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Varia Actualiteiten

HR in beweging! 

 
Hans van der Velden
Redactie HR&Business 
Magazine

Vooraf
De HR business partner zal zich-
zelf in een ‘squeeze’ voelen tus-
sen de oude en nieuwe wereld 
die veel wendbaarheid vraagt. 
Aan de ene kant wordt verwacht 
dat de organisatie (vaak conform 
CAO) de functioneringsgesprek-
ken voert en de ‘normaalverde-
ling’ wordt gevolgd. Aan de an-
dere kant vraagt een organisatie 
die de implementatie is gestart 
van Agile werken, scrum-teams of 
de invoering van flexibele teams 
een andere HR benadering. Aan 
de hand van de verhalen van ING, 
Eneco Groep en Stedin Groep il-
lustreren we hoe HR kan transfor-
meren. Aan de andere kant zetten 
we ook de zin en onzin van functi-
oneringsgesprekken naast elkaar 
in een paar columns. Ook wordt 

HR gevraagd meer aandacht te 
hebben voor medewerkers, door 
de noodzaak dat mensen meer 
eigen regie willen en moeten ne-
men over hun werk. In dit Maga-
zine deel1 over hoe HR professi-
onals dat kunnen laten ‘ontstaan’. 

En in dit HR&Business nummer 
veel aandacht voor de zorg-sec-
tor. We hebben een gesprek ge-
voerd met een bijzonder bedrijf: 
de thuiszorgorganisatie ‘Joost 
zorgt’. Joost is een inspirerend 
voorbeeld van iemand met een 
beperking die succesvol in 
de maatschappij is en zijn 
kijk op de wereld je aan het 
denken zet. En Universiteit 
Twente heeft onderzocht 
hoe zorgprofessionals het 

zelf ervaren om in zelfsturende 
teams te werken. Voor dit onder-
zoek hebben de onderzoekers 
tientallen werknemers gesproken 
in grote zorgorganisaties. En wat 
wordt jouw droombaan als je gaat 
samenwerken met een robot? De 
zorg zal veel kunnen winnen met 
de hulp van robots. 

De HR vanuit verschillende aspec-
ten belicht, veel leesplezier! 

Varia

HR&Business Magazine #13  |   hrbm.nl

Gratis bedrijfsscan en adviesaanpak duurzame inzetbaarheid 

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

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

AWVN heeft voor MKB-bedrijven een bedrijfsscan en adviesaanpak duurzame inzetbaarheid ontwikkeld. Organisaties 
kunnen hier volledig gratis aan deelnemen. Door MKB-Nederland is hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld. AWVN 
is convenantpartner voor MKB-Nederland en kan uw organisatie in het kader van deze subsidie begeleiden. 

De aanpak bestaat uit: 

1. Kennismaking en eerste inventarisatie en delen van verwachtingen 
2. Verkenning over hoe de organisatie er voor staat op het gebied van duurzame 
3. Inzetbaarheid door het houden van een werksessie 
4. Invullen van een organisatiescan
5. De scan analyseert op heel praktische wijze knelpunten met inzetbaarheid nu en in de (nabije) toekomst.  

De advisering is laagdrempelig en praktisch. En helpt u concreet om verder stappen te zetten om de duurzame inzet-
baarheid van uw medewerkers te vergroten.  

Manager grootste struikblok bij 
zelfsturende teams  

De manager blijkt zelf de belemmering bij het invoeren 
van zelfsturende teams. Hoe minder macht een leider 
heeft, hoe minder hij of zij genegen is te delen, zo blijkt 
uit onderzoek van Management Team en de Rijksuni-
versiteit Groningen. Wetenschappelijk onderzoek on-
dersteunt deze gedachte. Volgens de onderzoekers aan 
de Rijksuniversiteit Groningen hoogleraar Janka Stoker 
en promovendus Sanne Feenstra  “kan zelfsturing kan 
succesvol zijn en toch mislukt het vaak. Heel vaak om-
dat het maar halfslachtig wordt ingevoerd doordat ma-
nager zijn/haar macht niet echt uit handen geven.” Het 
verdelen van de verantwoordelijkheden met de daarbij 
behorende bevoegdheden is een zero sum game. Winst 
aan macht bij het zelfsturende team gaat ten koste van 
de macht dat het management moet afstaan. Bedrijven 
moeten dus hiermee rekening houden en alternatieven 
zoeken voor de behoeftes van leidinggevenden binnen 
of buiten de organisatie. 

Privacy in gevaar bij assessment op 
basis van DNA 
Aan assessments wordt grote waarde gehecht als het 
gaat om voorspelbaarheid van gedrag in de toekomst. 
Een belangrijk onderdeel van de beoordeling van het as-
sessment is de vraag in hoeverre omgevingsfactoren de 
uitkomst hebben beïnvloed. Uit onderzoek van het Ne-
derlands Tweelingen Register blijkt dat een groot deel 
van het gedrag “gedicteerd is door aanleg”. Kortom, het 
DNA bepaalt in grote mate iemands gedrag!  Het assess-
mentbureau BrainCompass speelt hierop in met assess-
ments op basis van DNA. Inmiddels heeft de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) BrainCompass berispt omdat 
het werkt in strijd met de Wet bescherming persoonsge-
gevens. BrainCompass zegt niet ontevreden te zijn met 
het oordeel. 

Volgens AP verwerkt BrainCompass persoonsgegevens 
over ras en gezondheid in strijd met de Wet bescher-
ming Persoonsgegevens (Wbp). De manier waarop 
BrainCompass toestemming vraagt aan deelnemers 
voor de verwerking van hun gegevens voldoet niet aan 
de eisen. Ook de beveiliging van persoonsgegevens is 
niet op orde. De AP is van plan tot handhaving over te 
gaan als de overtredingen voortduren. 

5



HR&Business Magazine #13  |   hrbm.nl 7

Maandag 

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Francisca Donkersloot 

Wijn inkopen in Frankrijk 

De integratie 

Kos Stad 

Dit is mijn club…  

Concert dag 

Francisca Donkersloot, dit jaar 50 geworden en 
deze mijlpaal uitbundig gevierd. Getrouwd met 
Thomas en we hebben 2 kinderen, Emma en 
Matthijs. De afgelopen jaren diverse HR func-
ties gehad met als rode draad: vanuit HR/or-
ganisatieperspectief integreren van (onderde-
len van) bedrijven, insourcing en outsourcing. 
Sinds 2,5 jaar ben ik als zelfstandige aangeslo-
ten bij BonteBij. Dit is een bewuste keuze want 
ik doe graag mooie opdrachten met leuke 
mensen voor interessante klanten.  

Vandaag sta ik vroeg op en vlieg naar Frankrijk 
voor een wijnbeurs. Op de beurs praat ik met een 
aantal bevlogen wijnproducenten over hun pro-
duct. Ik selecteer 8 nieuwe wijnen die ik ga verko-
pen in mijn kaas, noten en wijnwinkel. Wachtend 
op het vliegveld hoor ik van de gemeente dat de 
toestemming er komt voor een mooi terras bij de 
winkel. Goed gevoel!  

Vandaag naar Eindhoven in mijn rol als integratie-
manager bij twee energieke softwarebedrijven die 
samen gaan. In het projectoverleg met de twee di-
recteuren wordt de voortgang besproken. Daarna 
met de twee HR adviseurs aan de slag om de ar-
beidsvoorwaardenharmonisatie voor te bereiden 
en ik schrijf de twee wekelijkse nieuwsbrief voor 
de medewerkers. Op de terugweg meezingen met 
de top 1000 nummers van Veronica.  

Kos stad is mijn favoriete vakantiebestemming, ik 
weet alle leuke plekjes te vinden. Omdat de kinde-
ren vakantie hebben, vliegen we een dagje naar 
Kos. We huren fietsen en hebben een heerlijke 
dag op het strand en kletsen bij met onze Griekse 
vrienden in ons favoriete restaurant.  

Vandaag een belangrijke bestuursvergadering van 
Ajax. We praten over het transferbeleid, de nieu-
we trainer en evalueren de eerste seizoenshelft. 
Na het geweldige seizoen van vorig jaar zijn we nu 
niet tevreden en bespreken de nieuwe doelstellin-
gen. Daarna naar Utrecht en help ik bij de opvang 
van daklozen. Om 16:00 uur staat er alweer een 
behoorlijke rij mensen te wachten op een slaap-
plaats. Gelukkig is er voor iedereen een plekje. De 
sfeer is goed en onder de indruk van de verhalen 
ben ik om 23:00 thuis. 

Vandaag alweer in de Arena, maar nu druk bezig 
met de voorbereiding van het concert van U2! Als 
tourmanager zorg ik ervoor dat alles vlekkeloos 
verloopt. Bono is er rond 11:00 en begint met de 
soundcheck. Gelukkig verloopt het concert pro-
bleemloos. U2 is geweldig en iedereen geniet. 
Morgen maar eens lekker uitslapen.  

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

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

ALLES DRAAIT 
OM DE JUISTE PLANNING

WFM OPLOSSINGEN VOOR

RETAIL

LOGISTIEK

INDUSTRIE

STEWARD & EVENT PLANNING

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

Neem contact op met een van onze accountmanagers
T: +31(0)345 473 259 | INFO@SOFTBRICK.NL | WWW.SOFTBRICK.NL 
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Modern organiseren Hubot, het uitzendbureau voor mens en robot 

Gaan robots onze banen overnemen of gaan we met robots samenwerken? We 
lezen bijna alleen maar artikelen over robots die onze banen over gaan nemen. 
We lezen bijna nooit dat we samen een betere job kunnen doen dan een mens 
of robot alleen. Next Nature Network wil hier verandering in brengen en laten 
zien, dat de Robot en de mens elkaar ook kunnen versterken. Op de Dutch 
Design Week lanceerden ze hun idee: Hubot, het uitzendbureau voor mens en 
robot. 

Een robot als intercedent? 
Het uitzendbureau is tijdelijk gesitueerd in de Me-
diamarkt Eindhoven. Deze locatie is perfect. Het 
zorgt ervoor dat er niet alleen bezoekers van de 
Dutch Design Week langskomen, maar ook bezoe-
kers van de Mediamarkt zelf. Een breed publiek 
dus voor Hubot.  Bij binnenkomst rijdt er een robot 
naar je toe en nodigt je uit te komen solliciteren 
naar je droombaan van de toekomst. Tegen een 
robot praten is voor de meesten even wennen. 
Mensen gaan daar dan ook heel verschillend mee 
om. Sommigen lopen snel weg. Anderen geven al-
leen antwoord op de vragen van de robot. Maar er 
zijn ook mensen die een praatje en een grapje met 
de robot maken.  

Jobtest en banen van de toekomst 
De robot onderwerpt je aan een jobtest met ver-
schillende meerkeuzevragen. Bijvoorbeeld: Waar 
moet je aan denken bij het woord Mars? ‘Lekker!’ 
of ‘Je nieuwe thuis’. Op basis van je antwoorden 
wordt je droombaan geselecteerd. Dat zijn alle-
maal banen voor de toekomst. Aan wat voor soort 
banen moet je dan denken? Een aantal voorbeeld-
banen waarin mens en robot elkaar versterken: 

Thuiszorgmedewerker 2.0 
Als thuiszorgmedewerker ben je verantwoordelijk 
voor de ondersteuning van de zorgbehoevende 
ouderen, zieken of gehandicapten. Nu werk je als 
robot in een strak schema per zorgvrager waarbij 
je voornamelijk bezig bent met schoonmaken. In 
de toekomst maakt de intelligente schoonmaak-
drone de boel schoon zodat jij de aandacht hebt 
voor de mens. 

