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Varia Actualiteiten

Een frisse blik, een purpose en groeien 

 
Hans van der Velden
Redactie HR&Business 
Magazine

Vooraf
Het voorjaar is weer begonnen en 
we mogen weer naar buiten, de 
buitenlucht opsnuiven om daarna 
weer met een frisse blik hard te 
werken aan nieuw HRM-beleid, 
gesprekken voeren over strate-
gische personeelsplanning of de 
HR-cyclus. 

Zo is er heel wat gaande op HR-
gebied, ook deze editie zijn we er 
weer in geslaagd een diversiteit 
aan onderwerpen aan bod te laten 
komen. We hebben een vervolg-
artikel over leiderschap, waarbij 
de belangrijkste ontwikkelingen 
op het gebied van performance 
management centraal staan. Be-
lonen gaat nu echt maatwerk 
worden en zo krijgt de leidingge-
vende meer invloed op het bepa-
len van de toegevoegde waarde 
van een medewerker. Ook beste-
den we aandacht aan purpose en 

internal branding. Een Purpose is 
het hebben van een doel, dat defi-
nieert wat een organisatie wil be-
reiken, naast geld verdienen. Het 
omschrijft een gedeelde inspira-
tie om de wereld beter te maken, 
en zouden we dat niet allemaal 
graag willen? 

Bij een grote organisatie als de 
NS zijn er straks veel nieuwe me-
dewerkers nodig en wordt de 
data-analyse van gegevens in-
gezet voor de strategische per-
soneelsplanning. Met een frisse 
blik benadrukt een HRM-student 
dat het nieuwe binden en boeien 
van medewerkers een hele 
andere benadering vraagt 
waarin de medewerker een 
centrale plaats in neemt. 
Dit betekent dus niet alleen 
een andere recruitmentstra-
tegie maar vraagt ook om an-

dere samenwerkingsverbanden 
en andere organisatiestructuren. 
Kortom het vraagt allemaal meer 
om maatwerk en benadrukt maar 
weer eens dat het HR vakgebied 
altijd in beweging is. Zo geeft een 
kijkje in de HR-keuken van de Ra-
bobank inzicht in de nieuwe ma-
nier waarop leidinggevenden en 
medewerkers met elkaar in ge-
sprek gaan en groeien. 

Veel leesplezier! 
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Belastingdienst verbiedt ten onrechte werken bij vervroegd pensioen vanaf 60 
jaar! 

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

‘Ik ben 60 jaar en kies vanwege ziekte voor ver-
vroegd pensioen. De Belastingdienst wil dat ik een 
verklaring teken dat ik vanaf de ingangsdatum van 
het pensioen niet meer werk en dat ook niet van 
plan ben. Hoe zit dat?’ 

De Belastingdienst redeneert in 2018 namelijk als 
volgt: u heeft ooit belastingvrij kunnen sparen voor 
uw pensioen. Pensioen vervangt inkomen uit ar-
beid. Iemand die zijn pensioen opneemt en blijft 
doorwerken, doet iets wat indruist tegen de fiscale 
regels. De fiscus spreekt dan van onzuiver pensi-
oen. Het hele pensioentegoed wordt dan in een 
keer belast, met een boete erbij, zo vermeldt de 
Volkskrant dat in haar nummer van 30 maart 2018. 

Maar wat blijkt: de fiscus past de wetgeving onjuist 
toe en is achter met aanpassing van de interne 

communicatie. Al in 2011 is deze beperking voor 
gepensioneerden van 60 jaar en ouder opgeheven. 
Nadat in de uitvoeringspraktijk bleek dat dit stand-
punt belemmerend werkt bij de flexibele invulling 
van situaties van samenloop van (gedeeltelijk) ver-
vroegd uittreden in combinatie met doorwerken 
in deeltijd en/of demotie, heeft de staatssecretaris 
van Financiën in het besluit van 30 augustus 2011, 
nr. BLKB2011/1231M goedgekeurd dat:  

“Bij een vervroeging van de pensioeningangsda-
tum vanaf de 60-jarige of latere leeftijd niet meer 
getoetst wordt in hoeverre de economische acti-
viteiten (van de werknemer) dienovereenkomstig 
worden verminderd.” De werknemer mag vanaf 60 
jaar dus vervroegd met pensioen gaan en daar-
naast onbeperkt blijven doorwerken. 

Onbeperkte vakantiedagen positief beoordeeld 
Nederlanders staan positief tegenover onbeperkte 
vakantiedagen voor medewerkers. Ondernemers, 
managers en andere werknemers denken dat het 
een goede toevoeging kan zijn voor hun organisa-
tie. De meerderheid overweegt zelfs hiervoor een 
regeling in te voeren. ‘We vinden het een raar idee 
dat je werknemers als kinderen behandelt.’ 

Je medewerkers onbeperkt vakantiedagen geven, 
klinkt als een flink ondernemersrisico. Straks gaat 

je personeel misschien wel massaal op wereldreis 
en kun je de tent opdoeken. Toch wordt de regel 
- met succes - toegepast bij groeiende startups en 
scaleups, zoals het Nederlandse Bynder en Hel-
loprint. Geef je je werknemers meer vrijheden, 
dan bevorder je hun creativiteit, stellen zij. Er zit 
overigens weinig verschil in het feit dat een mede-
werker ook minder mag gaan werken, dat al bij wet 
is vastgelegd. 

5

Ook sollicitaties vallen onder de nieuwe privacywet  
Werkgevers verzamelen tijdens sollicitaties veel 
persoonsgegevens. Vaak zijn deze al digitaal. Denk 
aan email, documenten zoals curriculum vitae die 
worden geüpload. Ook aantekeningen die tijdens 
de gesprekken worden gemaakt over de kandidaat 
vallen onder het wettelijke regime van de Algeme-
ne verordening gegevensbescherming (AVG). In 
het verlengde hiervan vallen ook de informatie die 
komt uit de screening, het assessment, het psy-
chologisch onderzoek of medische keuring. Ook 
de aantekeningen die u maakt over de kandidaat 
op een klad papiertje dienen prudent te worden 
verwerkt volgens de richtlijnen. Er is wel een vrij-
stellingsbesluit dat het iets eenvoudiger maakt.  

Deze vrijstelling (artikel 5 Vrijstellingsbesluit) heeft 
betrekking op verwerkingen van een verantwoor-

delijke over sollicitanten die bij de verantwoorde-
lijke (in dit geval dus de werkgever) hebben gesol-
liciteerd om werkzaam te zijn in dienst van of voor 
(bijvoorbeeld als stagiaire of op andere wijze als tij-
delijke arbeidskracht) de verantwoordelijke. Deze 
verantwoordelijken hoeven de verwerking van per-
soonsgegevens van de sollicitanten niet te melden 
als aan de volgende vijf voorwaarden is voldaan.  

1. Toegestane doeleinden van de verwerking 
2. Toegestane (categorieën) verwerkte gegevens
3. Toegestane (categorieën) ontvangers van de 
    gegevens 
4. Bijzondere beperking te verstrekken gegevens 
5. Toegestane bewaartermijn 
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Maandag 

Dinsdag

Woensdag

Donderdag Vrijdag

Sylvia Pors

Planning HRM

Recruitmentbeleid en traineeprogramma

Scrum en remuneratiecommissie

Leiderschapsdag
Reflectie

Sylvia Pors, samenwonend en met mijn part-
ner ouders van twee heerlijke tieners. Gestart 
met een opleiding in de pedagogische hulp-
verlening en afgestudeerd op het onderwerp 
jeugdcriminaliteit. Daarna bij diverse werkge-
vers rollen binnen HRM vervuld. De rode draad 
door mijn loopbaan is organisatieontwikkeling 
en de ontwikkeling van het menselijk potenti-
eel. Na 5 jaar Rabobank ben ik sinds 2017 werk-
zaam als HRM-directeur bij het Scheepvaart en 
Transport college (STC group) in Rotterdam. 

Ik start de week samen met de portefeuillehouder van 
het College van Bestuur(CvB), we kijken naar de plan-
nen die HRM heeft. We hebben als team een grote 
uitdaging in de professionalisering van HRM; dat gaat 
van implementatie van e-hrm tot een nieuwe gesprek-
kencyclus, maar ook employer branding en een nieuw 
functiehuis neerzetten. In dat kader ook vandaag over-
leg met de OR om de leden mee te nemen in alles wat 
er speelt. 

Op de agenda staan het recruitmentbeleid en het nieu-
we traineeprogramma, ik heb daarover verschillende 
afspraken. Ook heb ik overleg met het HRM-team en 
maak ik graag tijd om met een docent een kop koffie te 
drinken. Het is cruciaal om gedurende de transitieperi-
ode die STC group doormaakt, feeling te houden met 
hen die daadwerkelijk de lessen verzorgen: de docen-
ten. Geen makkelijk maar wel een heel mooi beroep. 

Na een wervelende scrumdag mag ik als productowner 
de Demo meemaken van het scrumteam. Dit multidis-
ciplinaire team heeft deze sprint een topprestatie neer-
gezet voor de implementatie van e-hrm. In de middag 
ga ik naar OZHW, een onderwijsinstelling voor het PO 
en VO. Ik neem vanuit de Raad van Toezicht deel aan de 
remuneratiecommissie. We bespreken hoe we omgaan 
met de beoordeling van de leden van het CvB voor de 
komende jaren.  de Raad van Toezicht deel aan de re-
muneratiecommissie. We bespreken hoe we omgaan 
met de beoordeling van de leden van het CvB voor de 
komende jaren.

Alle leidinggevenden komen deze dag bijeen. De staf- 
en onderwijsmanagers zijn de afgelopen weken bij el-
kaar op bezoek geweest in het kader van ‘jouw-baan-
mijn-baan’ en nemen deze ochtend de tijd om daarop 
terug te kijken. Bij de lunch sluiten alle directeuren en 
leden van het CvB aan en hebben we een prachtige 
middag waarbij Wouter Hart een interactieve lezing ver-
zorgt. Hij laat ons inzien dat we soms gegijzeld vanuit 
de systeemwereld de bedoeling uit het oog verliezen. 
Die avond hebben we tijdens het diner geanimeerde 
tafelgesprekken aan thematafels. 

