; het oude Click, Call, Face
kan over naar een Omni-channel. Als je je selfservice invult kun je gelijk chatten met de adviseur. Ook zijn er veel meer HR expertrollen mogelijk. Via HR data-analyse en monitoring kan de
dienstverlening op maat worden afgesproken.
HRM kan nu van ONE SIZE naar HR-profiling. Op
basis van een ‘HR-profiel’ een combinatie van
standaard en maatwerk per organisatieonderdeel afspreken, leveren en gezamenlijk bijsturen.

Wat is er nodig om HR-profiling te realiseren binnen een organisatie?
Allereerst zal er een ander gesprek tussen de leidinggevenden en de HRM-ers op gang moeten
komen om per organisatieonderdeel een goed
beeld van de behoefte scherp te krijgen. Deze
behoefte kan vervolgens vertaald worden in een
HR-profiel en daarbij passende dienstverlening
vanuit HR. Gelijktijdig zal binnen HRM de mogelijkheden vanuit ICT versneld ingevoerd moeten
worden.
Daarbij is het goed om ‘af te kijken’ bij een andere omgeving: HRM bij communicatie en overheid bij bedrijven.

Paulien Huizenga is procesbegeleider en manager
organisatieverandering en HRM bij Bonte Bij.
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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 keer: De Rat.
Ratten komen er in onze beroepspraktijk slecht af.
Ratten verlaten het zinkende schip wanneer een organisatie zich in zwaar weer bevindt. Als rattenkoning
wanneer ze weer eens met hun staarten in de knoop
zijn gekomen moeten ze verhongeren omdat ze niet
wegkomen. Iets dat je vast herkent van vergaderingen die eindeloos lijken voort te duren. Maar bovenal
schijnen ratten zich te gedragen volgens een patroon
dat onlosmakelijk verbonden is met hiërarchie en hogerop komen ten koste van anderen.
Zo ook in het boek “Hoe word ik een rat?” van Joep
Schrijvers uit 2002. Daar wordt de rat opgevoerd als
metafoor voor verschillende gradaties van gedrag om
jezelf te bevoordelen ten koste van anderen in een
professionele bureaucratie. Onder het motto “Wie
geen vuile handen heeft gemaakt, heeft niet geleefd”
biedt hij het handboek voor de Rat in onze professionele bureaucratie.
Het leert je greep te krijgen op de belangrijkste bronnen van macht en je repertoire uit te breiden met
competenties als Omkopen, Pas afsnijden, Angst
Runnen, Vernedering, De baas ondermijnen, Fronten
kiezen, Bewijzen verzamelen, Lekken en roddelen,
Lobbyen, Waarheid liegen, Reputatiemanagement,
Onvoorspelbaarheid en Sporen vernietigen. Kom
daar maar eens om in onze huidige organisaties vol
braafpraat als dienend leiderschap, verbinding en
omdenken.
Ik kan het boek je dan ook zeer aanbevelen wanneer
je je in een arena bevindt. Wanneer dubbelzinnige
doelen, tegengestelde belangen, rekeningen uit het
verleden te vereffenen en niet te vergeten echte ratten in de buurt kenmerkend zijn voor je omgeving.

Toch heb ik het te doen met de ratten in deze verhalen. Ratten zijn niet slinks en vals. Ze zijn slim, samenwerkingsgericht en niet te vergeten meesters in
het zich aanpassen aan de omstandigheden. Dat verdient een betere metafoor in het organisatieadvies.
Neem nou de molrat. Een schoonheid is het niet:
vrijwel haarloos, nagenoeg blind en enorme knaagtanden. Toch is het een wonder van wendbaarheid,
geheel aangepast aan zijn omgeving. Met zijn grote
tanden kan hij niet alleen eten maar ook gangen graven, de naakte huid weert parasieten die een vacht
nodig hebben en hij is, hoewel warmbloedig, bestand
tegen grote temperatuurschommelingen door zijn lichaamstemperatuur mee te laten schommelen.
Het meest opzienbarende is nog wel dat de molrat
ongevoelig is voor kanker. Dit komt doordat de cellen van het dier zeer gevoelig zijn voor te veelvuldige
aanwezigheid en dan stoppen met delen. Zelfs in radioactief besmette omgevingen kunnen molratten
prima leven.
De molrat is voor mij de metafoor voor de wendbare
organisatie of medewerker die zich aan kan passen
aan veranderende omstandigheden, efficiënt werkt
aan resultaten en bestand is tegen een stootje. Werken als een molrat, dat is doen waar je goed in bent,
steeds op zoek naar nieuwe wegen. Een molrattenburcht is een organisatie die sterk staat, aangepast is
aan haar omgeving en een flinke klap kan hebben. En
voor HR staat de molrat voor precies de juiste mens
op de juiste plek, niet te veel en niet te weinig. Nooit
meer reorganiseren maar een organisatie die zichzélf
aanpast. Heerlijk lijkt me dat!
Ik hoor wel of het aanslaat…

Bernard Zwiers
Bernard Zwiers, HR Business Partner bij PGGM, bespreekt ieder
kwartaal een Ȇdierenmetafoorȇ uit zijn organisatieadviespraktijk.
Bernard is een ervaren HR manager en organisatieadviseur op het
gebied van organisatieverandering, HR en ICT.
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Kruisbestuiving
tussen
HR en IT!
Advies en projectmanagement op het gebied van
Human Resources, e-HRM, talentmanagement
en organisatie-verandering; daar staan we voor.
Met onze daadkrachtige aanpak realiseren we
uw concrete doelen.
Wij vliegen voor uw resultaat.

info@bontebij.nl
www.bontebij.nl