Luchtverkeerbegeleider 
Als luchtverkeerbeveiliger zorg je ervoor dat vogels 

uit de buurt van het vliegveld blijven met behulp 
van je roofvogeldrone. Zo voorkom je dat vogels 
in de motoren van vliegtuigen vliegen en kunnen 
zowel de vogels als de vliegtuigpassagiers veilig 
landen en opstijgen. 

Shiva Therapeut  
Menselijke aanraking heeft een unieke werking 
die niet door een machine kan worden vervangen. 
Als Shiva therapeut masseer je dan ook met eigen 
handen. Maar deze masseur heeft een shirt waar 
nog vier robotarmen aan zitten. Zo kan een mas-
sage van zes handen gegeven worden! Als een oc-
topus met menselijke gevoeligheid. De beste mas-
sage ooit! 

Superslimme klusser 
Als klusser wil je niet altijd in de boeken. En om in 
de techniek bij te blijven moet je wel eens de saaie 
handleidingen doorworstelen. Maar dat is verle-
den tijd. Dankzij ‘augmented reality’ scherm op je 
helm worden instructiefilmpjes getoond waarmee 
je snel en efficiënt de problemen aan elektrische 
apparaten kan oplossen. 

Wat is jouw baan van de toekomst? 
Je uiteindelijke keuze voor je droombaan van de 
toekomst geef je aan bij de robot én zodra de baan 
vacant is, krijg je bericht per email. 

Hoe lang zal het duren voordat je aan de slag kan? 
Dat is nog wel de grote vraag… Het is in ieder geval 
een mooie ervaring om in contact te komen met 
een robot, je denken te stretchen over zowel sa-
menwerking met robots als toekomstige banen en 
na te denken hoe jij jezelf daartoe verhoudt.  

De jobtest is te doen op www.hubot.org/jobtest.  

8
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In gesprek over HR, van praten naar resultaten! 

Een stevige uitspraak die in veel organisaties niet geheel onterecht is. In een we-
reld waar veranderen de norm is, moet HR alle zeilen bijzetten om de business 
te ondersteunen en te versnellen met de nieuwe ‘way-of- working’. De huidige 
dienstverlening werkt onvoldoende. Daarnaast wil HR het ook anders doen, ge-
dreven door ambitie, kennis en vernieuwende visies. Maar hoe? Aan de hand 
van de verhalen van ING, Eneco Groep en Stedin Groep illustreren we hoe HR 
kan transformeren, waarin en hoe dat bevalt. Leest u mee? 

De energietransitie, Fintech, Mobile, Cloud en Agile 
werken: het zijn termen die in bijna elke organisa-
tie zorgen voor rumoer en verandering. Stilstand is 
achteruitgang! Ook organisaties in o.a. de financië-
le- en energiewereld hebben hier dagelijks mee te 
maken. Al jaren overigens en dat dringt door tot in 
de kern. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe 
manieren van werken, een andere klantbenade-
ring en andere diensten en producten. Dit vraagt 
veel van HR. Als geen ander is HR de club die deze 
organisatietransformaties kan faciliteren en ver-
snellen. Via het binnenhalen van nieuwe talenten 
tot leiderschapsprogramma’s, cultuurbewaking of 
zelfs cultuurverandering. En van het uitrollen van 
een nieuwe manier van werken tot het mede-or-
ganiseren van een fusie of overname.  

HR wil deze transformaties ondersteunen: aan am-
bitie geen gebrek. Te vaak echter, wordt HR gezien 
als praatclub die graag aan tafel zit, maar weinig 
toevoegt. Werkend met het Ulrich model wordt via 
de ‘strategische’ HR Business Partner een bottle-
neck gecreëerd. Deze duizendpoten lopen name-
lijk over van het werk dat varieert van strategische 
tot zeer operationele en tijdrovende vragen. Dit 
wordt ondersteund met een vaak verouderde, on-
voldoende werkende digitale oplossing. Resultaat: 
HR worstelt met het leveren van snelle, impactvol-
le dienstverlening richting de business. 

Hoe dan? HR moet én wil het dus anders doen! 
Mooi. Maar hoe dan? ING, Eneco Groep en Stedin 
Groep hebben op hun eigen manier hun HR-mo-
del opnieuw ingericht en daarmee gezorgd voor 
meer klantcontact, betere resultaten en hogere 
tevredenheid van de business*. Het Agile gedach-
tengoed is hier de rode draad. Het gaat dus over 
de bedoeling in plaats van systemen en proces-
sen. HR is geen politieagent maar degene die zorgt 
dat de juiste mensen, cultuur en organisatie wordt 
neergezet. We belichten hun aanleiding, aanpak 
en belangrijkste overeenkomsten en verschillen: 

ING: Het bancaire verdienmodel verandert met de 
snelheid van het licht. Juist omdat behoeften van 
klanten sneller veranderen, o.a. door technologi-
sche ontwikkelingen, is de business van ING in juni 
2015 overgestapt naar Agile werken. De prioriteit 
lag hier bij de klant. HR heeft de transitie eerst be-
geleid en is ná deze transformatie ook zelf Agile 
gaan werken. De energie en samenwerking binnen 
de teams is merkbaar anders geworden. Meer fo-
cus en het werken in Agile teams inspireert men-
sen in hun groei en ontwikkeling. 

ENECO GROEP: In zeer korte tijd heeft Eneco 
Groep haar nieuw model ontwikkeld (3 maanden) 
en zijn ze gestart met doen! Via impactsquads wor-
den nu projecten opgepakt en er wordt gewerkt 
met multidisciplinaire teams. Al doende leren ze. 
De organisatie zit in een continue transitie waarin 
HR ook flexibel moet blijven meebewegen met 
de business. Momenteel wordt samen met deze 
business bekeken of en hoe Agile breder wordt in-
gezet. Bottom up dus! Dit kan HR met eigen erva-
ring nu goed begeleiden. Overigens is dit dus ook 
wennen want een vast HR-aanspreekpunt voor de 
business is verleden tijd. 

STEDIN GROEP HR staat aan het begin van de re-
alisatie van het nieuwe model. HR loopt binnen 
Stedin, anders dan bij ING, vóór in de organisatie-
brede transformatie. Het toekomstbestendige 
model is vormgegeven mede op basis van inter-
actie met medewerkers, leidinggevenden en de 
HR Community. Dit creëert veel draagvlak maar is 
nog geen blauwdruk voor een vlekkeloze realisa-
tie. Een belangrijk beoogd resultaat van het model 
is aanscherping in focus. Komend jaar wordt het 
model geïmplementeerd, aangescherpt en door-
ontwikkeld.

Ties de Vos, Teamlead “Transformation on Track” @ Frisse Blikken 

Met veel dank aan Jetske van Kilsdonk (ING), Sanna van der Wijst (Eneco 
Groep) en Mariken Radstaat (Stedin Groep) voor het meedenken en bijdra-

gen aan dit artikel. 

Aanleiding & Vorm: ING Eneco Groep Stedin Groep 

Aanleiding Agile werken helpt bij het 
maken van impact op de 
strategische HR-thema’s en het 
ontwikkelen van een cultuur 
die uitgaat van denken in 
klantwaarde, vakmanschap en 
continu verbeteren. 

De energietransitie versnellen 
en samenwerking tussen de 
Business Units vergroten. 

Energietransitie versnellen en 
de groepsstrategie van Stedin 
kunnen faciliteren en 
versnellen. 

Essentie Model Via Communities of expertise, 
HR Impact Teams (HIT) en 
People Services  

4 domeinen: HR Services 
(Running), HR&Business, 
Employee Journey, 
Transformations (Changing) 

Gebaseerd op 4 journeys: 
Kandidaat, Medewerker, Team 
en Organisatie.  

Essentie Way of Working Agile mindset maar niet persé 
de Scrum-methode 

Change in scrum teams en de 
rest met een Agile mindset 

Dicht tegen de business aan 
met interdisciplinaire teams 

Interactie met de business Via HRBP’s waarbij er een 
duidelijke ‘People agenda’ is 
waarop projecten 
geprioriteerd worden 
opgepakt. 

Strategische HR vraagstukken 
via HR Connectors, Change via 
multidisciplinaire teams en via 
specialisten per thema’s. 

Via Business Connectors en de 
‘Marktplaats’ waar business 
vragen en interdisciplinaire HR 
teams samenkomen. 

Profiel HR medewerkers Vakmanschap is de basis. Met 
meer focus op houding en 
gedrag (DNA). 

Geselecteerd op specialisme. 
Focus op Projectmanagement 
skills. 

Veel ruimte voor specialisme. 
Focus op houding en gedrag: 
verantwoordelijkheid, lef en 
samenwerking.   

Implementatie HR: ING Eneco Groep Stedin Groep 

Organisch vs. Big Bang Big Bang Organisch Organisch 

Omvang in transformatie Afschaling Lichte afschaling Gelijk 

Implementatiemethode Inspiratiesessies, 
adviesaanvraag, support van 
Agile coaches en na de big 
bang gestart met 
zelforganiserende teams 

Heel snel starten en via veel 
interne feedback bijsturen 

Ervaringsgericht en 
gefaciliteerd via 
kwartiermakers 

Resultaat: ING Eneco Groep Stedin Groep 

Waar is de Business blij mee? HR en Business spreken nu 
dezelfde taal. Ze werken in co-
creatie snel toe naar resultaat. 

Interactie met business en 
slagkracht is groter. Actief op 
zoek naar feedback.  

Nog niet van toepassing i.v.m. 
fase 

Wat gaat nu écht anders? Focus op strategische 
prioriteiten en daarmee 
worden effectief keuzes 
gemaakt. 

Werken in multidisciplinaire 
teams met scrummethodiek 

Focus, transparantie en 
interactie met de business 

Wat ging goed? Er is veel transparantie over 
wie waar mee bezig is. Er is 
hierdoor ook meer 
consistentie in de diensten 
richting de business. 

Samenwerking binnen HR is 
hoog en er is een eenduidige, 
effectieve aanpak richting de 
business 

Nog niet van toepassing i.v.m. 
fase 

Wat is moeilijk? Het ontwikkelen van de agile 
mindset en het bijbehorende 
gedrag kost veel tijd. Dit vraagt 
een ontwikkelgerichte aanpak.  

Focus blijven houden en 
sommige dingen dus niet 
oppakken. 

Nog niet van toepassing i.v.m. 
fase 

 

Twee belangrijke lessen hieruit zijn (1) dat er signi-
ficant verschillende manieren zijn om dit te reali-
seren. Het gaat vooral over een aanpak die past bij 
jouw organisatie, cultuur en randvoorwaarden. Een 
2e is dat de interactie met de business behoorlijk 
veranderd en dit ook voor de klant-kant wennen 
is. Daarbij merken we dat leidinggevenden zelf ook 
veel (ontwikkel)-vragen hebben. Samen optrekken, 
betrekken, uitleggen en op zoek blijven gaan naar 
verbinding is hierbij essentieel. 

Sprinten! 
Rozengeur? Maneschijn? Zeker niet maar het zijn 
stappen in de goede richting. De business merkt 
in ieder geval het verschil! 
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Zin & Onzinfunctioneringsgesprekken 

• Je hoort als manager wat een medewerker bezighoudt en kan helpen de juiste keuzes 
te maken. Juist een gesprek aangaan over de verwachtingen vanuit het verleden en 
voor de toekomst kan nieuwe inzichten geven. Doordat je als manager weet wat me-
dewerkers bezighoudt, kun je de medewerker ook echt helpen om de juiste keuzes 

te maken. 