Eén jaar in dienst bij STC. Het moment om op weg naar 
Utrecht te reflecteren wat dit jaar met mij gedaan heeft 
en of ik denk dat ik voldoende mijn bijdrage heb kun-
nen leveren aan de transformatie van de organisatie. 
Ik breng een bezoek aan de MBO-raad in Utrecht waar 
de HRM-verantwoordelijken van alle mbo-instellingen 
samenkomen en input geven op lopende thema’s. Aan-
vullend drink ik met collega’s van de mbo-instellingen 
nog een kop koffie. Het is goed elkaars thema’s te ken-
nen en elkaar te helpen.’ S Middags werk ik de stroom 
e-mails weg. Als we daar toch eens een oplossing voor 
konden vinden! 

HR ALS REGISSEUR  
VAN DE WENDBARE 

ORGANISATIE

De wow-factor van Motion zelf ervaren?

Bel ons op 073 686 8500 of stuur een mail naar motion@centric.eu voor de wendbare organisatie

Door jaarlijks duizenden administratieve handelingen door medewerkers uit 

te laten voeren, pakt HR de regie over HR-processen. Als HR en salaris 

oplossing voor een wendbare organisatie biedt Motion uw medewerkers een 

gebruiksvriendelijke en intuïtieve oplossing op laptop, tablet en smartphone.
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Modern organiseren Tribes, verschillen en inclusie

Heb je jouw organisatie weleens als een tribe bekeken? Jitske Kramer wel. Een or-
ganisatie is een levend geheel, met dorpspleinen en raadhuizen (vergaderzalen) 
en steegjes en kroegjes waar de echte gesprekken plaatsvinden (rookhokken en 
kroegen). Met chiefs (leiders en programmamanagers), elders (toezichthouders 
en politiek), jagers (de creatieve innovators), magiërs (IT, HR, verandermanagers, 
consultants) en verzamelaars (de fee earners). Tribes zijn voortdurend in bewe-
ging, bestaan in de gezamenlijke verhalen en ontstaan in dialoog en besluitvor-
ming. 

Jitske Kramer is corporate antropoloog en houdt 
zich bezig met hoe mensen culturen vormen en 
hoe culturen mensen vormen. En, meer specifiek, 
met hoe mensen omgaan met hun onderlinge ver-
schillen. Dit kan gaan over verschil in opleiding, cul-
turele achtergrond, gender, leeftijd. Maar ook het 
samenvoegen van verschillende organisatiecul-
turen tijdens een fusie, of in het werken met ver-
schillende partners. Wat de basis van de verschil-
len ook is, wanneer we verschillen ervaren komt 
er een dynamiek komt op gang die ofwel maakt 
dat mensen samen bovengemiddeld presteren 
en innovatieve nieuwe ideeën ontwikkelen. Ofwel 
zorgt voor extra onderling gedoe. Het goed leren 
omgaan met deze dynamiek van verschillen is es-
sentieel voor elke leider en medewerker die werkt 
in multidisciplinaire teams, matrix organisaties, ke-
tensamenwerkingen, co-creatie een internationale 
of multi-etnische context… kortom tegenwoordig 
eigenlijk voor iedereen.  

Soort zoekt soort 
De wereld zit vol met mensen voor wie je geen 
‘voorkeur’ hebt. We hebben allemaal de neiging 
mensen op te zoeken die een beetje op ons lijken. 
Gewoon, omdat we ons er prettig bij voelen. Het 
voelt vertrouwd. Bovendien zoeken we goede col-
lega’s, met prettige eigenschappen. Een beetje zo-
als wijzelf zijn dus. Samenwerken is met sommige 
personen nu eenmaal makkelijker dan met ande-
re. Omdat je stijl meer overeenkomt, omdat je el-
kaar beter aanvoelt, of omdat je dezelfde normen 
en waarden hebt. Het gevolg kan zijn dat je steeds 
dezelfde mensen uitkiest om mee te werken. Dat 
is wel zo makkelijk. Maar tegelijkertijd komen er 
geen nieuwe ideeën binnenvliegen, raken we wei-
nig flexibel in het omgaan met verschillen en ver-
liezen we mogelijk contact met (potentiele) klanten 
en doelgroepen. De neiging tot klonen verkleint de 
mate van diversiteit, waardoor organisaties ver-

nieuwing missen en sommige mensen buiten de 
boot dreigen te vallen.  

Daag jezelf uit 
Natuurlijk wil je werken met mensen die je kunt ver-
trouwen. Dus het moet wel ‘klikken’ met iemand. 
Maar wees je bewust van de stereotiepe beelden 
die in ieders hoofd bestaan en hoe vaak deze on-
juiste beelden jouw gedachten kleuren en je han-
delen beïnvloeden. Het doorbreken van deze vas-
te beelden vraagt alertheid en aandacht. Streef je 
naar meer diversiteit, inclusie en co-creatie, zorg er 
dan voor dat je samenwerkt met mensen die je uit-
dagen. Sluit niemand bij voorbaat uit door te strak 
geformuleerde functieprofielen en leg je eigen on-
bewuste vooroordelen onder de loep. Verbreed je 
voorkeur in de samenwerking met anderen. 

Inclusie en verbinding staan tegenover uitsluiting 
en fragmentatie. 
De sleutel om succesvol met diversiteit en tegen-
stellingen om te gaan ligt niet zozeer in de ver-
schillen, maar in de dynamiek die ontstaat door 
de verschillen. De kern van deze dynamiek ligt in 
de inclusie en exclusie van mensen en standpun-
ten. Door onze neiging om mensen op te zoeken 
die een beetje op onszelf lijken en de natuurlijke 
beweging tot groepsdenken zorgen verschillen en 
afwijkende meningen regelmatig voor fragmenta-
tie en gedoe in de onderstroom. Het goed benut-
ten van de verschillende kwaliteiten, talenten en 
perspectieven die diversiteit met zich meebrengt, 
vraagt om een inclusieve aanpak. Belangrijk, aan-
gezien diversiteit in organisaties in de moderne 
samenleving van globalisatie en digitalisatie een 
gegeven is.  

In een inclusieve cultuur staat de mens centraal, 
wordt eigen initiatief beloond en wordt iedereen 
gewaardeerd om wie hij of zij is. Dit betekent oog 

8

wees jezelf en pas je aan

en oor hebben voor de overeenkomsten en het 
insluiten van verschillen. En tegelijkertijd het daad-
krachtig aangaan van conflicten en het waarderen 
van tegenstellingen. In succesvolle organisaties 
kan iedereen gelijkwaardig meedoen en is co-
creatie onderdeel van de cultuur. Er is een balans 
gevonden tussen het stimuleren van authenticiteit 
en verschillende talenten en het volgen van alge-
mene procedures en een gezamenlijke mores 

Herordening van de apenrots: macht en ranking 
In iedere organisatie hebben sommige mensen 
meer macht dan andere. Er wordt beter naar hen 
geluisterd en ze krijgen vaker hun zin. Formele 
macht krijgen mensen door hun (hiërarchische) 
positie in een organisatie. Informele macht door 
hun ervaring, populariteit, netwerk of expertise. 
Ook aspecten als etniciteit of sociale klasse spelen 
hierbij onbewust een belangrijke rol.  

Door een hogere mate van inclusie krijgen meer-
dere mensen invloed op de mores en de be-
sluitvorming. Het spannende hiervan is dat de 
bestaande ordening van macht en privileges kan 
gaan verschuiven. Ranking ontstaat immers in de 
interactie binnen een sociale context. De sociale 
context verandert onder invloed van globalisering 
en digitalisering. Als nu ook de interacties veran-
deren, verandert het spel op de apenrots. Verwor-
ven rechten en posities op basis van anciënniteit, 
formele macht en controle krijgen een andere be-

tekenis. Ranking-systemen die zijn scheefgegroeid 
of vastgedraaid, zullen meer moeite hebben om 
van fragmentatie naar inclusie te gaan. Dit vraagt 
dappere leiders die zich kunnen inzetten voor het 
grotere geheel en niet alleen voor hun eigen per-
soonlijke belang. 

Word je eigen antropoloog 
Om tot inclusie te komen moeten we onderkennen 
dat ieder mens slechts een aspect van de werkelijk-
heid kan zien. Om het hele plaatje te zien hebben 
we anderen nodig. Alleen door kritisch te kijken 
naar je eigen aannames en gedragspatronen kun 
je je openstellen voor anderen. Dit is essentieel om 
complexe vraagstukken op te lossen en een voor-
waarde voor co-creatie. Stimuleer daarom het ge-
sprek over de verschillen. En over de overeenkom-
sten. Wat bindt ons en hoe verschillend kijken we 
naar de manieren om dit te bereiken? Elke stevige 
mening heeft een tegenhanger. Vraag hiernaar en 
zoek de verbindende factor. Plaats jezelf in nieuwe 
situaties en stel je oordeel uit.  

Meer weten? 
In haar boek Wow! Wat een verschil brengt Jitske 
Kramer met korte teksten en veel foto’s in beeld 
hoe mensen samen inclusieve culturen kunnen 
vormen waarin verschillen en overeenkomsten tot 
hun recht komen. Jitske verzorgt bovendien een 
driedaagse training Wow! Wat een verschil, over 
het vormen van een inclusieve werkcultuur. 

Drs. Jitske Kramer (1973) is corporate antropoloog. Spreker. Onder-
nemer. Facilitator. Oprichter van HumanDimensions. Jitske Kramer 
reist de wereld rond op zoek naar manieren om sterke tribes te 
bouwen en onderlinge relaties te verstevigen. En brengt deze ken-

nis lezingen en masterclasses naar de wereld van organiseren, sa-
menwerken en leiderschap.  

è www.humandimensions.nl 
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In gesprek over SPP bij de NS

De vergrijzing van de bevolking van Nederland en omringende landen is geen 
verrassing, in die zin dat we al jaren anticiperen op de komst er van. Dat mede 
door die vergrijzing onze wettelijke AOW leeftijd is gaan schuiven naar een later 
tijdstip is ook niet nieuw. En dat technologische ontwikkelingen een grote impact 
hebben op het werk in de toekomst is niet iets waar we pas vandaag opgeko-
men zijn. Maar wat zijn de implicaties hiervan voor het personeelsbestand van 
een organisatie? Dat is waar Strategische Personeelsplanning (SPP) over gaat.  

De energietransitie, Fintech, Mobile, Cloud en Agile 
Voor de komende jaren is voorzien dat de arbeids-
vraag groter is dan het arbeidsaanbod. Dat is goed 
nieuws voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt: zij 
hebben iets te kiezen. Voor organisaties is het ech-
ter minder positief: the war on talent continues. 
En de Nederlandse Spoorwegen (NS) heeft nieuw-
komers nodig: de komende jaren zal de organisa-
tie geconfronteerd worden met een toenemende 
uitstroom van medewerkers. Die toename wordt 
met name bepaald doordat de zogenaamde baby-
boomers, geboren in de periode 1945 tot 1955, uit 
gaan stromen. Daar komt nog eens bij dat steeds 
meer bedrijven willen sturen op diversiteit. Voor 
veel bedrijven zijn deze elementen een belangrijke 
prikkel om te kijken naar hoe zij talent kunnen bin-

nen halen. Een belangrijke stap die echter vaak 
wordt overgeslagen is om te bepalen wát voor 
mensen er binnen moeten komen. Toch moet dat 
wel gedaan worden. Vergrijzing en technologische 
ontwikkelingen hebben namelijk invloed op het 
werk en zorgen ervoor dat de skill set van het hui-
dige personeelsbestand niet persé past bij het ge-
wenste personeelsbestand voor de toekomst. Als 
oudere werknemers langer door moeten werken, 
wordt hun productiviteit mogelijk minder. Dat be-
tekent dat er meer mensen nodig zijn om hetzelf-
de werk af te krijgen. Technologische vooruitgang 
kan er echter voor zorgen dat grote delen van het 
werk geautomatiseerd worden, waardoor er juist 
minder mensen nodig zijn.  

Sinds enkele jaren brengt NS in kaart welke men-
sen met bepaalde talenten nodig zijn, voordat zij 
zich richt op hoe ze dat gaan doen. Daarbij richt 
NS zich op de functiegroepen die cruciaal zijn voor 
de bedrijfsvoering van het bedrijf. Goede voor-
beelden daarvan zijn onder andere machinisten, 
conducteurs en monteurs in de werkplaatsen. 
Voordat een machinist geworven en opgeleid is 
om zelfstandig een trein te kunnen rijden, ben je 
18 maanden verder. Dat betekent dat je genood-
zaakt bent om langer vooruit te kijken. Een ander 
voorbeeld is de investering in nieuw materieel. De 
media hebben vol gestaan met het nieuws dat NS 
investeert in nieuwe moderne treinen. Het inves-
teren in nieuwe treinen heeft enorme impact op 
het onderhoud van de vloot omdat de techniek in 
nieuwe treinen echt anders is dan in oude treinen. 
Of zoals wij zeggen: “vroeger maakte je een trein 
met een schroevendraaier, tegenwoordig met een 
laptop”. Beschikt de huidige populatie over vol-
doende kennis en skills om de nieuwe treinen te 
onderhouden en besturen? Bovendien is NS een 
redelijke afspiegeling van de samenleving, dus ook 
de populatie van NS is ouder aan het worden. Wat 
is daarvan het effect op het leervermogen? Dat 
zijn zeer relevante vragen die bepalend zijn voor 
de keuzes die NS maakt als het gaat om haar per-
soneel.  

Het verder kijken in de toekomst is een behoorlijke 
opgave. Onder andere de dienstregeling van NS is 
dusdanig dynamisch dat we veel tijd besteden aan 
het bijsturen van processen en daarmee ‘brand-
jes blussen’. Dat is ook nodig om de reiziger goed 
van dienst te zijn. Het is echter complex om uit ‘het 
dagelijkse’ te stappen en de rust te nemen om ver-
der in de toekomst te kijken, zowel qua dienstrege-
ling als personeelsbestand. Omdat die toekomst 
eigenlijk niet te voorspellen is, zoek je zekerheid 
in de data over het heden. Dat is op zichzelf al 

een uitdaging. Er is veel data m.b.t. het personeel 
voorhanden, maar vaak verspreid over verschillen-
de systemen. Is die data correct en actueel? Hoe 
breng ik die data samen? Er is ook data die gewoon 
ontbreekt. Opleidingsniveaus van het personeel 
liggen bij veel bedrijven niet eenduidig vast, laat 
staan competenties. En die informatie is nu juist zo 
waardevol omdat je niet alleen over aantallen fte’s 
wilt praten. Het effect van voornoemde vragen is 
dat men inzichtelijk krijgt waar de datakwaliteit be-
ter moet. Het kan daarmee het startschot zijn om 
die data op orde te brengen. Een ander effect van 
SPP is bijvoorbeeld dat men na een eerste erva-
ring heeft besloten dat SPP de input moet worden 
van het business plan in plaats van andersom. Dat 
betekent dat men de toegevoegde waarde ziet om 
er ook financieel op te kunnen sturen. Loonkosten 
zijn een grote kostenpost voor organisaties. De 
SPP uitkomsten hebben vanzelfsprekend effect op 
de loonkosten: er komen wellicht meer mensen 
bij. Of misschien gaat een organisatie werken met 
minder mensen, maar hoger opgeleide mensen 
met hogere salarissen. Op andere plekken in de 
organisatie kiest men er voor om SPP toe te pas-
sen als input voor een eventuele reorganisatie. Tot 
slot geeft het natuurlijk inzicht in de opleidings- en 
wervingsbehoefte. Daarmee kan NS beter sturen 
op het gewenste personeelsbestand van de toe-
komst.  

Strategische Personeelsplanning heeft invloed op 
een belangrijk deel van de toegevoegde waarde 
van HR. Het zorgt namelijk voor focus, voor de juis-
te mens op de juiste plaats om de bedrijfsdoelstel-
lingen te halen en het kan bovendien inzicht ge-
ven in het toekomstige kostenplaatje van human 
resources. 

Jean-Paul Lucassen is HR Analyst bij NS en begon in 2017 Youtube kanaal 
LucassenSPP over Strategische Personeelsplanning.
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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

Als je talent echt wilt ontwikkelen tot kracht: maak je medewerkers en hun ma-
nager samen verantwoordelijk! Welke vijf aandachtspunten zijn bepalend voor 
succes? Dit artikel geeft  inzichten!  

Talent managementTalent écht ontwikkelen tot kracht… 

1.Sterke punten denken  
Sterke punten denken is een nieuwe visie die 
door veel organisaties inmiddels met interesse 
wordt bekeken. Het klinkt zowel positief als lo-
gisch! Toch is het in onze cultuur nog lang geen 
business as usual. We leren al vanaf de basis-
school dat ieder kind, zowel taal als rekenen 
moet kunnen want dat is wat CITO meet en dus 
bepalend. De cognitieve ontwikkeling is het eni-
ge dat telt. Creativiteit, Sociale intelligentie, licha-
melijke ontwikkeling… het lijkt allemaal minder 
relevant. En dat anno 2018! Dat geldt later ook 
bij HR als iemand niet alle competenties bezit die 
staan in de functiebeschrijving. Achterliggend 
willen we meestal wel-rounded medewerkers 
(alleskunners) en die worden op hun zwakke 
punten aangesproken, getraind en bijgeschoold. 
Je moet sterke punten denken als visie omarmen 
en ook concretiseren. Niks zo dodelijk dan op je 
zwaktes worden aangesproken door je manager 
als je net een talentcoach hebt gesproken over 
jouw unieke talenten.  

2 .Management 
“Het beste uit medewerkers halen”, dat klinkt 
zo logisch en gewoon. Uit onderzoek, van het 
Amerikaanse bedrijf Gallup, blijkt dat maar één 
op de acht managers echt talent heeft om meer 
uit de mensen te halen. Twee op de acht mana-
gers kunnen dit leren. Dat betekent dat vijf op de 
acht managers eigenlijk als manager geen waar-
de toevoegen aan een team en dus organisa-
tie; sterker nog, ze kosten erg veel geld. Omdat 
hun medewerkers minder hard werken, minder 
productief zijn en veel vaker ziek. Herkenbaar? 

Het ontheffen van je minst bevlogen en effec-
tieve managers kan een bedrijf op zichzelf al een 
enorme boost geven in Employee Engagement. 
Want engagement is in hoge mate besmettelijk 
en zeker top-down.  

Veel organisaties doen geen écht employee en-
gagementonderzoek zoals de Q12 en houden 

geen verloopcijfers of cijfers over ontwikkeling 
van medewerkers per organisatieonderdeel 
bij. Ik vraag me af hoe je de meerwaarde van je 
managers kunt volgen zonder enige data. Als je 
nieuwe managers kunt kiezen, kies dan mana-
gers die aantoonbaar hun medewerkers hebben 
laten groeien. Management is een vak! Zonder 
management serieus te nemen, werkt sterke 
punten denken alleen contraproductief. Het ver-

Medewerkers in de USA zijn 
gemiddeld voor ongeveer 30% 
engaged terwijl dat in Nederland 
rond de 20% ligt. Dat betekent 
dus dat we nog erg veel kunnen 
winnen. Van de meest succesvol-
le bedrijven ter wereld (Fortune 
500) doet 90% dat met Gallup.  



HR&Business Magazine #14  |   hrbm.nl HR&Business Magazine #14  |   hrbm.nl14 15

Talent management Talent écht ontwikkelen tot kracht… 

sterkt cynisme. Een managementspeeltje van de 
maand. Een leuke workshop die nergens naar-
toe leidt. Dat is zo zonde. Je hebt een paar alerte 

gemotiveerde (vak)managers nodig die dat werk 
doen vanwege intrinsieke motivatie en niet voor 
alle extrinsieke compensaties. Veel organisaties 
zijn momenteel aan het kantelen, verplatten, 
scrummen of op weg naar zelfsturende teams 
enz.  Als er te veel managers waren (zonder toe-
gevoegde waarde) dan kan dat een prima aan-
pak zijn. Als de managers die je overhoudt maar 
goed zijn! Geen controleurs maar coaches die 
hun medewerkers ruimte geven, op hun sterke 
punten wijzen, ondersteunen en uitdagen. In 
de smalle strook tussen burn-out en bore-out 
in, dus in FLOW. Als je zo geniet van je werk dat 
je de tijd uit het oog verliest en moeiteloosheid 
ervaart zoals auteur Jan Bommerez dat zo mooi 
uitlegt.  