• Het levert altijd bruikbare informatie op. Medewerkers hebben vaak goede ideeën en in een gesprek 
is er meer ruimte om deze te verkennen. En zelfs als een medewerker negatief is over de ontwik-
kelingen van de organisatie, levert dit altijd bruikbare informatie op. 

• Een goed functioneringsgesprek kan het werkplezier verhogen wat een positieve invloed heeft op de be-
drijfsresultaten. Het is dan wel belangrijk dat je de presentaties van de werknemers benoemd, bij-
stuurt en beoordeeld. Niet alleen op de jaarlijkse momenten, maar continue door het jaar heen. 

Functioneringsgesprekken, een jaarlijks terugkerend ritueel binnen veel orga-
nisaties. Moet je als medewerker en manager nog wel wachten op dat ene mo-
ment? Als de medewerker en manager elkaar spreken over werkinhoud dan kun 
je toch ook vaker het functioneren aan de orde komen.. 

• Het functioneringsgesprek is een zwaktebod dat in het leven is geroepen omdat de 
managers te druk zijn en om echt contact met de medewerker te hebben. Veel mana-
gers hollen met pakken papier over de gang van vergadering naar vergadering 
waardoor hij het contact met de werkvloer is kwijtgeraakt. Hoe de medewerker 
functioneert en hoe de manager daarbij kan helpen zijn onderwerpen die nog 
nauwelijks worden besproken. Dat wordt versterkt doordat er jaarlijks een gesprek is ingepland 
waarin de manager dan het functioneren bespreekt.   

• Jaarlijkse functioneringsgesprekken leiden tot stress. Niet alleen in de drukke agenda van de manager, 
maar ook bij de medewerker. Juist omdat er een apart gesprek is wat alleen maar over functione-
ren gaat krijgt het een bepaalde lading. Wat vindt de manager eigenlijk van mijn functioneren? Als 
het goed is zou de manager dit toch al wel hebben besproken? En waarom zouden we dan nog 
een apart gesprek voeren.  

• Je kan niet bijsturen. Je beoordeelt achteraf, dat is per definitie altijd te laat. Mocht het niet goed 
gaan, kan je niet meer bijsturen. Het feit dat je met de medewerker een functioneringsgesprek op 
het einde van het jaar ingepland hebt is zelfs een reden om de zaak nog een aantal maanden aan 
te laten modderen wanneer het niet goed gaat. 

Onzin

Zin

Uw processen zijn in goede handen

Salarisadministratie

Waar wacht u dan nog op?

Sven van der Wer�
06 22 72 33 88
s.vanderwer�@buropayroll.nl

Benieuwd wat wij u kunnen bieden?

Populierenlaan 129
1185 SH Amstelveen

www.buropayroll.nl

Flexibele ondersteuning bij uw 
salarisadministratie, zoals: volledige 
salarisverwerking, mutaties, 
aangifte loonhe�ngen, fiscaal 
advies, controle en de aansluiting 
met de financiële administratie.

020 820 3030

Personeelsadministratie
Extra expertise bij HR-processen, 
zoals: werving & selectie, instroom- 
doorstroom-uitstroom, mutaties in het 
personeelsinformatiesysteem, 
conversies en het digitaliseren van 
personeelsdossiers.

Financiële administratie
Tijdelijke ondersteuning bij de 
financiële administratie, zoals: 
financiële mutaties, controle 
jaarrekening, debiteuren- en 
crediteurenadministratie, inkoop- en 
verkoopfacturen, rapportages en 
opstellen van managementinformatie.

Outsourcing
Buro Payroll kan u op meerdere 
manieren werk uit handen nemen. Van 
controleren tot het volledig overne-
men van alle werkzaamheden op het 
gebied van Payroll, HR en Financieel. 
Met onze ervaring en uw wensen 
komen we tot een juiste verhouding.

info@buropayroll.nl
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Wat is een goede netwerker? Het stereotiepe beeld is iemand met een vlotte 
babbel die strooit met visitekaartjes en makkelijk contact legt. Het is dan ook 
verrassend dat één van de beste netwerkers ter wereld een verlegen persoon 
is, die liever anderen aan elkaar koppelt dan zelf nieuwe contacten legt. Adam 
Rifkin werd in 2011 door Fortune tot beste netwerker gekroond.  

Fortune had een uitgebreid social media onder-
zoek gedaan naar wie de meeste Linkedin con-
necties had met de 640 meest invloedrijke Ame-
rikanen (CEOs, slimste mensen in technologische 
sectors, machtigste vrouwen en rising stars). De 
winnaar, Adam Rifkin, was zelf niet een machtige 
CEO of politicus, maar een relatief onbekende, 
verlegen computer nerd. Wat is het geheim van 
Adam Rifkin? Wat kunnen we van hem leren? Rifkin 
bouwde zijn netwerk geleidelijk op, eigenlijk zon-
der het doel om er zelf direct beter van te wor-
den. Hij hielp door de jaren heen vooral anderen. 

Vaak waren dat kleine gunsten, hij stelde mensen 
aan elkaar voor en soms verleende hij wat grotere 
gunsten zoals het bouwen van een website die hij 
schonk aan de band Green Day.  

Een vorm van sociaal kapitaal 
Het voorbeeld van Rifkin is voor de meeste men-
sen niet rechtstreeks te kopiëren. We zijn niet al-
lemaal in staat om een prachtige website of iets 
vergelijkbaars te maken en te schenken. En we 
zijn waarschijnlijk ook niet allemaal gezegend met 

de onzelfzuchtige aard van een Moeder Theresa 
of Ghandi. Toch is het goed om te begrijpen wat 
generositeit kan bereiken. Door kleine en wat gro-
tere gunsten te verlenen, bouw je een netwerk vol 
“goodwill” op. Deze goeie wil van je connecties – 
kennissen en vrienden - is de bron van wat we ook 
wel sociaal kapitaal noemen. Je kan je connecties in 
je netwerk later om een wedergunst vragen. Adam 
Rifkin kon jaren later een grote fan van Green Day 
die hij had leren kennen bij het bouwen van de 
fanwebsite om hulp vragen bij een start up, omdat 
deze fan inmiddels een bekende internetonderne-
mer was geworden, namelijk Graham Spencer.  

Generositeit is besmettelijk 
Adam Rifkin is een ondernemer, en laat zien dat 
generositeit kan lonen voor ondernemers. Binnen 
een organisatie kan generositeit nog grotere effec-
ten hebben. Amerikaanse onderzoekers hebben 
laten zien dat in sociale dilemma’s waar het moei-
lijk is om samen te werken aan een collectief doel, 
mensen die consistent blijven samenwerken en 
geven (de zogenaamde “consistent contributers”) 
van groot belang zijn. Het blijkt dat generositeit, 
het elkaar helpen, besmettelijk is. Door je coöpe-
ratief op te stellen, is de kans groot dat je collega’s 
dat ook doen. Een kleine groep “consistent con-
tributors” kan hardnekkige coöperatie problemen 
oplossen. Hun voorbeeld gedrag leidt dan tot een 
cascade van coöperatief gedrag: samenwerken 
wordt de norm. Dit is natuurlijk van groot belang 
voor organisaties, omdat geen organisatie kan 
overleven zonder een coöperatieve instelling van 
haar werknemers. Maar het is ook van belang voor 
individuele werknemers, door je coöperatief op 
te stellen, kan je een rimpeleffect van samenwer-
king in gang zetten, die jezelf later weer ten goede 
komt. Op die manier bouw je aan je eigen sociaal 
kapitaal. En dat kan iedereen leren. Of je nu een 
introverte Nerd bent of een extravert. 

“Birds of a feather flock together”  
Adam Rifkin bouwde geleidelijk een rijk netwerk op 
door gunsten aan anderen te verlenen, maar zo-
als we al eerder opmerkten, hij heeft geven tot het 

De beste netwerker ter wereld is een Nerd Social&Business

Dr. Gerrit Rooks, Gerrit is docent aan de TU Eindhoven, doet onderzoek naar 
sociale netwerken en netwerkgedrag en is trainer bij Netwerktrainer.eu.

www.netwerktrainer.euè

grootste goed verheven. Voor de meesten onder 
ons is dit een brug te ver. Het is ook niet echt ver-
standig. Een netwerker die alleen geeft, is op een 
gegeven moment alles kwijt. Verstandig een net-
werk opbouwen, houdt rekening met wat een net-
werk op termijn kan opleveren. Daarbij is het slim 
om er voor te zorgen dat je contacten niet teveel 
op elkaar lijken. Sociaal wetenschappers zijn het er 
over eens dat “diverse” netwerken beter zijn. Men-
sen met diverse netwerken maken sneller carrière, 
zijn creatiever en over het algemeen zijn ze ook 
productiever. In de praktijk leggen mensen ech-
ter graag contact met gelijkgestemden. “Birds of a 
feather flock together” oftewel: “soort zoekt soort”. 
Mensen worden aangetrokken door het bekende. 
Op conferenties praten we graag met bekenden. 
Op het werk, drinken we koffie met “onze” afdeling. 
Het gevolg is dat in elke (ietwat grotere) organisa-
tie weleens verkokering optreedt. Werknemers 
klitten samen. Ze werken in bepaalde patronen en 
routines steeds met dezelfde anderen. Dergelijke 
routines kunnen efficiënt zijn als het werk routine-
matig is, maar in veel organisaties is dat niet meer 

zo en beperkt het kennisdeling en samenwerking. 
In verkokerde organisaties is er weinig kennis over 
elkaars expertise, werknemers van verschillende 
afdelingen zijn daardoor niet in staat om poten-
tiele samenwerkingsmogelijkheden te herkennen.  

Netwerken in organisaties 
Het patroon van verkokering is een fundamenteel 
probleem en blijkt vaak moeilijk te doorbreken. Een 
organisatie is gebaat bij werknemers die zich mak-
kelijk bewegen in de organisatie, toegang hebben 
tot diverse kennis en in staat zijn om mensen met 
elkaar te verbinden. Netwerktraining kan daarbij 
helpen. Door inzicht te krijgen in hoe sociaal ka-
pitaal kan worden opgebouwd, wat de effecten 
zijn van verschillende vormen van sociaal kapitaal 
op jezelf, je team en organisatie als geheel, wordt 
het functioneren en welzijn van jezelf verbeterd, je 
team effectiever en je organisatie flexibeler. Met 
aandacht voor de kunst van het netwerken stimu-
leer je kennisdeling en samenwerking binnen or-
ganisaties. 
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Een beperking is een gave.Interview

Met de krapper wordende arbeidsmarkt komt er ook meer aandacht voor het 
aan het arbeidsproces laten deelnemen van mensen met een beperking. Joost 
Nauta is oprichter, eigenaar en bestuurder van de thuiszorgorganisatie ‘Joost 
Zorgt’. Joost is het sprekende voorbeeld van iemand met een beperking die suc-
cesvol in de maatschappij is. In dit artikel geeft hij zijn visie hierop. 