3. Employee Engagement  
Employee Engagement onderzoek wordt door 
veel organisaties nog gezien als een hippe va-
riant van het medewerkers tevredenheidson-
derzoek. Let op: tevreden medewerkers zijn 
aanmerkelijk minder productief dan engaged 
medewerkers. Je zoekt naar bevlogenheid in het 
werk en betrokkenheid bij de organisatie waar ze 
werken. Bevlogen over hun werk worden men-
sen met name als hun taken aansluiten bij hun 
intrinsieke motivatie! En dat heeft weer alles met 
talent te maken waarover straks meer. Bevlogen 
medewerkers zijn veel productiever, loyaler naar 
klanten en veel minder vaak ziek (ca. 40%). Gal-
lup vergelijkt jaarlijks hun beste 25% met hun 
laagste 25% klanten. Ze komen dan steeds op 
een verschil in omzet en winst van rond de 20% 
uit. Betrokken medewerkers zijn ook nog eens 
loyaler naar de organisatie; het waard om in te 
investeren.  

4. Verantwoordelijkheid nemen 
HR-adviseurs heb ik vaak horen spreken over 
het: “Zelf op de bok gaan zitten van je eigen 
loopbaan”. In het verlengde daarvan denken 

Xander Cladder MWO CMC is organisatieadviseur en talentcoach. 
Sinds 2013 houdt hij zich bezig met de vraag hoe organisaties door 
de inzet van sterke punten denken kunnen groeien.  

wij dat de medewerker die gemiddeld acht uur 
per dag spendeert aan werk, toch zelf ook mi-
nimaal 50% belang heeft om engaged te zijn in 
het werk. Hoe zou het zijn om de medewerker 
zelf aan de slag laten gaan met dit thema? De 

organisatie kan dat gemakkelijk faciliteren. Er is 
al een test beschikbaar waarmee een medewer-
ker kan analyseren wat zijn of haar persoonlijke 
engagement is, en hoe je dat verder kunt verho-
gen. Bij die test hoort een online leerplatform 
waarop medewerkers hun eigen engagement 
kunnen verhogen. Super! De beste manier om je 
engagement te verhogen is je talenten kennen.  

5. Talenten 
Wie zijn eigen talenten kent en dagelijks in prak-
tijk kan brengen heeft 6x hogere kans dat hij of 
zij engaged is in het werk. En sterker nog: een 
3x hogere kans dat hij of zij een uitstekende le-
venskwaliteit geniet. Dat zijn indrukwekkende 
cijfers toch? De effecten in productiviteit van 
deze talenten als je ze ontwikkelt, verlopen niet 
normaal maar exponentieel en is ook nog eens 
prettig om te doen omdat het je natuurlijk af-
gaat. Voor iedere medewerker kun je op basis 
van een online assessment een top 10 (uit 34 
talenten) samenstellen: iemands dominante 
talenten. Naarmate iemand de bij hem of haar 
passende talenten meer inzet, levert dat meteen 

een hogere productiviteit én meer energie op. 
Zo’n boost in ontwikkeling zou je iedereen toe-
wensen. Er zijn veel soorten talententesten te 
koop. Alleen als je goed oplet, kun je die onder-
scheiden van testen die competenties meten.  

6. HR 
Als ik HR-mensen hierover spreek, vinden de 
meesten dat verhaal wel sterk. Ik sprak onlangs 
weer een HR-business partner die zij: “Wij heb-
ben een mooi merk. Mensen staan in de rij om 
bij ons te werken. Dus weinig kans dat ons ma-
nagement over te halen is om hier de hele boel 
om te gooien…”. Maar hij beaamde ook dat de 
arbeidsmarkt inderdaad verandert. Met name in 
organisaties die verwachten dat ze problemen 
kunnen krijgen met het binnenhalen van topta-
lent, is deze visie aantrekkelijk.  

En voor bedrijven die in bredere zin problemen 
hebben om the (right) people on the bus te krij-
gen. Weinig onderscheidend vermogen, veel 
concurrentie… allemaal redenen om zo snel mo-
gelijk een turbo op je organisatie aan te zetten.  

Moet alles eerst kloppen om te kunnen star-
ten? Nee! Begin met een lekkere Amuse. Een 
voorproefje in de vorm van het doen van een 
talent-assessment en een gesprek met een ge-
certificeerde Strengthscoach. Dan zie je hoe 
ongelooflijk accuraat de rapportages zijn. Start 
met een bevlogen manager die met zijn of haar 
team aan de slag wil. Als die voldoende ruimte 
kan maken, kun je in de praktijk bewijzen dat het 
zin heeft. Om heel eerlijk te zijn is dat ook wat 
vaak gebeurt. Er zijn inmiddels zoveel organisa-
ties op deze weg begeleid dat er ook goed zicht 
is op wat je nodig hebt voor een succesvolle im-
plementatie (zie kader). En bedrijven die niet te 
afhankelijk willen worden van “dure” externen, 
kunnen getraind worden om zelf aan de slag te 
gaan met de talenten en employee engagement.  

Iedereen heeft talent. Dat is potentie. Aan talent 
heb je pas iets als het eruit komt.  

Gallup heeft het sterke punten denken 
inmiddels bij duizenden bedrijven overal ter 
wereld geïmplementeerd. Dus hebben ze 
intussen ook veel kennis over en ervaring in de 
belangrijkste succesfactoren:  

1. Voldoende draagvlak en commitment bij het 
topmanagement. Ook in eigen gedrag.   

2. Zijn managers in staat om het sterke  
punten denken te implementeren? Denk 
ook na over performance management. 
Zonder koppeling van talent met een doel 
(KPI’s), gebruik je dit middel niet effectief.   

3. Zijn er managers of medewerkers die vanuit 
eigen ervaring kunnen vertellen wat de  
CliftonStrengths kennis met je doet en die 
als ambassadeurs kunnen en willen  
optreden?  
 

4. Is de cultuur al ‘Strengths based’? En is dit 
voldoende verbonden aan de missie, te 
behalen doelstellingen en HR-begeleiding? 
Hard en zacht hebben elkaar hard nodig.   

5. Wordt de communicatie hierover doordacht 
geregisseerd?   

6. Is er aandacht bij HR en Communicatie voor 
de positieve impact van dit beleid op de 
employee branding, brand awareness en 
aantrekkelijkheid?

Minimaal net zo boeiend als de 
talenten zelf zijn de behoeften 
van je talenten. Als je die kent, 
kun je uittekenen in welke 
omstandigheden jij wel of niet op 
je best zult zijn. Daar heb ik 
inmiddels zoveel mensen mee 
mogen helpen…  
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Zin & OnzinOntgroenen

• Groepsgevoel kweken  
Jaarlijks melden zich meerdere individuen (een lichting) zich aan bij een studenten-
vereniging. Door deze individuen bij elkaar te plaatsen, onstaat er een groepsge-
voel. Dit gevoel helpt bij de ontwikkeling van het individu. 

• Geschiedenis en gebruiken bijbrengen  
Verenigingen en andere clubjes willen graag hun cultuur behouden en dat nieuwe leden al snel 
mee kunnen draaien. Ontgroening is een makkelijke en effectieve manier om in een sneltrein-
vaart informatie te “droppen” bij de medewerkers en bijv. een clublied aanleren.  

• Dikke huid kweken 
Je leert in een ontgroening omgaan met het ontvangen van, licht gezegd, ongezouten kritiek. 
Alhoewel dit niet leuk is, heeft het wel degelijk functie. Wie veel kan hebben, heeft daar in zijn 
latere leven vaak wat aan.

De zomervakantie staat alweer voor de deur, een tijd waarin ook de eerste jaar-
studenten zich gaan oriënteren en melden bij een studentenvereniging. En een 
eeuwenoude ritueel daarbij is ontgroenen.  

• De sterke  en hechte vriendschappen   
Ontgroenen brengt ongetwijfeld een band met andere leden van de studen-
tenvereniging, maar er is nooit aangetoond dat deze band ook daadwerkelijk 
sterker is dan bij een studentenvereniging die niet aan ontgroening doet.   
 
Verenigingen die een week op kamp ging en allerlei activiteiten en bezigheden rondom team-
work deden hadden net zo’n sterke band.  

• Vernedering verbroederd  
Uit onderzoek is gebleken dat individueel vernedering juist averechts werkt. Vooral als iemand 
in zijn eentje voor schut gezet wordt voor de hele groep ondermijnd dat het groepsgevoel. Hoe 
erger de vernedering, hoe groter de neiging om wraak te nemen op de mensen die je tijdens het 
ontgroenen hebben vernederd. 

• Wraak nemen   
Dat ontgroenen alleen nog bestaat omdat ouderejaars studenten de eigen slechte ervaringen 
willen doorgeven aan een volgende generatie uit een soort van wraak is niet waar. Oudere stu-
denten vinden het vaak erg ongemakkelijk om de rol aan te nemen zich als een sadist te gedra-
gen.

Onzin

Zin
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Frisse blikken

Ik ben Dirkje van Dijkhorst, een 21-jarige HRM student aan de Avans Hogeschool te Breda. Op dit moment 
ben ik aan het afstuderen bij Schouw Informatisering met de vraagstelling “hoe kan Schouw Informatise-
ring zijn medewerkers behouden?”   

Mij is gevraagd om mijn visie te geven op de toekomst van HR. 

Wat ik wel boeiend vind, is dat het onderwerp “binden en boeien van medewerkers” begin deze eeuw 
ook al op de agenda stond van HR. Ondanks dat het onderwerp gelijk is, ligt er in deze tijd echt een hele 
andere nuancering in. Hadden we het begin deze eeuw over het binden en boeien van medewerkers, dan 
hadden we het veelal over het aanbieden van voldoende doorgroei- of specialistische functies. Uiteraard 
samen met een aantrekkelijke secundair arbeidsvoorwaardenpakket. 

Anno nu, hebben organisaties binnen hetzelfde onderwerp een andere uitdaging. De arbeidsmarkt wordt 
krapper, en organisaties “vechten” om de juiste talenten binnen te halen om zo de vacatures binnen de 
organisatie in te kunnen vullen. Wanneer dan de juiste medewerkers zijn binnengehaald, komt de vol-
gende vraag “hoe zorgen we er dan voor dat hij/zij zolang mogelijk op de gewenste manier ingezet kunnen 
worden?”. Bedrijven moeten daarom niet meer op zoek gaan naar een best passende kandidaat om een 
specifieke vacature in te vullen, maar veel meer kijken of een (toekomstige) medewerker past binnen het 
team en ingezet kan worden vanuit zijn talenten en competenties, rekening houdend met de ambities 
van de medewerker om zo de vacatures binnen de organisatie te kunnen invullen. Daarbij komt dat de 
generatie die nu op de arbeidsmarkt komt meer vrijheid en regie over de eigen loopbaan wil hebben. 
De jongere generatie wil zelf bepalen waar ze over 10 jaar staan, en belangrijker nog hoe ze daar willen 
komen. Op school worden ze opgevoed met “Student in de lead”; een term die de studenten vraagt om 
steeds maar weer na te denken over wat zij willen.  

Het nieuwe binden en boeien van medewerkers vraagt een hele andere benadering waarin de mede-
werker een centrale plaats in neemt. Dit betekent dus niet alleen een andere recruitmentstrategie, maar 
vraagt ook om andere samenwerkingsverbanden, andere organisatiestructuren, andere aansturing van 
medewerkers en een personeelsbeleid wat meer dan voldoende ruimte biedt voor alle individuele wen-
sen van de medewerkers.  

Er is dus werk aan de winkel voor de afdeling HR! 

Houd je medewerkers zo lang mogelijk verbonden aan je bedrijf! 

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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DriessenBinnen kijken bij.. 

Hoewel het hoofdkantoor van Driessen HRM in 2013 nog werd verdubbeld, was nieuwbouw nood-
zakelijk om de onstuimige groei te faciliteren. In oktober 2017 opende Driessen haar deuren van de 
nieuwe nieuwbouwlocatie aan de Vlamovenweg in Helmond. In het nieuwe pand zijn de authentieke 
kenmerken van een dorp samengebracht met de meest innovatieve en digitale faciliteiten om goed te 
kunnen werken. Daarbij is veel aandacht besteed aan de menselijke aspecten (Human), maar ook aan 
de digitale aspecten (Digital).   

Het pand is opgesplitst in twee delen en wordt verbonden door de Dorpsstraat. Deze straat vormt de 
kern van het gebouw. Aangrenzend hieraan bevinden zich de diverse thematische vergaderruimten. 
In elke vergaderruimte is een thema verwerkt dat passend is bij het dorpse karakter van het pand. 

Iedere kamer heeft een specifiek thema. Zo kan gepresenteerd worden achter de bar van de pub, is 
er een denktank (brainstormruimte) om even offline te gaan en zo tot bezinning te komen, maar ook 
een museum waarin terug geblikt word op de geschiedenis van Driessen. Vergaderen wordt hiermee 
in de verschillende kamers een bijzondere beleving.  

Op de 1e verdieping zijn open kantoorruimtes 
beschikbaar, waar digitaal en zoveel mogelijk pa-
pierloos werken centraal staan. Op de balkon-
zijdes aan de Dorpsstraat zijn allerlei faciliteiten 
beschikbaar om functioneel te werken (overleg-
cubes, stilteplekken e.d.). 

Heb je een probleem met je laptop of andere ICT-
gerelateerde problemen; loop dan even langs de 
App-o-theek waar een ICT-medewerker voor je 
klaar staat om de problemen te verhelpen.

Brabanders staan bekend om hun bourgondi-
sche inslag en daarom kon een nieuwe brasserie 
niet uitblijven. De eigen kok zorg iedere dag voor 
een smakelijke én gezonde lunch. 

En heb je een vergadering of bijeenkomst met 
klanten tijdens de lunch, dan kun je de Kruide-
nier reserveren.
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Holacracy, zelfsturing voor stoere mensen 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 op hr-kiosk: Slow management, Holacrazy 
voorbij.

è

Het meest bekende voorbeeld van zelfsturende 
medewerkers is het bedrijf Buurtzorg. Initiatief-
nemer Jos de Blok bracht in 2007 de ‘bedoeling’ 
van de thuiszorg terug naar de werkvloer. Zijn 
moedeloosheid, als gevolg van de regel- en be-
moeizucht van het management, was de motiva-
tie om een bedrijf te starten zonder managers. 
 
Rijnlandse methoden en exoten 
Intussen is de afgelopen jaren een ware markt 
ontstaan met verschillende zelfsturingsconcep-
ten. De traditionele Rijnlandse school met tal 
van benaderingswijzen krijgt concurrentie van 
meer exotische methodieken. Voorbeelden van 
de Rijnlandse aanpak zijn de sociotechniek (opti-
maliseren van het sociale systeem met het tech-
nische systeem), de sociocratie (gedelegeerde 
besluitvorming) en de mini-company gevormd 
door een cellenstructuur of modulestructuur 
(de organisatie opdelen in herkenbare werkeen-
heden). 
 
Twee opvallende exotische varianten van zelf-
sturing winnen aan populariteit: 
Streven naar ‘happiness’ door inspraak van de 
werknemers van de Braziliaan Ricardo Semler. 
Holacracy: werken met heldere purposes (doe-
len), rollen en regels in cirkels (teams) bedacht 
door de Amerikaan Brian Robertson. Beide man-
nen zijn succesvolle ondernemers. 

Holacracy geliefd bij jonge mensen 
De holacracy heeft in Nederland verschillende 
soorten gecertificeerde verspreiders. De puris-
ten en realisten. Deze laatste groep ziet holacra-

cy als één van de besturingsmethoden waaruit 
gekozen kan worden. Zo lijkt holacracy vooral 
geschikt voor dynamische ‘bedrijven’ met een 
startup-karakter. Vooral jonge mensen kunnen 
de regels die horen bij holacracy snel eigen ma-
ken en succesvol toepassen. 
 
Holacracy is geen softe aanpak 
Ook vinden ze het prettig om verschillende rol-
len – die zij zich op eigen initiatief kunnen toe-
eigenen – uit te voeren. De spanning van het 
onbekend zijn met de nieuwe werkzaamheden 
wordt als natuurlijk ervaren. Het vertrouwen om 
succesvol te zijn, wordt gestimuleerd door een 
vangnet van regels die een veilige ruimte cre-
eren. Zo mogen initiatieven niet worden afge-
remd door de leden van de ‘cirkels’. Een initiatief 
wordt uitgeprobeerd, wanneer er geen redenen 
zijn om het niet te doen. Het is een misverstand 
dat holacracy een softe aanpak is die handvat-
ten en richting geeft aan georganiseerde chaos. 
Zo mogen tijdens de eerste de ronde van het 
werkoverleg de persoonlijke belevenissen en 
gevoelens worden uitgesproken, maar moeten 
buiten het officiële werk worden opgelost. Het 
werk gaat voor! 

Zelfsturen, zelforganiseren, autonomiseren en decentraliseren zijn helemaal 
hot. Een trend die enkele jaren geleden is ingezet als gevolg van onder andere 
de buitensporige bezuinigingen van Rutte 2. Deze trend blijkt als een griepvi-
rus epidemische vormen te krijgen. Er is dus veel interesse in meer macht op 
de werkvloer. Het Grootste Rijnland Praktijk Festival van Nederland op 24 april 
speelde in op deze interesse. Tijdens het festival kon kennis worden gemaakt 
met verschillende vormen en ervaringen met zelfsturing. 
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Branding Purpose en internal branding zijn hot 

Het hebben van een Purpose is goed. Het waarmaken van de Purpose door de 
medewerkers is beter. Internal Branding is daarmee hotter than ever. 

Meer en meer jongeren willen alleen nog werken 
voor een organisatie met een aansprekende Pur-
pose. Een Purpose is het hebben van een doel, 
dat definieert wat een organisatie wil bereiken, 
naast het verdienen van geld. Het omschrijft een 
gedeelde inspiratie om de wereld beter te ma-
ken welke binnen en buiten is getoetst. Wanneer 
de Purpose is door vertaald naar de overtuiging 
van het merk en de merkbelofte duidelijk maakt 
wat jij doet om deze Purpose te realiseren; als 
daarnaast de gekozen waarden helpen hoe je dit 
realiseert, dan heeft een organisatie een sturend 
kompas om de Purpose echt waar te maken. En 
daarmee creëert de organisatie fans. Bij klanten 
én bij medewerkers.  

Dat laatste willen organisaties allemaal wel. Want 
fans kopen meer, blijven langer en vertellen je 
verhaal. Dus gaan steeds meer organisaties aan 
de slag met hun Purpose.  

Echte Purpose driven companies integreren die 
gedeelde inspiratie in de kern van het bedrijf. 
Dus in alles wat er gebeurt binnen het bedrijf is 
de Purpose leidend. Zo heeft de Volksbank als 
Purpose dat ze willen bankieren ‘Met de mense-
lijke maat’. De bank is dan ook gestopt met het 
overdragen van klantdossiers aan incassobu-

reaus voor het namens de Volksbank innen van 
openstaande schulden of achterstanden.  

En als je je Purpose niet waarmaakt, haken men-
sen snel af. Voorbeelden te over, zoals Green-
peace die een groene en vredevolle toekomst 
voor de wereld nastreeft. Als je dan als Green-
peace directeur twee jaar lang dagelijks van 
Luxemburg naar Nederland vliegt, dan gelooft 
niemand je meer.  Kortom, het moet in je merk 
ofwel je identiteit verweven zijn. Maar het waar-
maken in alles wat je doet, is waarmee je lang-
durig de medewerker en de klant inspireert. En 
voor deze vorm van waarmaken heb je Internal 
Branding nodig. Hierin zijn vijf fasen te onder-
scheiden. Omdat het over medewerkers gaat, 
speelt HR hierin een cruciale rol. 