Thuiszorgorganisatie ‘Joost Zorgt’  
Joost Nauta heeft vanaf zijn geboorte de spier-
ziekte Spinale musculaire atrofie (SMA). Door deze 
spierziekte kan hij alleen twee vingers bewegen en 
is hij aan een rolstoel gebonden. Hij is hierdoor zijn 
hele leven op thuiszorg aangewezen. Joost heeft 
in 2005 ‘Joost Zorgt’ opgericht uit onvrede over de 
thuiszorg die hij destijds van de reguliere instellin-
gen zelf kreeg. Zo heeft hij toen de thuiszorgorga-
nisaties als star ervaren en verwonderde hij zich 
over het feit dat er ieder keer weer een andere 
zorgverlener bij hem thuis langs kwam. Met ‘Joost 
Zorgt’ wil hij dat de cliënt een vaste zorgverlener 
heeft en dat zij zorg verlenen waarbij de betrok-
kenheid voor de cliënt er vanaf spat.  

Zelfredzaamheid is cruciaal 
Joost had in 2005 de behoefte om uit de routine 
te treden van alleen maar de hele dag verzorgd 
en vermaakt worden. Hij was, naar eigen zeggen,  
op zoek naar een meer zinvolle invulling van zijn 
bestaan. Toen heeft hij dan ook besloten om iets 
van zijn leven te maken. Dit heeft geleid tot de op-
richting van ‘Joost Zorgt’. 

Zelfredzaamheid, verbinding leggen tussen men-
sen, vrijheid en eigen regie zijn bij de zorgverlening 
voor Joost persoonlijk, maar ook voor zijn organi-
satie, uitgangspunt. De zorg moet hierop gericht 
zijn. Dit schept de randvoorwaarden voor mensen 
met een beperking om zingeving aan hun leven te 
geven. 

Arbeidsmarktparticipatie. 
Om mensen met een beperking te laten acteren 
op de arbeidsmarkt moet zelfredzaamheid en ver-
binding met anderen leggen, bij hen voorop staan. 
Overigens spreekt Joost over mensen met een uit-
daging in plaats van mensen met een beperking. 
Dit kenmerkt zijn positieve persoonlijkheid.  

Iedereen heeft in zijn ogen een beperking, bij de 
een is dit fysiek, bij de ander is dit mentaal en weer 
anderen hebben een beperking in pragmatische 
alledaagse aspecten. 

Om te slagen op de arbeidsmarkt is het belangrijk 
hoe iemand omgaat met zijn beperking. Een CV 
en een professioneel verleden is minder relevant. 
Het draait veel meer om talent en attitude dan om 
studies en prestaties uit het verleden. Het gaat 
om verantwoordelijkheidsgevoel bij mensen. Zijn 
mensen doelgericht, hebben ze initiatief en zijn ze 
in staat om verbindingen met anderen te leggen. 
Wanneer hiervan sprake is verhoogt dit ook voor 
mensen met een beperking de kansen op de ar-
beidsmarkt. Hier moeten zij dus zelf bewegen. 

Kansen voor werkgevers 
Mensen met een beperking hebben werkgevers 
veel meer te bieden dan dat zij zich vaak beseffen. 
Belangrijkste hierbij is wel dat de werkgever zelf 
een mentaliteitsverandering ondergaat. Nu wordt 
nog veel te veel gedacht in beperkingen en niet in 
mogelijkheden. Dit moet anders om de participa-
tie van mensen met een beperking te doen slagen. 
Werkgevers moeten ruimdenkender worden. 

Een beperking brengt vaak met zich dat een an-
der aspect veel beter is ontwikkeld dan bij ande-
ren. Het is een bekend fenomeen dat autistische 
mensen veel beter in staat zijn testwerkzaamhe-
den uit te voeren dan anderen. Een beperking is 
dan ook een gave die veel meer gebruikt moet 
worden door individueel betrokkene maar ook 
door werkgevers. Wie kunnen in de zorg immers 
beter de verkoop verzorgen dan ervaringsdeskun-
digen die weten hoe het is om zorg te ontvangen?! 
Het is dan ook vreemd dat dit niet vaker gebeurt. 
Mensen met een uitdaging zijn vaak solistischer 
opgegroeid en hebben in het verleden veel meer 
moeten vechten om zaken gerealiseerd te krijgen. 
Zij beschikken dus veelal over een groot doorzet-
tingsvermogen. Joost geeft aan dat hij hierdoor 
zichzelf veel minder vaak ziek meldt dan anderen. 

Kortom werkgevers moeten veel meer de talen-
ten van mensen met een beperking benutten en 
hierin dan ook een gedifferentieerd personeels-
beleid  gaan hanteren. Overigens kan de overheid 

hier ook wel een handje bij helpen. UWV-trajecten 
met betrekking tot bijvoorbeeld aangepast vervoer 
duren ontzettend lang. De ervaring leert dat dit het 
enthousiasme onder werkgevers niet aanwakkert. 

Managementstijl 
Joost geeft samen met een directeur Bedrijfsvoe-
ring en een directeur Business Development lei-
ding aan ‘Joost Zorgt’. Door zijn immobiliteit werkt 
hij minstens 60% van zijn tijd in zijn appartement 
annex kantoor. Zijn eigen vervoer kost gewoon 
minstens twee maal zoveel tijd dan bij anderen. 
Deze tijd kan ook voor andere zaken gebruikt wor-
den. Daarnaast hoeft hij door zijn beperking nooit 
af te wassen, hierdoor heeft hij veel meer tijd om 
na te denken over hoe hij zaken gaat aanpakken; 
zegt hij lachend. Elk nadeel heeft dus ook in dit ge-
val een voordeel. 

Immobiliteit geeft een grotere kans op leidingge-
ven vanuit een ivoren toren. Techniek compen-
seert zijn lichamelijke beperkingen. Door veel bel-
len, email-en en video-conferences slecht hij het 
potentiele communicatie-gat met zijn medewer-

kers. In zijn omgang met collega’s hanteert Joost 
het principe van ‘Provocatieve coaching’. Tezamen 
met humor brengt hij de verbinding aan met zijn 
medewerker. Om deze verbinding gaat immers. 

Veranderingen teweegbrengen 
Joost wil veranderingen in de zorg in gang zetten. 
Doelmatigheid overheerst in het systeem. Zo moet 
de zorg veel minder gedomineerd worden door 
processen. Mensen willen teveel het proces con-
troleren. Het is veel beter om het resultaat en de 
output voorop te stellen. ‘In de gezondheidszorg 
moet het gezond verstand weer gaan regeren’, 
zegt Joost. Een zorgverlener moet bij een cliënt 
niet denken mag het wel volgens het proces, maar 
is dit nodig om de cliënt goed te verzorgen.  

Joost bulkt van de energie om dit te bewerkstel-
ligen. Zijn ambitie is echter om grotere organisa-
ties vanuit zijn perspectief te adviseren over hoe zij 
binnen hun bedrijfsvoering het beste mensen met 
een beperking kunnen laten functioneren. Door 
zijn karakter zal hij hier zeker in gaan slagen! 
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Life hacking5 simpele tips om gezond te blijven op het werk 

Een groot deel van ons leven zijn we bezig met werken. Hieronder een aantal 
tips waarmee je je gezondheid op het werk bevorderd. 

Drink minimaal 1,5 liter water 
Iedereen weet het, het is belangrijk om voldoende water te drinken. Koop een fles van 1,5 
liter en zet streepjes met gezonde snacks verbeteren de algehele gezonde onbedwingbare 
trek Het humeur verhogen en de denkkracht vergroten. na het voltooien van een lange taak 
jezelf belonen met iets gezonds te eten tijden. Zorg dat je minimaal op het gezette tijdstip het 
streepje hebt behaald.

Zit maximaal 60 minuten achter elkaar 
Zorg dat je maximaal 60 minuten achter elkaar zit. Loop even langs bij je collega i.p.v. hem te 
mailen/bellen. Als je belt, doe dit dan lopend. En gedurende de pauze een blokje om met je 
collega’s is niet alleen goed voor de sfeer, maar zorgt er ook voor dat je fit je middag in gaat. 

Schrijf je lastige taken op die je die dag afgerond wil hebben en start daarmee. 
Lastige taken laten we graag even liggen. We beginnen graag met makkelijkere taken om 
daarna met stress de lastige taken af te ronden. Schrijf daarom dagelijks je lastige taken op 
en start daarmee. In de ochtend ben je het meest fit waardoor de taken het minst energie 
kosten. 

Beloon jezelf met een stuk fruit wanneer je een moeilijke taak hebt beloond 
Een stuk fruit verminderd de trek, verbetert het humeur en vergroot de denkkracht. Beloon 
jezelf met gezond eten nadat je een moeilijke en/of lange taak hebt afgerond. 

Rekken en strekken  
De hele dag achter je bureau zitten is niet bevorderlijk voor je  gezondheid. Zorg dat je licha-
melijke klachten voorblijft door regelmatig (minstens 3x per dag) wat rek en strekoefeningen 
te doen. En het leuke is dat je je bloedomloop hoger wordt waarna je weer beter gaat pres-
teren! 

Een vliegende start en 
altijd de juiste informatie 

binnen handbereik:

De BeOne App
voor onboarding en 

on the job leren

Turning today’s knowledge 
   into tomorrow’s value

beonedevelopment.com/app
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het MateriaalbureauBinnen kijken bij.. 

Het lijkt zo normaal voor ons…. als het glad is wordt er gestrooid. Als we mee-
doen met een hardloopwedstrijd, is alles keurig afgezet. En als er met Oud en 
Nieuw een afvalbak is opgeblazen, wordt deze weer keurig vervangen. Maar 
daarachter gaat een hele wereld schuil. Een wereld met heel veel materialen en 
medewerkers met passie voor hun werk én voor de stad. Dit keer kijken we bin-
nen bij…… het Materiaalbureau van de gemeente Amsterdam. 
Overal in Amsterdam kom je producten van het 
Materiaalbureau tegen: straatstenen, afvalbakken, 
fietsnietjes, banken, speeltoestellen, straatlan-
taarns, verkeersborden en verkeerslichten. 

Het Materiaalbureau regelt 
• de centrale inkoop van bestratingsmaterialen 

en straatmeubilair voor de gehele stad  
• de coördinatie van gladheidbestrijding 
• tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals omleidin-

gen bij grote opbrekingen en evenementen 
• het materiaalmanagement van Openbare Ver-

lichting en Verkeerslichten in Amsterdam 
• hergebruik en recycling in de openbare ruimte.  

Parkeerverbod 
De gemeente Amsterdam plaatst elk jaar 4000 
parkeerverboden. De uitvoering hiervan is dit jaar 
gestandaardiseerd van aanvraag bij het stadsloket 
tot en met de afwikkeling van bezwaar en beroep. 
Een afgestemd proces en één ondersteunend sys-
teem. Dit scheelt ambtelijke capaciteit, maar be-

langrijker nog: veel minder onnodige bezwaar- en 
beroepsprocedures. 
 

Zout strooien 
Op 61 strooiroutes verzorgt de gladheidbestrij-
ding in deze winter. Van grote routes met vracht-
wagens tot fietspadroutes met kleine wagentjes. 
Dit werk is natuurlijk moeilijk te plannen en vindt 
vooral ‘s nachts plaats. Bijzonder om dan midden 
door de stad te rijden! 

Bestraten 
In Amsterdam komt elk jaar ongeveer 100.000m2 
gebakken klinkers vrij bij reconstructies van we-
gen. Dit is een oppervlakte van 24 voetbalvelden. 
Veelal vervallen deze klinkers aan de aannemer en 
Amsterdam koopt dan elk jaar 100.000m2 nieuwe 
gebakken klinkers. Maar gebakken klinkers zijn pri-
ma geschikt voor hergebruik en door veroudering 
worden ze ook steeds mooier. Door een praktijk-

proef blijkt dat 75% van de vrijgekomen klinkers 
kan worden hergebruikt. Dit betekent een bespa-
ring van meer dan 11 euro per m2 en op jaarba-
sis € 850.000. Daarnaast levert hergebruik van 
klinkers een CO2-reductie op van 4.000 ton per 
jaar. Dit komt overeen met het jaarlijkse energie-
verbruik van 500 huishoudens. Omdat handmatig 
leggen om Arbo-redenen  niet meer is toegestaan, 
worden de klinkers in pakketten verpakt zodat ze 
geschikt zijn voor machinaal straten. Door machi-

naal straten is de doorlooptijd van de projecten 
korter en dus goedkoper. Ook is de overlast voor 
bewoners en bedrijven minder dan bij de traditi-
onele werkwijze. Het mes snijdt aan ‘drie kanten’. 
 
Medewerkers 
Bij het materiaalbureau werken 50 medewerkers 
in vaste dienst en is een flexibele schil van 30 me-
dewerkers actief.
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Het beoordelingsgesprek

Beoordelingsgesprekken: weggegooid geld?  
“Afschaffen dat functioneringsgesprek! Het kost 
ons meer dan een miljard per jaar en het levert 
alleen maar administratieve handelingen en 
frustratie op”. Dit is de stelling op onder andere 
LinkedIn van Kilian Wawoe, docent Human Re-
sources Management aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Hij concludeert dit na zeven jaar 
onderzoek in zijn nieuwe boek ‘Het Nieuwe Be-
lonen’. Werkend Nederland is jaarlijks 70 miljoen 
uur per jaar kwijt aan  beoordelingsgesprekken 
(8,6 miljoen mensen maal 4 uur). Aanvullende 
kosten worden gemaakt door ondersteunende 
ICT-systemen. In totaal besteden we in Neder-
land ruim een miljard euro aan dit proces. Vol-
gens Wawoe zijn de kosten hoger dan de baten: 
Frustraties, niet eerlijk en verspilling van tijd en 
geld. Men ziet het beoordelingsgesprek eerder 
als een ‘veroordelingsgesprek’. Hij pleit dan ook 
voor het afschaffen van het klassieke beoor-
delingssysteem en het te vervangen door een 
doorlopende coaching. Niet iedereen is het eens 
met zijn boude stelling. 

Beoordelingsgesprek is onverdeelde aandacht  
Renee Andree Koornstra, Directeur HR Arbo & 
Milieu van Vrije Universiteit (dezelfde universiteit 
waaraan Wawoe doceert) reageert op de stelling 
van Wawoe op LinkedIn “dat iedere werknemer 
recht heeft op minstens één uur onverdeelde 
aandacht van zijn leidinggevende. Inclusief ge-
fundeerde erkenning voor prestaties en opbou-
wende kritiek. En duidelijke afspraken op papier. 
Voorkomt misverstanden.... en vluchtgedrag”. 

Beoordeling clash van managementmodel 
De discussie over het afschaffen loopt al langere 
tijd. In een artikel in het Algemeen Dagblad 24 
september 2015, worden vooral grote Ameri-
kaanse bedrijven met vestigingen in Nederland 
zoals Microsoft, GE, Deloitte en Accenture als 
voorbeeld genoemd (van de totaal 51 organisa-
ties) die het beoordelingsgesprek hebben afge-
schaft. Wellicht toont hier zich een ‘clash’ tussen 
de meer Angelsaksische managementmodellen 
en de Rijnlandse opvattingen over Human Re-

sourcesmanagement. In de Angelsaksische be-
nadering worden human resources benaderd 
als commodities die bij voorkeur vervangen 
dienen te worden door robots. Het ondersteu-
nen van performance managementsystemen, 
waar beoordelen een belangrijk onderdeel van 
is, worden gezien als overhead die geminima-
liseerd moet worden. Vanuit deze benadering 
zijn de afspraken, lees: het commitment naar de 
werknemer die wordt vastgelegd in het dossier, 
ballast voor de toekomst. Deze ballast beperkt 
de wendbaarheid van de organisatie! 

Het Rijnlandse model gaat uit van een platte or-
ganisatie met een ‘ondersteunende staf op basis 
van afspraak expertise levert en waar het lei-
derschap gericht is op zelfredzaamheid en een 
positief arbeidsklimaat. De werknemer komt op 
de eerste plaats en niet de aandeelhouder. On-
verdeelde aandacht van mens tot mens is hier 
een onderscheidend element en draagt bij aan 
het arbeidsklimaat. Een voorbeeld hiervan is het 
bedrijf Finext uit Voorburg. Zonder individuele 
zelfevaluatie en beoordeling door het team kan 
er geen salarisverhoging bij Finext plaatsvinden. 

 

HR Trend

GOEDE HR BEDRIJFSVOERING LEIDT
TOT WAARDECREATIE EN RESULTAAT

• Het innoveren van HR processen door 
inbreng van best-practices en intro-
ductie van nieuwe ICT oplossingen 
(AFAS),

• Het ‘ontzorgen’ van organisaties door 
structureel onderdelen van het  HR/ 
ICT beheer (vb. uitbesteden appli-
catiebeheer) of HR processen (vb. uit-
besteden salarisverwerking, per-
soneelsadministratie) over te nemen. 

• Het vertalen van HR strategie naar HR processen en ICT systemen (AFAS),

Hoger Rendement biedt diensten aan die leiden tot waarde creatie voor 
en vanuit de HR organisatie.
Hoger Rendement richt zich hierbij nadrukkelijk op:

Meer informatie en bron is te vinden via https://www.hr-kiosk.nl/hr-businessè
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Talent management Goed onboarden levert goud  

De economische groei bereikt dit jaar weer een hoog niveau. Deze situatie zorgt 
voor een krappe arbeidsmarkt en overuren voor de werving- & selectieteams. 
Alle inzet ten spijt, vertrekt een groot deel van het nieuwe talent binnen een 
jaar. Amerikaans onderzoek laat zien dat tot 50% van de nieuwe medewerkers 
binnen anderhalf jaar weer is vertrokken1. Dat kost een vermogen, dus is er veel 
winst te behalen met verbetering van het aannamebeleid.  

Bij vroegtijdig vertrek moet de inspanning in wer-
ving, selectie en introductie- en inwerkprogram-
ma’s in één keer worden afgeschreven. Los daar-
van zijn collega’s tijdens het proces van inwerken 
en coachen minder productief. Als de nieuweling 
is vertrokken, lopen zij alsnog de gaten dicht. 
Daarom is het terugdringen van ongewenst ver-
loop onder medewerkers in het eerste jaar van 
groot belang. De investering in het terugdringen 
van, in people analytics jargon, de ‘failed hires’ is 
echter pas recent een prioriteit geworden. 

Professor John Sullivan voerde [in 2016] in de 
VS een breed vergelijkend onderzoek uit waaruit 
blijkt dat de helft van alle nieuwe medewerkers 
binnen anderhalf jaar afhaakt.Dat klinkt onge-
looflijk veel, maar wie in Nederland rondvraagt, 
ontdekt dat ook hier failed hire-ratio’s in de tien-
tallen procenten lopen.  

Vooralsnog houden de meeste organisaties niet 
structureel bij hoe vaak het misgaat en analyse-
ren zij niet hoe dat komt. Mislukkingen worden 
toegeschreven aan de krappe arbeidsmarkt, de 
gebrekkige aansluiting tussen opleiding en prak-
tijk of de hoge eisen van verwende millennials, 
en daarmee impliciet geaccepteerd. En wordt de 
business case gemaakt voor extra investeringen 
in werving en selectie. 

Vol gas inzetten op werving van nieuw talent 
heeft echter weinig zin met grote lekken in het 
proces! Of positief geredeneerd: als je de lekken 
in het proces weet te dichten, is er een enorme 
sprong te maken in kostenbesparing en pro-
ductiviteitswinst. Hieronder beschrijven we de 
impact aan de hand van een geanonimiseerde 
klantcase. 

De casus in kaart 
Een internationale dienstverlener kijkt 12 maan-
den terug. Ze registreert in die periode bijna 
4000 nieuwe medewerkers wereldwijd. Tot grote 
schrik blijken er daarvan 1500 binnen een jaar 
weer vertrokken te zijn, ongewenst: een failed 
hire-percentage van maar liefst 38%. In elk van 
die medewerkers heeft de onderneming gemid-
deld vier maanden geïnvesteerd in werving, se-
lectie en training. Met een gemiddeld jaarsalaris 
van €49.000 zijn de directe vervangingskosten 
van dit verloop ruim 24 miljoen euro. 

De eerste vier maanden 
Zestig procent van de vroeg-vertrekkers blijkt in 
de eerste vier maanden al af te haken. Als eerste 
kijkt de organisatie naar de bron van de misser: 
waarom hebben wij dit niet in de werving en se-
lectie zien aankomen? De onderneming ontdekt 
dat de successcore per aanstelling sterk ver-
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schilt per wervingskanaal en dat de effectiviteit 
van elk kanaal per doelgroep uiteen loopt. Een 
optimalisatie per wervingskanaal is de interven-
tie, waarbij de successcore in aanmerking wordt 
genomen naast de directe kosten van het kanaal 
en de time to fill; de tijd die het kost voordat de 
vacature vervuld is.  

Kwaliteit en bestendigheid gaan dus boven wer-
vingskosten en snelheid. Zo blijkt het falen van 
nieuwelingen in de eerste paar maanden veelal 
niet het gevolg van een technische of vakinhou-
delijke mismatch, maar vooral van houding en 
gedrag. Hoewel tegenstrijdig aan de steeds snel-
lere en meer digitale manier van werven, blijkt 

bij deze organisatie de betrokkenheid van de di-
recte collega’s in het selectieproces de kans van 
slagen significant te vergroten.  

De zesde maand 
In twintig procent van de gevallen vertrekt de 
medewerker rond de zesde maand en blijkt uit 
exit gesprekken dat er sprake van een onboar-
ding-probleem. De nieuweling voelt zich niet 
thuis in onderneming of team en trekt na een 
half jaar zijn conclusies. Dat mag de organisa-
tie zich aantrekken: zij heeft de landing blijkbaar 
niet goed begeleid. Een analyse van de succes-
ratio’s laat zien bij welke teams en afdelingen 

het relatief vaak misgaat en worden op grond 
daarvan ruim 30 managers gecoacht. Deze coa-
ching vindt plaats door managers van vergelijk-
bare teams waar de successcore bovengemid-
deld is. Een aantal managers wordt, vanwege het 
achterblijven van verbetering, zelfs vervangen in 
de begeleiding van nieuwelingen. 

De laatste vier maanden 
De laatste twintig procent vertrekt in de laatste 
vier maanden van het eerste jaar. Dit is de pe-
riode waarin functioneren, beoordeling en toe-
komstperspectief aan de orde komen en waarbij 
verwachtingen van de medewerker en/of mana-
ger onrealistisch blijken. Terugdringing van dit 
aspect blijkt weerbarstig omdat op dit moment 
de overgang van kennismaking naar een lan-
gere termijn relatie plaatsvindt. Met verbeterde 
begeleiding gedurende de eerste zes maanden, 
wordt echter ook op dit vlak progressie geboekt, 
al blijft het verloop op dit moment relatief hoog. 