1. Bepalen van het merk op basis van de Pur-
pose 
In deze fase wordt de organisatie/merk geplaatst 
in haar omgeving. Eerst wordt gekeken wat de 
waarden zijn die medewerkers in de organisatie 
delen. Vervolgens wordt de omgeving in kaart 
gebracht. Denk hierbij aan het concurrentieveld 
en klantbehoeften. Op basis van de verzamelde 
interne en externe informatie kan vervolgens de 
Purpose worden geformuleerd. Deze wordt ge-
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concretiseerd in bijvoorbeeld een BrandHouse 
waarin de Overtuiging, Belofte en Waarden 
worden neergezet.  Hiermee staat beschreven 
welke belofte de organisatie/merk doet aan haar 
klanten en medewerkers. 

2. Verklaren van het merk 
Deze fase van Internal Branding is het toelich-
ten aan de medewerkers waar het merk voor 
staat en waarom we dit gezamenlijk waar willen 
maken. Het moet een krachtig verhaal zijn dat 
mensen ook zelf kunnen doorvertellen. Bij goe-
de uitvoering levert deze stap zowel begrip op 
als een gevoel van inspiratie en ‘ertoe doen’. Me-
dewerkers moeten het verhaal kennen, er ook 
enthousiast van worden en er zin in krijgen om 
ernaar te gaan handelen.  

3. Laden in gedrag 
Na het verklaren van het merk moet deze lading 
krijgen door medewerkers er actief bij te betrek-
ken. Ze zijn nu aan zet. Zij moeten één worden 
met het merk. In sessies geven medewerkers 
vanuit de hele organisatie aan wat het merk voor 
hen in de praktijk kan gaan betekenen. Wanneer 
je medewerkers zelf het merk invulling laat ge-
ven is de impact hoger.  

4. Beleven in de praktijk 
In deze fase gaan de medewerkers in hun dage-
lijkse werkzaamheden met het merk aan de slag. 
Het merk is de richtlijn voor het dagelijks hande-
len van de medewerkers. Zij scherpen hun dage-
lijkse bezigheden en hun gedrag aan met behulp 
van het merk en delen de ervaringen. Zo komt 
het merk tot leven, doordat de medewerkers er 
energie in stoppen.  

5. Verankeren in de organisatie 
In deze laatste fase staat de continuïteit cen-
traal. Hierin zorgen we ervoor dat het merkge-
drag voor iedereen een automatisme wordt en 
blijft. Dit betekent ook dat procedures en syste-
men (IT, HRM etc.) die intern worden gebruikt, 
passend bij het merk gemaakt moeten worden.  

Veel organisaties slaan fase 3 en 4 over; ze vinden 
het veel gedoe. De praktijk leert dat het doorlo-
pen van alle fasen ervoor zorgt dat de Purpose 
en/of het merk echt wordt waargemaakt. Daar-
mee krijg je medewerkers en klanten die fan zijn. 
En daar doen we het uiteindelijk voor. Kortom, 
ook bij Purpose driven organisaties is Internal 
Branding hotter dan ooit. 
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Ellen van Zanten is mede-eigenaar van strategisch marketing ad-
viesbureau Business Openers. Hiernaast is zij mede-eigenaar van 
Thoms Stadsbrouwerij Rotterdam en aandeelhouder van Medellín 
Secret Koffie. Ellen is co-auteur van diverse managementboeken 

‘Het succes van Internal Branding: een sterk merk bouwen en onder-
houden’ en van het boek ‘Een Businessplan op 1 A4, word succesvoller 

met OGSM’.  
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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 

Nieuwe app: de disfunctionerende werknemer  
Als het aan Lieshout Westerhout Advocaten (LWA) 
ligt behoren weinig kansrijke procedures tegen 
disfunctionerende werknemers binnenkort tot de 
verleden tijd. LWA heeft namelijk een HR tool ont-
wikkeld die leidinggevenden ondersteunt bij het 
doorlopen van een verbetertraject. Primaire doel 
is de leidinggevende en de medewerker met de 
tool te ondersteunen waardoor het functioneren 
van de medewerker zodanig verbetert dat de me-
dewerker in zijn functie kan worden gehandhaafd. 
Maar mocht dat onverhoopt niet lukken, dan zijn 

met behulp van de tool alle noodzakelijke stappen 
in een verbetertraject doorlopen en zodanig vast-
gelegd dat iedere kantonrechter de arbeidsover-
eenkomst zal willen ontbinden en de werkgever 
geen hogere vergoeding dan de wettelijke transi-
tievergoeding zal hoeven te betalen. Voorlopig is 
de tweetalige app (Nederlands en Engels) alleen 
nog in test versie beschikbaar voor bestaande 
klanten, al kunnen geïnteresseerde organisaties 
zich altijd wenden tot Lieshout Westerhout Ad-
vocaten te Amsterdam of kijken op www.mprove.
work.

Flex-Appeal maakt inwerken sexy 
Onboarding is helemaal hip. Het gewone inwer-
ken met een checklist is passé. Diverse initiatieven 
worden ondernomen om onboarding digitaal te 
ondersteunen opdat de kennismaking met de or-
ganisatie een succes wordt. Een kortstondig verblijf 
moet worden voorkomen door de betrokkenheid 
te vergroten. Onboarding is de meeste recente 
toevoeging aan dé medewerkers app Flex-Appeal 
die ook o.a. interne communicatie oplossingen 
biedt. Circa 10.000 medewerkers van bedrijven als 
de Albert Heijn, New York Pizza en de Gamma ma-
ken actief gebruik van de app. Ook investeerders 
zijn enthousiast. Bij de laatste investeringsronde is 
€ 600.000 aan nieuw kapitaal opgehaald. Hiermee 
kan Flex-Appeal verder werken aan oplossingen die 
een complete employee experience verbetert. De 
doelgroep van Flex-Appeal zijn met name jonge-
ren die via korte modules leren over hun collega’s, 
huisregels, cultuur en meer. Jongeren zijn immers 
gewend aan een digitaal omgeving. Een groot ef-
ficiency voordeel is dat het inwerken al thuis voor 
aanvang van de eerste werkdag kan beginnen. 

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
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uw organisatie
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gesprekscyclus en inzicht in 
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Software voor het zelfsturende team? 
Bent u ook op zoek naar een softwarepakket dat 
kan helpen bij een optimale communicatie tussen 
de teamleden, het maken van planningen en het 
verdelen van taken? En een pakket dat de diverse 
omzetdata in overzichtelijke informatie geeft voor 
het dashboard in de cockpit? Moeilijk te vinden, 
hé? Wellicht dat GLASSFROG inspiratie biedt. De 
glazen kikker is weliswaar gemaakt voor het zelf-
sturingsmodel Holacracy, maar biedt zeker ideeën 
voor het ondersteunende automatisering. GLASS-
FROG maakt de taakverdeling zichtbaar en maakt 
het mogelijk om rollen in het team (cirkel) te rui-
len. Belangrijke functies die worden ondersteund 
zijn onder andere de besluitvorming tijdens het 
overleg, kennisontwikkeling en het meten van de 
voortgang. Een handig dashboard zorgt voor up-
to-date informatie over projecten en acties. 
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Innovatie Van Performance Management naar GROW! 

Begin 2017 stapte Rabobank over van performance management naar GROW! 
Een nieuw design voor de wijze waarop medewerkers en managers gedurende het 
jaar met elkaar in gesprek zijn over de bijdrage, het gedrag en de ontwikkeling van 
medewerkers. De kwaliteit en de groei van medewerkers staan daarbij centraal. 
GROW! staat voor een integraal performancemanagementproces dat binnen Rabo-
bank wereldwijd wordt toegepast. 

Het werd binnen Rabobank van groot belang 
geacht om de het oude performance manage-
mentsysteem te vervangen. Niet alleen omdat 
het onvoldoende aansloot bij de veranderende 
manier van werken, maar ook omdat in het oude 
systeem de focus veel te veel op de uitkomst van 
het proces in plaats van op de daadwerkelijke 
prestaties lag. 

Performance Management werd een doel op 
zich en managers en medewerkers ervoeren 
het proces te veel als corvee, waarbij eenmaal 
vastgelegde doelstellingen gedurende het jaar 
amper aangepast konden worden aan verande-
rende interne en externe omstandigheden. Het 
oude systeem was omslachtig, niet intuïtief en 
zeer tijdrovend. Daarnaast was het amper ge-

richt op het verbeteren van prestaties en de ont-
wikkeling van de medewerkers. Uiteindelijk vond 
beoordeling aan het einde van het performance 
jaar plaats, waarbij de zogenaamde eindscores 
(op een vijfpuntschaal) over het algemeen pre-
cies in het midden uitkwamen (een “goed” be-
oordeling) en bij eventuele negatieve afwijking 
van deze uitkomst er ook direct discussie was 
over de objectiviteit of het feit dat er gedurende 
het jaar geen bijsturing of feedback op de per-
formance was gegeven. 

Voor Rabobank was er alle aanleiding om dit te 
veranderen. De meest belangrijke aanpassing 
daarbij was het feit dat de focus veel meer kwam 
te liggen bij persoonlijke groei en ontwikkeling 
van medewerkers, waarbij de verantwoordelijk-

heid voor het daarbij horende proces ook veel 
meer bij de medewerker kwam te liggen. GROW! 
kent een aantal belangrijke bouwstenen.  

De eerste bouwsteen is dat de zogenaamde con-
tinue dialoog een cruciale component is. Mana-
ger en medewerker zijn en blijven gedurende het 
jaar met elkaar in gesprek over bijdrage, gedrag 
en ontwikkeling. Afspraken die hierover worden 
gemaakt, worden vastgelegd in de zogenaamde 
“ GROW!Notes” een sterk vereenvoudigd formu-
lier (een digitaal notitie blok), waarin gedurende 
het gehele jaar aantekeningen kunnen worden 
gemaakt en afspraken worden vastgelegd door 
medewerker en manager.  