Resultaat 
De organisatie schat dat het failed hire-per-
centage in het eerste jaar al met een derde zal 
dalen. De grootste winst wordt geboekt in de 
eerste vier maanden, met een verlaging van het 
failed hire percentage van bijna een kwart. In de 
zesde maand ligt het ongewenste verloop meer 
dan vijf procent lager en in de laatste vier maan-
den (slechts) drie procent. Al met al becijfert de 
organisatie de jaarlijkse besparing op ruim ne-
gen miljoen euro. Een percentage mislukkingen 
van 26% blijft fors. De ingezette verbetering in 
het proces en zal daar de komende twee jaar 
naar verwachting nog een kleine vier miljoen 
euro aan toevoegen. 

‘Door analyse van de feiten en cijfers weten we 
nu veel beter waar de pijn zit en wat de kritische 
succesfactoren zijn’ zegt Dirk Jonker. ‘Dit is geen 
eenmalige actie, maar een proces van de lange 
adem’.  

 

‘Het aantrekken en 
behouden van het 
juiste  talent is voor 
ons van essentieel 
belang’ 

Dirk Jonker, oprichter Crunchr.

1 2 https://drjohnsullivan.com/articles/hr-retention/ouch-50-new-hires-fail-6-ugly-numbers-revealing-recruitings-dirty-little-secret/
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WebsnacksWebsites en apps

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

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

Tech en HR een moedige combinatie 
Dat HR professionals weinig tot geen affiniteit 
hebben met technologie is een publiek geheim. 
Dit dogma wordt ontmanteld door de HR Tech 
Meetups die mede georganiseerd zijn door Wendy 
van Ierschot. Wendy wil met Van Ierschot behoren 
tot de voorhoede van HR Tech-ontwikkelingen, 
waarbij zij op zoek is naar nieuwe geweldige tools 
om vooral samenwerking te verbeteren. De 5de 
bijeenkomst “Artificial Intelligence, the ultimate 
human resource?” van 3 november jl. bij Booking.
com te Amsterdam was veelbelovend met meer 
dan 230 deelnemers. Diverse sprekers bespraken 
de mogelijkheden van Artificiële Intelligentie. Het 
is weliswaar nog een grote stap tot de volautoma-

tisch zelflerende computer, echter op machine le-
arning niveau worden al grote stappen gemaakt. 
Een demonstratie door Ipsoft van een Amelia (een 
‘bot’)  als klantservicemedewerker in plaats van een 
agent van een servicedesk deed de zaal in bewe-
ging brengen. Dat artificiële intelligentie gevolgen 
gaat hebben voor de kwaliteit en kwantiteit van de 
arbeid werd hiermee aangetoond. HR professio-
nals die in de toekomst een rol van betekenis wil-
len spelen bij het maken van een Technology As-
sessment, dat wil zeggen het in kaart brengen van 
de gevolgen voor de organisatie van technologie, 
kunnen zich nog steeds aansluiten bij het initiatief. 
Maar zorg dat je er snel bij bent. 

Feedback app’s als vervanging van het traditionele 
beoordelingsgesprek
Nu het traditionele beoordelingsgesprek onder 
vuur is komen te liggen wordt de behoefte aan 
innovaties groter. Beschikbare technologie in de 
vorm apps kunnen mede vormgeven aan nieuwe 
vormen van ‘performance’ meting. Voor- en te-
genstanders zijn het er over eens dat regelmatige 
feedback op functioneren meer impact heeft dan 
jaarlijkse de koppen bij elkaar steken. De effecti-
viteit van de terugkoppeling neemt toe wanneer 
deze minder algemeen is, meer relevant door te 
koppelen aan een actie en tijdig door de feedback 
snel beschikbaar te stellen. Een handig overzicht 
van de HR-tech community is beschikbaar waar 8 
oplossingen zijn gepresteerd in relatie met een-
voud en de mate waarin een brede top down uitrol 
vereist is. 

Apps in volgorde van eenvoudig naar minder een-
voudig: 

1. Captain Feedback 
2. TapMyBack 
3. TruQu 
4. Impraise 
5. Intuo 
6. Achievers 

Boost your Future

HR Solutions HR Management

Kennis en talent
delen, binnen en

tussen organisaties

Duurzaam de juiste 
mensen op de

juiste plek

Haal het maximale
uit het talent binnen

uw organisatie

Krijg grip op uw HR 
gesprekscyclus en inzicht in 

aanwezige competenties

Flexibele schil
managen

Talentpools 
creëren

Kennispools 
creëren

Collegiale
uitwisseling 

Mobiliteit 

Outplacement

Slimmer
organiseren

Talent werven 
ontwikkelen 
en behouden
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Innovatie Agile en HR, een kwestie van doen

Steeds meer organisaties in de zorg schakelen over op een vorm van zelfsturing. In 
de praktijk komen veel taken bij zorgteams te liggen om zo de regelruimte en ver-
antwoordelijkheid te vergroten. Daarnaast past het in de trend om de cliënt meer 
centraal te stellen. Gelet op deze ontwikkelingen en de aandacht die er recent voor 
zelfsturende teams is vanuit de media heeft Universiteit Twente onderzocht hoe 
zorgprofessionals het zelf ervaren om in een dergelijke context te werken. Voor dit 
onderzoek hebben we tientallen werknemers gesproken in grote zorgorganisaties. 
Het doel van deze interviews was te achterhalen wat de zorgprofessionals zelf vin-
den van het werken in zelfsturende teams en wat de gedachte is over de bericht-
geving in de media. We hebben vijf stellingen voorgelegd die exemplarisch zijn voor 
het sentiment rondom dit thema.  

Stelling 1: “Werknemers van zelfsturende teams 
ervaren een verstoorde balans tussen werk- en 
privéleven” (bron: Zorgvisie, ‘Werk-privébalans 
verstoord bij zelfsturende teams’, 2014) 

Duidelijk is dat werk-privé balans een belangrijk 
thema is bij zelfsturende teams. Medewerkers 
in zelfsturende teams zijn zelf verantwoordelijk 
voor het oplossen van gaten in het dienstroos-
ter waardoor men tijd kwijt is aan het roosteren. 
De verstoring van de werk-privé balans hangt 
gedeeltelijk samen met de instelling van de me-
dewerker zelf. Sommige medewerkers hebben 
het gevoel collega’s in de steek te laten wanneer 
ze nodig zijn. Gevolg hiervan is dat medewerkers 
hun telefoon aan laten staan en op veel meer 
momenten bereikbaar zijn voor collega’s, met 
name buiten werktijd. Om te voorkomen dat de 

balans tussen werk en privé teveel verstoord 
wordt dienen medewerkers duidelijke grenzen 
aan te geven. De medewerkers die geen ver-
stoorde werk-privé balans hebben geven aan 
dat dit te maken heeft met het duidelijk stellen 
van grenzen. 

Stelling 2: “Het ziekteverzuim stijgt door de in-
voering van zelfsturende teams” (De Volkskrant, 
‘Hoe overleef je een zelfsturend teams?’, 2016) 

Met de introductie van zelfsturende teams stijgt 
ook de kans op stress. Meerdere medewerkers 
ervaren een hogere werkdruk en meer stress. 
Dit lijkt met name te maken hebben met de ex-
tra taken die teams moeten uitvoeren naast hun 
reguliere zorgtaken. In sommige teams nam het 
verzuim en het aantal ziektegevallen toe sinds 

de introductie van zelfsturende teams. Dit kan 
leiden tot een vicieuze cirkel, omdat er dan nog 
meer taken op de schouders van andere team-
leden komen te liggen. Ziekteverzuim is niet iets 
wat teams zelf altijd in de hand hebben, daarom 
dient een organisatie en de teamcoach/mana-
ger hierbij hulp te bieden. Een belangrijk aspect 
is de mate van teamvolwassenheid en sfeer; 
medewerkers die geen verhoogd ziekteverzuim 
constateren geven aan dat dit met name te 
maken heeft met een goede samenstelling van 
teams en harmonie tussen medewerkers.  

Stelling 3: “Kleinere teams kunnen samen met 
de cliënten sneller beslissingen nemen die ten 
goede komen aan de cliënten en die hen in 
staat stellen meer regie over hun eigen leven te 
voeren” (De Gelderlander, ‘Reorganisatie bij De 
Lichtenvoorde’, 2017) 

Wat betreft samenstelling en harmonie laten 
de resultaten van het onderzoek zien dat kleine 
teams helpen om betere en snellere beslissin-
gen te nemen. Alle medewerkers zijn het eens 
met de stelling dat kleinere teams helpen het 
contact met de cliënt te verbeteren. Ook de af-
stemming in zelfsturende team is beter met een 
kleiner aantal medewerkers (in ons onderzoek 
hadden teams gemiddeld zo’n 11 medewerkers). 
Dit heeft te maken met het feit dat medewerkers 
elkaar beter kennen en daardoor beter kunnen 
afstemmen. Ook zit er geen direct leidinggeven-
de meer tussen waardoor beslissingen sneller 
kunnen worden genomen. In de interviews wor-
den vaak de korte lijntjes en verbeterde commu-
nicatie genoemd als grote voordelen. Daarnaast 
is een bijkomend voordeel dat teams ook beter 
contact kunnen onderhouden met families van 
cliënten.  

Stelling 4: “De reden waarom zelfsturende teams 
zo goed werken, is omdat werknemers precies 
weten wat ze moeten doen en ze niet teveel 
met administratieve werkzaamheden bezig wil-
len houden” (RealOpen IT, ‘Self-managing teams 
that decay, end of the hype’, 2016) 

Over deze stelling zijn de meningen verdeeld. 
De meeste medewerkers zijn het eens met het 
idee dat medewerkers zelf het beste weten wat 
ze moeten doen. Iedereen kent zijn rol en de 
taken die daarbij horen. Daarnaast zijn de teams 
kleiner, waardoor communicatie en samenwer

king gemakkelijker verlopen. Echter, de adminis-
tratieve handelingen zijn niet per sé minder ge-
worden. Sterker nog, veel medewerkers geven 
aan dat ze meer bezig zijn met administratieve 
taken door zelfsturende teams. Additionele ta-
ken dienen goed begrensd en beschreven zijn, 
zodat voor teams gelijk duidelijk is wat er van 
ze wordt verwacht. Teams die geen problemen 
ervaren hiermee hebben deze taken allemaal 
goed verdeeld. Veelal worden roosteren, finan-
ciën en bestellingen genoemd als extra taken. 
Uit de interviews blijkt dat deze taken veel extra 
tijd kosten, vaak in eigen tijd. In de praktijk ko-
men veel van deze taken bij EVV’ers terecht. Wat 
het onderzoek ook uitwijst is dat deze mede-
werkers deze taken goed kunnen uitvoeren en 
het als voordeel zien dat ze het zelf mogen doen 
(met name het roosteren), mits de ICT systemen 
goed ingericht zijn. Voor veel van deze taken zijn 
applicaties en systemen geïmplementeerd. Ech-
ter, medewerkers ervaren veel weerstand om-
dat deze systemen vaak niet goed functioneren. 
De mate van zelfsturendheid hangt nauw samen 
met de systemen die hiervoor ondersteuning 
dienen te bieden. Als medewerkers niet genoeg 
vaardigheden hebben of de systemen niet opti-
maal functioneren worden de extra (veelal) ad-
ministratieve taken als last gezien.  
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Stelling 5: “De gezondheidszorg wordt bestuurd 
door mensen die niet precies weten wat er op 
de werkvloer gebeurt, maar alles focussen op 
kosten en omzet” (Trouw, ‘Better care without 
strategic fuss’, 2016) 

De meeste mensen die aan het onderzoek heb-
ben deelgenomen gaven aan dat ze het gevoel 
hebben dat er veel meer focus is gekomen op 
kosten en omzet. Sommigen gaven aan dat be-
stuurders en overheid geen enkel idee hebben 
hoe het er op de werkvloer aan toe gaat en dat 
er allerlei regels en protocollen worden verzon-
nen die het werk moeilijker maken. Over het al-
gemeen begrijpen de medewerkers wel dat er 
in kosten gesneden moet worden, mede onder 
druk van bezuinigingen en verzekeraars. Mede 
daardoor is er veel meer focus op productiecij-
fers gekomen. De introductie van zelfsturende 
teams wordt dan ook vaak gezien als bezuini-
gingsmaatregel in plaats van het betrekken van 
medewerkers. De betrokkenheid van de mana-
gers in de zorg door middel van het uitleggen 
van maatregelen, het openstaan voor discussies 
met medewerkers en het bezoeken van teams 
is belangrijk om het functioneren medewerkers 
in zelfsturende teams te stimuleren. Bestuur-
ders kunnen hieraan bijdragen door zelf een ac-
tieve rol te spelen en medewerkers/teams mee 
te nemen in organisatieveranderingen en uit te 
leggen hoe de organisatie reageert op externe 
invloeden. Paradoxaal genoeg is er derhalve een 

cruciale rol weggelegd voor bestuurders en ma-
nagers om een organisatieverandering naar zelf-
sturende teams te leiden.  

Implicaties van zelfsturende teams in de zorg 
Ons onderzoek laat zien dat het thema zelfstu-
ring in de zorg nog lang geen afgesloten discus-
sie is. Onder druk van onder andere Buurtzorg 
zijn vele zorginstellingen bezig aan een transitie-
traject richting een hoge mate van zelfsturing. 
De interviews met zorgmedewerkers bij een gro-
te zorginstelling in het oosten van Nederland on-
dersteunen het idee dat zelfsturing tot meer te-
vredenheid van medewerkers en tot betere zorg 
kán leiden, mits er voldoende steun is voor de 
teams én het transitietraject goed wordt doorlo-
pen. Dit traject omvat een erg complexe organi-
satieverandering die vele facetten met zich mee-
brengt. De belangrijkste lessen uit dit onderzoek 
zijn met name dat teamontwikkeling hoog op de 
agenda moet staan, want veel hangt samen met 
hoe medewerkers samenwerken in teams. On-
dersteuning bij het uitvoeren van extra taken is 
van groot belang, evenals een goede afbakening, 
afstemming en verdeling van deze taken binnen 
teams. En als laatste wordt van bestuurders veel 
betrokkenheid en aandacht voor de teams ver-
wacht bij de transitie. Zorgteams willen graag op 
de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen 
en begrijpen wanneer er op bepaalde vlakken 
naar kosten moet worden gekeken mits dit goed 
wordt uitgelegd. 

Maarten Renkema, Universiteit Twente 

Tanya Bondarouk, Universiteit Twente 
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Cijfers

“Ledigheid is des duivels oorkussen”, zo zijn velen van ons opgevoed en dus 
hebben we een baan, gaan ’s morgens de deur uit en staan we in een van de 
vele files op weg naar een kantoor. Al die ongemakken nemen we op de koop 
toe als ons werk maar leuk genoeg is. Helaas is dat voor velen van ons niet het 
geval1. In traditionele organisaties is 32% van de medewerkers bevlogen en be-
trokken en in moderne organisaties is dat nog maar 42%. Kortom, werk aan de 
winkel voor HR!  

Gelukkig is dat besef doorgedrongen en krijgt HR meer aandacht voor mede-
werkers, door de noodzaak dat mensen meer eigen regie willen en moeten ne-
men over hun werk. In dit artikel beschrijven we hoe HR professionals dat kun-
nen laten ‘ontstaan’.  

Leiderschap Zelfmanagement (deel 1) 

Pensioen wordt ook wel uitgesteld loon geVer-
andervermogen onder druk 
We merken dagelijks hoe snel en ingrijpend ons 
leven verandert. We merken het bij het bankie-
ren (online en/of via een app), winkelen (vanaf 
de bank en dezelfde dag thuis bezorgd) of werk 
(al skypend met collega’s en klanten). Organisa-

ties zijn simpelweg niet meer te besturen als we 
alles vooraf willen organiseren en regelen. Orga-
nisatiesucces draait om wendbaarheid en ver-
andervermogen en dus moeten medewerkers 
logischerwijs ook wendbaar en blijvend ontwik-
kel- en inzetbaar zijn. Meer verschillende werk-
zaamheden (kunnen) doen, wisselende vragen 

van klanten (kunnen) oplossen, op wisselende 
momenten en in wisselende teams. Dit vraagt 
voortdurend leren en verbeteren die ver af staat 
van wat we gewend zijn. Wellicht wordt een hal-
ve dag per week zelfs de nieuwe norm2. Mede-
werkers moeten dan wel worden gezien als de 
belangrijkste ‘voortbrengers van waardecreatie’ 

in organisaties en die moeten daarin 
worden gefaciliteerd. Leidinggeven-
den moeten meer stimuleren en on-
dersteunen, alleen daar en wanneer 
het nodig is en wordt gevraagd. Ook 
dat vraagt om nieuwe vaardighe-
den, een nieuw evenwicht en veelal 
een nieuw ‘type’ leiderschap, dat ook 
meer een (situationele) rol wordt.  

Maatwerk ontstaat door ‘niet regelen’ 
Het mooie is dat juist maatwerk niet 
hoeft te worden ‘gemaakt’ maar min 
of meer vanzelf ontstaat, omdat me-
dewerkers de ruimte krijgen en sa-
men tot eigen invullingen van goed 
werk komen.  Een consequentie is 
dat organisaties meer moeten inves-

teren in het ‘psychologische of idiosyncratische 
contract’; het totaal aan impliciete en explicie-
te afspraken tussen werkgever en werknemer. 
Daarmee zijn we dicht bij optimaal maatwerk 
en bij ‘gedeeld leiderschap’3, waarbij de verant-
woordelijkheid ligt bij de mensen die samen 
een doel realiseren. Hoe dat doel wordt gereali-

Wilma van Vuuren

Jan Tjerk Boonstra
1 Effectory; het verborgen potentieel van werkend Nederland (2016).
2 McKinsey; Shaping the future of work in Europe’s 9 digital front-runner countries (oktober 2017).
3 Feld en Dijkstra; gedeeld leiderschap; veerkracht door nieuwe vormen van samenwerken, organiseren, leren en leiderschap 
4 Ben Kuiken; de Pret-factor

seerd, is afhankelijk van wat een team daarover 
afspreekt, zo goed mogelijk gebruik makend van 
elkaars kwaliteiten, ambities en mogelijkheden. 

Flexibel werken in rollen  
Organisatie (=structuur) wordt organiseren 
(=werken aan resultaat)4. Waar we dat buiten 
organisaties doen zonder erbij na te denken – 
moeiteloos schakelen van een rol als ouder naar 
die van bijvoorbeeld bestuurslid – gaan we ook 
in organisaties meer uit van wát er moet gebeu-
ren en gerealiseerd worden én welke mensen 
daar welke bijdrage aan kunnen leveren. Die bij-
dragen noemen we gemakshalve ‘rollen’. 

Die rol kan een wat generieker karakter hebben 
door bijvoorbeeld als projectleider, business 
developer of coach bij te dragen aan resultaten 
of doelstellingen, maar kan ook specifiek door 
bij te dragen in de rol van expert met specifieke 
kennis. Door zo te werken, draagt iedereen bij 
met waar hij/zij goed in is (of wil leren) aan een 
proces en resultaat dat op dat moment relevant 
is. Zo ontstaan unieke portfolio’s per individu.  

Maatwerk in performance management 
Als we zo gaan werken, is duidelijk dat perfor-
mance management ook maatwerk is en een 
continu proces van monitoren van doelen met 
bijbehorende inzetbaarheid en ontwikkeling. 
Niet meer twee gesprekken per jaar, waarin 
in het eerste gesprek (jaar)doelen worden af-
gesproken, die het einde van het jaar worden 
beoordeeld (met hooguit nog een ‘tussentijds 
voortgangsgesprek’). Dat is een aanpak die wel-
licht past bij stabiele organisaties waar rust en 
zekerheid de norm is, maar daar is in weinig or-
ganisaties nog sprake van. 

In veel organisaties wordt de HR-cyclus maat-
werk en veel meer overgelaten aan leiding-
gevenden én medewerkers of aan teams zelf 
(zonder leidinggevende). Er ontstaat dan ook 
differentiatie in afspraken over bijvoorbeeld de 

uitvoering, de terugkoppeling en informatie, de 
ondersteuning en de planning. Naarmate mede-
werkers meer regie over hun eigen werk krijgen 
en performance management meer eigen ver-
antwoordelijkheid wordt, neemt de noodzaak tot 
goed faciliteren daarvan toe, bijvoorbeeld met 
effectieve digitale hulpmiddelen waarmee me-
dewerkers het proces van performance meting 
en ontwikkeling kunnen inrichten en gezamen-
lijk volgen. Een groot voordeel van het op deze 
wijze faciliteren van eigen verantwoordelijkheid 
voor en regie over het eigen werk is dat informa-
tie wordt gedeeld en vastgelegd. Het individuele 
portfolio wordt gevuld, is inzichtelijk (kan worden 
gedeeld) en is op deze wijze voor beoordeling en 
ontwikkeling bruikbaar. Performance manage-
ment wordt daarmee een integraal onderdeel 
van het werk en is steeds minder ‘de HR-cyclus’ 
die op dit moment nog veel door de HR-afdeling 
moet worden gestuurd en bewaakt.  

Een medewerker die wordt gefaciliteerd in het 
doen van dat werk waar hij of zij goed in is en 
waar hij of zij dus plezier aan beleeft, wordt daar-
mee vanzelf ‘wendbaar, bevlogen en betrokken’. 
En sluit daarom elke ochtend weer met plezier 
aan in de dagelijkse file.  wordt zo een arbeids-
voorwaarde waar werkgever en werknemer blij 
mee zijn. 
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Cijfers

25.000
Ruim 25.000 werkenden die 45 
jaar of ouder zijn, kunnen zich 
aanmelden voor een gratis ont-
wikkeladvies. Met dit persoon-

lijke loopbaanadvies krijgen ze 
een beeld van hun situatie op de ar-

beidsmarkt. Vervolgens kan met een loop-
baancoach bepaald worden welke stappen 
ze kunnen nemen om gezond en werkend 
de pensioenleeftijd te bereiken. Minister 
Koolmees van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor 
een subsidieregeling opengesteld. Het ont-
wikkeladvies is een van de maatregelen uit 
het Actieplan Perspectief voor Vijftigplus. De 
gesprekken zijn beschikbaar voor zeven be-
roepsgroepen, zoals catering-, en verkoop-
medewerker en secretarieel werk. Hier is 20 
miljoen euro voor beschikbaar.  

100.000 De Rijksoverheid heeft 100.000 
werkplekken circulair ingericht. 
Het circulair inrichten heeft be-

trekking op stoelen, tafels en kas-
ten. Het gaat daarbij om de minis-

teries (FM Haaglanden), Dienst Justitiële 
Inrichtingen en het Openbaar Ministerie. 
Ook andere overheidsinstanties gaan ge-
bruik maken van dit nieuwe contract. Dit 
levert niet alleen een besparing op van mil-
joenen per jaar, het is ook een grote stap 
naar een circulaire economie waar de Rijks-
overheid naar toe werkt. De focus komt 
meer te liggen op het revitaliseren en her-
gebruiken van kantoormeubilair: het herge-
bruiken van bestaande producten, compo-
nenten en materialen, het verlengen van de 
levensduur van bestaand kantoormeubilair 
en het ombouwen van bestaand meubilair 
voor nieuwe functies (oude kasten worden 
bijvoorbeeld lockers). 