Een andere belangrijke bouwsteen is de wijze 
waarop het gesprek tijdens die continue dialoog 
wordt gevoerd. Dat gebeurt vanuit een positieve 
insteek en vanuit kracht, maar ook onderzoe-
kend: Appreciative Inquiry! Wat heb je nodig om 
je doel te bereiken, jezelf te ontwikkelen? Waar 
kan ik jou als manager daarbij dan helpen? Het 
lijken eenvoudige vragen (en dat zijn het ook), 
uiteindelijk gaat het hier om de wijze waarop je 
naar performance kijkt, de inzet en bijdrage van-
uit een positief perspectief benadert, het oor-
deel uitstelt en het goede gesprek voert.  

Het begrip GROW! is hiervoor al meerdere ma-
len gevallen. De focus in de gesprekken ligt 
daadwerkelijk op groei van de medewerker. 
GROW! staat voor Goal (wat wil je bereiken), Re-
ality (waar sta je), Options (wat zijn je mogelijk-
heden) en Way Forward (wat ga je doen). Het zijn 
de onderwerpen die gedurende het gehele jaar 
in de continue dialoog aan de orde komen. 

De laatste bouwsteen in het GROW! systeem is 
de jaarlijkse Wrap-up, waarin medewerker en 
manager gezamenlijk de balans opmaken. Als 
medewerker ben je al eerste aanzet bij de wrap-
up doordat je zelf beschrijft hoe je vindt dat je 
het gedaan hebt, eventueel met je eigen beoor-
delingsscore. Belangrijk hierbij is de feedback 
welke je gedurende het jaar ophaalt, feedback 
welke je in staat stel om te blijven leren. Daar-
na geeft de manager zijn/haar visie en dit alles 
wordt besproken in het wrap-up gesprek. Door-
dat er gedurende het jaar een continue dialoog 
plaats vindt zal het wrap-up gesprek geen ver-
assingen moeten geven. Belangrijk uitgangs-
punt is dat een medewerker succesvol is in het 
uitoefenen in zijn/haar rol. Dit betekent dat de 
zaken zijn gedaan die in de functie-, taak- of rol-
beschrijving staan. Vanuit dat perspectief wordt 
er naar de prestaties gekeken (was het een suc-
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cesvol, een buitengewoon goed jaar of is er ver-
betering nodig?), maar ook naar het perspectief 
voor de toekomst (zit je op je plek? Is er sprake 
van een match, een top-match of is het wenselijk 
om te veranderen van positie of functie).  

GROW!! is meer dan een performance manage-
mentsysteem. GROW! staat voor cultuur en de 
wijze waarop je met elkaar in gesprek bent over 
je bijdragen, over ontwikkeling en dat wat nodig 
is om de ambities van jezelf en de organisatie 
waar te maken.  

Er is binnen Rabobank veel tijd en energie gesto-
ken in de introductie en vormgeving van GROW! 
Leidinggevenden en medewerkers hebben trai-
ningen aangeboden gekregen om het goede ge-
sprek te voeren, bij de implementatie is wereld-
wijd gebruik gemaakt van GROW! ambassadeurs 
die management en medewerkers wegwijs 
hebben gemaakt in de taal en systematiek die 
bij GROW! hoort. Daarnaast zijn er veel nieuwe 
tools ontwikkeld. Er is een zogenaamd “FeedMe 
app” ontwikkeld, waarmee medewerkers feed-
back aan hun omgeving kunnen vragen op een 

prestatie die ze hebben geleverd of op de wijze 
waarop ze hebben samen gewerkt. Deze 360 
graden feedback kunnen ze weer meenemen in 
de genoemde continue dialoog met hun mana-
ger.  

De afspraken over GROW! zijn met vakorgani-
saties gemaakt en in Nederland in de cao vast-
gelegd. Persoonlijke ontwikkeling gaat ook over 
inzetbaarheid in de toekomst. Dat is dan ook de 
reden dat Rabobank in de laatste cao in Neder-
land (voor 4 jaar) ook afspraken heeft gemaakt 
over een ontwikkelbudget. Gedurende de cao 
periode heeft de medewerker de beschikking ge-
kregen over € 5.000,- voor persoonlijke ontwik-
keling. Het ontwikkelbudget is tegelijkertijd met 
GROW! geïntroduceerd. In de geest van GROW! 
ligt de verantwoordelijkheid voor de besteding 
van het budget bij de medewerker. De mede-
werker bepaalt feitelijk zelf waaraan en hoe het 
bedrag voor zijn/haar ontwikkeling besteed 
moet worden. Dat past bij GROW!: verantwoor-
delijkheid nemen voor je loopbaan, persoonlijke 
ontwikkeling, groei om zo bij te dragen aan de 
ambities van de Rabobank!

Erwin Verboom  
Executive Vice President 
Human Resources, Rabobank
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Cijfers

We schreven in het vorige nummer over de noodzaak voor organisaties om 
meer wendbaar te zijn, omdat de omgeving voortdurend in verandering is. Dat 
stelt hogere eisen aan het verandervermogen van organisaties en dus van de 
medewerkers. De focus ligt op continu en snel(ler) leren, verbeteren en inzet-
baar zijn. Dat impliceert direct meer aandacht voor het individu en zijn/haar mo-
gelijkheden en ambities, verbonden met het (type) werk dat daarbij het meest 
aansluit.  

Leiderschap Zelfmanagement (deel 2) 

Wilma van Vuuren

Jan Tjerk Boonstra

We hebben het nadrukkelijk over (type) werk en niet 
over functie. Werk in een vaste vorm is aan het ver-
dwijnen. Hiermee bedoelen we: werken (over langere 
tijd) met vaste taken die op vaste momenten en loca-
ties worden uitgevoerd. Wie een probleem of vraag 
van de klant het beste én snel kan oplossen of een re-
sultaat kan opleveren, dát is van belang in ‘de nieuwe 
tijd’.  

Belonen was heel simpel 
Het belonen van medewerkers in organisaties is lang 
vrij eenvoudig geweest. We kunnen daar kort over 
zijn. De functiezwaarte in combinatie met de leeftijd 
(en ervaringsjaren) bepaalde vrijwel recht evenredig 
de (hoogte van de) beloning. Bijna overal verliep de 
ontwikkeling van het salaris in vaste jaarlijkse stap-
pen (periodieken) tot het einde van de schaal werd 
bereikt. De laatste jaren was daarin een kentering 
zichtbaar en werd in beleid opgenomen dat afhan-
kelijk van het functioneren een extra periodiek zou 
kunnen worden toegekend of geen periodiek worden 
toegekend. De praktijk was dat hier weinig gebruik 
van werd gemaakt, met name in de publieke sector.  

Terwijl belonen nu maatwerk wordt 
Door de combinatie van wendbaarheid en flexibiliteit 
in organisaties en de noodzaak om mensen met de 
gewenste kwaliteiten op het juiste moment in te zet-
ten, wordt belonen meer maatwerk.  Wat de heden-
daagse beloning nu meer weerspiegelt, is de waarde 
voor de organisatie.  

Om te beginnen is die waarde afhankelijk van de mate 
waarin iemand kwaliteiten bezit die van belang zijn 
voor de organisatie, nu of in de toekomst. Die kwa-
liteiten kunnen bestaan uit kennis of vaardigheden. 
Vanzelfsprekend neemt iemands waarde toe naar-
mate die kennis en vaardigheden schaarser zijn en de 
organisatie langer en/of intensiever moet investeren 
voordat iemands kwaliteiten van waarde worden. Bij 
functies die unieke competenties vragen, zoals pilo-
ten en luchtverkeersleiders, weerspiegelt het salaris 
niet de zwaarte van de functie, maar vooral de ge-
investeerde kosten en de moeilijke vervangbaarheid. 

Naast de beloningsgrondslag ‘waarde voor de orga-
nisatie’, is de mate waarin iemand resultaten haalt 
meer van belang. Het oude stelsel was gebaseerd op 
het langzaam ontwikkelen naar vakvolwassenheid. 
Dat is door twee oorzaken niet meer relevant. De eer-
ste is dat organisaties van iedereen optimale inzet, 
betrokkenheid en resultaat verwachten. De tweede 
oorzaak is dat ontwikkelingen zo snel gaan dat kennis 
en vaardigheden een kortere levensduur hebben. 

Daarmee worden ook andere beloningsgrondslagen 
van belang, zoals ontwikkelpotentieel en marktwaar-
de. In dynamische organisaties met veel concurrentie 
ontbreekt vaak de tijd om mensen te laten leren en 
ontwikkelen. Daar is de concurrentiedruk zo groot dat 
de vervangbaarheid van menselijk kapitaal een nood-
zaak is als het ontwikkelpotentieel te laag is om nieu-
we kennis en vaardigheden te leren. Voor die groep is 
behoud voor de organisatie geen doel en geen reden 
om (meer) te belonen, terwijl juist voor de groep die 
moet worden aangetrokken hun marktwaarde juist 
wel een reden is voor een hogere beloning. 

Ongelijke monniken met ongelijke kappen 
Het individu met zijn/haar kwaliteiten en wensen 
komt steeds meer centraal te staan. Geen beleid dat 
voor iedereen hetzelfde uitwerkt. Dit betekent sim-
pelweg ‘aandacht’ en als het goed is ‘waardering’. 
Leidinggevenden spelen hier een cruciale rol in. Zij 
scheppen de randvoorwaarden in de  praktijk en voe-
ren het gesprek over kwaliteiten en wensen en hoe 
die in het werk kunnen worden gerealiseerd. Als dat 
goed gaat, leidt dat tot meer betrokkenheid van me-

dewerkers. Omdat steeds meer organisaties die au-
tomatische koppeling tussen leeftijd en salarisgroei 
loslaten, krijgt de leidinggevende meer invloed op het 
bepalen van de toegevoegde waarde van een mede-
werker en welke grondslag(en) van invloed zijn op de 
beloning. Dat vraagt om goede leidinggevenden met 
mensgerichte vaardigheden; een belangrijke conditie 
voor invulling van het nieuwe performance manage-
ment. 