1.000 Bedrijven die werknemers aan cursussen laten deelnemen, besteden ongeveer 1.000 
euro per cursist per jaar. In 2015 besteedden bedrijven in de delfstoffenwinning in 
doorsnee 2 800 euro per cursist, het meest van alle bedrijfstakken. Bovendien laten 

bedrijven in deze bedrijfstak hun personeel het vaakst een cursus doen en hieraan ook 
de meeste uren besteden. Horeca- en bouwbedrijven geven het minst uit aan cursussen, 

respectievelijk 700 en 600 euro per deelnemer. In 2015 ging bij 76% van de Nederlandse be-
drijven personeel op cursus, zo blijkt uit het onderzoek. Grote bedrijven laten hun personeel vaker 
op deze manier bijscholen (96%) dan middelgrote (89%) en kleine bedrijven (72%).  

De meest toekomstbestendige 
banen van Nederland. De ko-
mende decennia worden veel 
werkzaamheden die nu nog door 

mensen worden uitgevoerd geau-
tomatiseerd. Dit heeft een grote im-

pact op de arbeidsmarkt en de moderne 
beroepsbevolking. Uit het overzicht van van 
Indeed blijkt er ook voor HR toekomst is. Met 
name de strijd om de beste talenten en een 
datagedreven HR-strategie vormen hiervoor 
de basis. De meest toekomstbestendige ba-
nen zijn: 1. Cybersecurityexpert, 2. Datawe-
tenschapper, 3. Gezondheidszorgprofessio-
nals, 4. Marketing, communicatie en design, 
5. Bezorging/Logistiek management, 6. Hu-
man resources, 7. Gig-worker, 8. Kok. 

8

1 op de 6 Ongeveer één op de zes werkne-
mers die in 2016 ten minste twee 
jaar bij hun werkgever werkten, 

hebben in de voorafgaande twee 
jaar bij deze werkgever promotie ge-

maakt. Een op de 25 ging in deze periode 
in functieniveau omlaag. Van de werkne-
mers tot 35 jaar heeft meer dan een kwart 
promotie gemaakt bij dezelfde werkgever in 
de twee jaar voorafgaande aan de enquête. 
Boven de 35 nemen de promotiekansen af 
met leeftijd. Van de 35- tot 45-jarigen was 18 
procent bevorderd, van de 55- tot 65-jarige 
werknemers nog maar 5 procent. Oudere 
werknemers gaan juist relatief vaak terug in 
functie. Van de 55- tot 65-jarige werknemers 
gingen er vrijwel evenveel in functie omlaag 
als omhoog. 

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

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

Blockchain, daarbij denken we eerst aan bitcoins en toepassingen binnen financiële 
organisaties. Maar ook binnen het HRM-domein is de blockchain technologie toe te 
passen. Hieronder een aantal mogelijke toepassingen. 

Blockchain ook voor HRM? 

Blockchain, hoe werkt het? 
De blockchain, de naam zegt het al, is een net-
werk van blokken die verbonden zijn door ket-
tingen. Een nieuwe transactie komt op de block-
chain en wordt vastgelegd met de datum en de 
tijd. De transacties worden steeds overgenomen 
in het volgende blok van de ketting. En doordat 
elke transactie binnen het blockchainnetwerk 
wordt gekopieerd is het dus direct terug te zien 
als er ergens een los blok gewijzigd wordt. Daar-
door is een hack op een blockchain bijna niet 
mogelijk. En de blockchain is een gedistribueer-
de database, dat betekent dat die database is 
opgeslagen op meerdere servers over de hele 
wereld. Het geheel van de blockchain technolo-
gie is daarom een heel veilig systeem voor een 
gedeeld ‘spreadsheet’. Er is nog een groot ver-
schil die blockchain uniek maakt. Je kan namelijk 
alleen nieuwe regels toevoegen en geen regels 
wijzigen. De nieuwe regel komt onderaan de 
sheet te staan. De software van de blockchain 
zorgt hiervoor. 

Blockchain binnen HRM 
Alles wat terug te brengen is naar blokken en 
de verbindingen daartussen kan met blockchain 
worden georganiseerd. De omgeving van HRM 
wordt steeds groter, dynamischer en complexer 
waardoor organisaties steeds meer behoefte 
hebben om slimmer samen te werken. Dit geldt 
voor zowel met de interne- als met de externe 
omgevingen van talenten, klanten, leveranciers, 
talenten en consultants of adviseurs. 

Binnen HRM zijn er dus ook toepassingen te be-
denken rondom een blockchain organisatie. Een 
aantal voorbeelden van blockchain toepassin-
gen op het HR domein zijn1:  

Identiteit van een werknemer waarbor-
gen:  
Het is belangrijk de identiteit van een werk-
nemer vast te stellen en te bewaken. Via 
een blockchain kun je gebruik maken van 
bestaande identiteitssystemen waardoor 
de identiteit van een medewerker maar op 
één plek bijgehouden hoeft te worden. 

Arbeidscontracten opstellen, delen en 
opslaan:  
Binnen HR worden de arbeidscontracten 
opgemaakt, gedeeld en bewaakt. Omdat 
contracten veelal bestaan uit “als dit, dan 
dat” principe werken, kun je dit prima auto-
matiseren. Contracten kunnen op deze ma-
nier eenvoudig gecombineerd worden door 
blokken te koppelen. 

Payrolling:  
Bij payrolling worden voortdurend muta-
ties uitgevoerd via een bepaald script tus-
sen verzender (payrollonderneming) en de 
ontvanger (werknemer). De payroll-onder-
nemer is in deze een derde partij die nu 
controleert. Door een controle algoritme 
aan te brengen kun je dit ook organiseren 
via een blockchain zonder de tussenkomst 

van die payrollondernemer. En de betrouw-
baarheid van de informatie met blockchain 
is groter dan via menselijke handelingen. 

Belasting, toeslagen en subsidies:  
Als werkgever ben je verantwoordelijk voor 
de afdracht van premies naar bijvoorbeeld 
belastingdienst en pensioenfonds. Dit kan 
ook via een blockchain worden georgani-
seerd. 

E-portfolio voor een Leven Lang Leren:  
Bij het afronden van een opleiding, een taak 
of project, ontvang je feedback in je portfo-
lio op een beveiligde en betrouwbare wijze. 
Anderen krijgen hiermee inzicht in je com-
petenties en specialisaties. Daarmee kun-
nen vraag en aanbod beter op elkaar afge-
stemd worden. 

IKB: 
Blockchain voert de volledige boekhouding. 
Hierdoor biedt de blockchain mogelijkhe-
den om een deel van je salaris zonder pro-
blemen om te zetten in bijvoorbeeld extra 
vrij uren. Je kunt bijvoorbeeld programme-
ren dat als een onregelmatigheidstoeslag 
groter wordt dan € 1000,- euro, het wordt 
omgezet in vrije uren tegen een waardering 
van € 50,- bruto per uur. 

1 Bron: www.hrzone.nl/hrd/hrd-wetenschap 

Hoe nu verder?  
HRM en ICT hebben elkaar niet altijd op een na-
tuurlijke wijze opgezocht. Wil je aan de slag met 
blockchain binnen de organisatie, ga dan eerst 
het gesprek aan. Je hoeft als HR specialist niet 
precies de technologie achter de oplossing te 
snappen maar de inzet van nieuwe technolo-
gieën kunnen HR wel die stap verder brengen.
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Metaforen zijn een krachtig instrument in het HRM- en organisatieadvies. Ze geven 
inzicht in complexe situaties door het met humor en scherpte in een beeld te vatten. 
Vaak zijn dieren een ongevraagd maar willig slachtoffer van metaforen. 

Mooie metaforenColumn

Deze keer: De Krab.
 Ondanks dat de krab een lagere orde diersoort is, is 
het toch een boeiend beestje voor metaforen in het 
HRM- en organisatieadvies. 

De krab kenmerkt zich onder meer door een uitwen-
dig skelet dat hij als een pantser om zich heen draagt. 
Een krab heeft dan ook geen ruggengraat nodig om 
zich staande te houden in een vijandige onderwa-
terwereld waar hij met een flinke schaar, een goede 
camouflage en een snelle zijwaartse gang als verde-
diging op zoek is naar voedsel. Als metafoor herken-
nen we hierin de collega die zich onkwetsbaar maakt, 
vrijwel onzichtbaar door de organisatie beweegt en 
zich niet graag in de kaarten laat kijken. Zijn schild 
bestaat niet zelden uit ervaring, kennis, positie of di-
ploma’s. En zoals een krab niet kan groeien zonder 
zijn schild af te werpen, kan zo’n collega niet groeien 
zonder zich kwetsbaar te maken en zich open te stel-
len voor feedback van anderen. 

Krabben zijn sterke, maar niet bijster slimme dieren 
en sociaal niet ver ontwikkeld. Zo is de metafoor van 
de krabbenmand ontstaan. Eén krab kan zich zonder 
veel omhaal omhoog werken uit een mand door zich 
aan de rand omhoog te trekken. Stop je echter twee 
of meer krabben in de mand dan zullen de andere 
krabben zich proberen op te trekken aan de soortge-
noot die de rand vastheeft en deze weer naar bene-
den trekken. In de HR-wereld wordt deze metafoor 
veel gebruikt in trainingen over vrouwen in relatie tot 
carrière en het doorbreken van een glazen plafond. In 

plaats van elkaar omhoog te helpen trekken vrouwen 
blijkbaar hen naar beneden die dreigen uit de mand 
te ontsnappen. Uit eigen ervaring kan ik meedelen 
dat dit fenomeen zich niet tot vrouwen beperkt. 

Wat maakt dat mensen in een organisatie geneigd 
zijn elkaar naar beneden te trekken? Iedereen weet 
dat elkaar sterker maken, elkaar helpen en op elkaars 
schouders staan leidt tot een betere uitkomst voor 
iedereen. Dit gedrag vinden we overigens niet alleen 
bij lagere- maar zeker ook bij de hogere schaaldieren 
in de organisatie.  

Soms denk ik dat we de ingrediënten van het ant-
woord hebben ingebakken in ons HRM-instrumen-
tarium. Beoordelingen moeten standaardnormaal 
verdeeld zijn over de populatie. Beloningen worden 
begrensd door budget en inschaling. Taakuitoefening 
wordt gedefinieerd door functies en rollen. En daarin 
zijn we elkaars concurrent, niet elkaars helper. 

Ik pleit daarom voor de afschaffing van functies en 
flexibilisering van rollen, voor beloning op basis van 
markt- en klantwaarde en voor beoordelen in twee 
categorieën: goed genoeg en nog niet goed genoeg. 
En ik pleit vooral voor warmbloedige collega’s die hun 
pantser afwerpen en werken aan hun metaforische 
ruggengraat! 

 

Bernard Zwiers, HR Business Partner bij PGGM, bespreekt ieder 
kwartaal een ‘dierenmetafoor’ uit zijn organisatieadviespraktijk. 

Bernard is een ervaren HR manager en organisatieadviseur op het 
gebied van organisatieverandering, HR en ICT.

Bernard Zwiers
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