In het schema hebben we weergegeven wat de zes 
beloningsgrondslagen zijn die samenhangen met die 
individuele waarde die iemand kan hebben voor de 
organisatie. 

Maatwerk in belonen is complex, dat is zeker. Het 
vraagt om een goed performance management pro-
ces, dat we eerder al hebben beschreven. En het 
vraagt om een belangrijke beleidsmatige consequen-
tie. Maatwerk betekent  flexibiliteit om een beloning 
toe te kennen en leidt tot meer differentiatie in de 
beloningen. Hoe dat in beloning kan worden vertaald, 
is in onderstaande tabel weergegeven.  

De beloningsgrondslagen kunnen in de beloning tot 
uiting komen door de bandbreedte van een schaal. 
De plaatsing van medewerkers binnen deze bredere 
schaal kan worden geordend door een driedeling in 
‘nog lerend en ontwikkelend’, ‘competent en volle-
dig bijdragend’ en ‘excellente bijdragen en van grote 
waarde voor de organisatie’. In dat laatste deel – dat 

we excellence zone hebben genoemd – is een belo-
ningsniveau van (in dit voorbeeld) 130% van de norm 
mogelijk. De norm kan in principe het maximumbe-
loningsniveau zijn en worden bepaald op basis van 
markconformiteit.  

Ook in de onderlinge verhoudingen wordt gedifferen-
tieerd, bijvoorbeeld gebaseerd op de breedte van de 
inzetbaarheid en de diepte van kennis en vaardighe-
den. De breedte betreft dan de mate waarin iemand 

inzetbaar is, bijvoorbeeld in meerdere rollen, bij 
meerdere klanten of de mate waarin hij/zij in meer-
dere kennisgebieden ‘thuis’ is.  De diepte betreft hoe-
veel kennis en vaardigheid iemand heeft en hoe be-
langrijk deze voor de organisatie is.  

Tot slot 
We hebben in twee artikelen de belangrijkste ontwik-
kelingen rond performance management beschre-
ven. We juichen deze ontwikkelingen zeer toe. Ze 
dragen bij aan drie belangrijke factoren die (kunnen) 
zorgen voor betrokken en inzetbare medewerkers. 
Autonomie in je werk, kunnen groeien in je vak en 
betekenis zien en mogen geven aan je werk. Daarmee 
kunnen we met elkaar bijdragen aan beter functione-
rende organisaties met gelukkige medewerkers.  sa-
ties met gelukkiger medewerkers. 
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Cijfers

10%
meer starters 

In het eerste kwartaal van 2018 
registreerde de Kamer van Koop-

handel (KvK) tien procent meer 
starters, vier procent meer stoppers 

en veertien procent minder faillietverklarin-
gen dan in het eerste kwartaal van 2017. De 
groei van het aantal starters wordt veroor-
zaakt door startende fulltime ZZP’ers: der-
tien procent meer dan in het eerste kwartaal 
van vorig jaar. Dit zijn er ruim 4.000 meer. 
In totaal werden 57.635 nieuwe onderne-
mingen in het eerste kwartaal van 2018 in-
geschreven. De reden waarom ZZP’ers zich 
inschrijven bij de KvK is dat zij ten onrechte 
menen dan ook als ondernemer te worden 
aangemerkt. 

50% van de werkenden leert bij 

Kennisobsoletie is een groot pro-
bleem. De wereld verandert vaak 

zo snel dat werknemers bij ontslag 
pas merken wat hun kennisachterstand 

is. Om aan het werk te blijven is het ook 
voor mensen met een baan belangrijk om 
zich regelmatig bij te scholen. Werknemers 
en zelfstandigen doen dat vooral buiten de 
schoolbanken. In 2016 volgde 52 procent 
van de 25- tot 65-jarige werkenden scholing 
voor het werk. Het gaat dan om doorgaans 
kortdurende cursussen, bedrijfsopleidin-
gen, trainingen, privélessen, workshops en 
seminars. 

1 op de 3 Ruim één op de drie Europese werknemers voelt zich wel eens gediscrimineerd op het 
werk. Italianen zijn hierbij koploper, Nederlanders het minst: 21% van de werknemers 
heeft wel eens last van discriminatie op de werkvloer. Leeftijdsdiscriminatie is de voor-

naamste discriminatie ervaring gevolgd door geslacht. Eén op de vijf Europese werkne-
mers ervaart leeftijdsdiscriminatie als een belemmering op loopbaanontwikkeling. 

miljoen onbeschermde data-
bestanden in Nederland 

Eén maand voor de AVG ingaat, 
blijken nog miljoenen bestanden 

onbeschermd online. Digital Sha-
dows, expert op het gebied van digital 

riskmanagement, vond wereldwijd meer 
dan twaalf petabytes (12.000 terabyte) aan 
gevoelige data online. 

De data bestaat uit onder andere belas-
tingaangiften, loonstroken, intellectueel ei-
gendom, NAW-, creditcard- en medische 
gegevens. Bedrijfsgeheimen zweven onbe-
schermd op het world wide web.  

47

9% Recycling 

Via recycling komt 9 procent van 
de materialen weer in economie. 

Van alle materialen die in de econo-
mie terechtkomen - 549 miljard kilo in 2014 
- is ongeveer 9 procent gerecycled, secun-
dair materiaal (48 miljard kilo). Nederland is 
met zo’n 80 procent hergebruik van het af-
val (à 59 miljard kilo) één van Europese lan-
den die het meest recyclen. Het Rijksbrede 
programma Circulaire Economie richt zich 
op de ontwikkeling naar een vóór 2050 te 
realiseren circulaire economie. 

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

We leven in een snel veranderende, complexe en onzekere wereld waarin je als 
professional niet meer alleen maar kunt vertrouwen op stappenplannen, checklists 
en modellen. Meer vertrouwen in jezelf, meer afgaan op je intrinsieke talenten en je 
eigen intuïtie is noodzakelijk zodat je sneller reageert, flexibeler schakelt en op het 
juiste moment de juiste keuzes maakt. Dit zelfinzicht kan mede worden verkregen 
door verschillende ontwikkel-assessments. Tegenwoordig is het ook mogelijk om 
een DNA-analyse hierbij te betrekken.  

Nature & Nurture van Talentontwikkeling

BrainCompass is een assessmentspecialist die 
de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het 
gebied van het brein en een DNA-analyse com-
bineert om professionals een nog beter en inte-
graal inzicht in zichzelf te geven. Zij noemen dat 
“leren navigeren op jezelf”. In dit artikel gaan we 
in op hun kijk op assessments en de gekoppelde 
DNA-analyse. 

Aangeboren én aangeleerd 
Traditionele (ontwikkel)assessments richten zich 
op de invloed van persoonlijkheid en professi-
onele mindset op werkprestaties. Via een DNA-
analyse worden aanvullend hierop ook aange-
boren eigenschappen en vroege ontwikkeling in 
kaart gebracht. Want wat is talent? In essentie is 
talent de optelsom van wat we van nature van 
onze ouders mee krijgen en dat wat we later 
in ons leven ontwikkelen. BrainCompass stelt 
daarom dat een volledig inzicht in aangeboren 
én aangeleerd gedrag het ideale en enige juiste 
startpunt is voor professionele ontwikkeling.  

Daarom gebruiken zij naast een wetenschap-
pelijk gevalideerde online vragenlijst ook de 
genoemde DNA-analyse. Hiermee krijg je een 
volledig beeld van je natuurlijke talenten, je au-
tomatische processen en de levensfase waarin 
ze zijn ontstaan. Deze DNA-analyse gebeurt op 
basis van speeksel. De analyse van het speek-
sel is niet bedoeld om afkomst, ziektes of er-
felijkheidsaandoeningen te achterhalen, maar 
slechts om inzicht te krijgen in waar de talenten 
vandaan komen. 

Een integraal model voor de ontwikkeling van 
het brein 
Ieder kind krijgt eigenschappen van zijn vader en 
moeder mee. Het zijn aangeboren eigenschap-
pen die je kan zien als jouw persoonlijke fa-
brieksinstellingen. Deze instellingen veranderen 
in de loop van het leven niet meer. Ons brein 

daarentegen blijft tijdens ons hele leven flexibel 
en in staat om te leren. Dit noemen we de plasti-
citeit van het brein. Het DNA bepaalt de richting 
van onze ontwikkeling, maar specifieke levensge-
beurtenissen in de levensfasen daarna kunnen 
deze richting bijsturen en soms tot wel 180 gra-
den laten draaien. Als we dit ontwikkelpotentie 
(plasticiteit) benutten, dan zijn we in staat om 
onze talenten maximaal vrij te spelen. 

In de ontwikkeling van ons brein onderscheiden 
we vier levensfasen die bepalend zijn voor ons 
huidige gedrag. Deze vier fasen zijn:  

1. Biologisch startpunt, DNA  
Ons DNA is afkomstig van onze ouders en is 
de blauwdruk voor alle stofjes in onze her-
senen. Het vormt het fundament van wie we 
zijn en daarmee de basis van onze biologi-
sche identiteit.  

2. Biologische ontwikkeling, hechtingsstijlen 
In de eerste paar jaar van ons leven passen 
onze biologische systemen zich aan, aan de 
omgeving waarin we opgroeien. Onze ou-
ders en opvoeding spelen hierbij een be-
langrijke rol.  

3. Persoonlijke ontwikkeling, persoonlijkheid 
en drijfveren  
Vervolgens ontwikkelen we ons als persoon 
en individu. Aan de hand van onze sociale 
omgeving vormen we bepaalde karakterei-
genschappen, voorkeuren en drijfveren.  

4. Professionele ontwikkeling.  
In onze professionele levensfase ontwikke-
len we de manier waarop we in ons profes-
sionele leven staan. Werkervaringen zorgen 
voor onze rol attitude. Wat geeft je energie 
en wat kost je energie? 

Effectieve gedragsverandering vindt plaats als je 
begrijpt in welke levensfase gedrag is ontstaan. 
Pas dan kun je de juiste aanpak en interventie 
voor verandering bepalen. Je kunt je voorstellen 
dat je anders omgaat met gedrag dat is ontstaan 
tijdens je vroege opvoeding dan met gedrag dat 
je pas in je professionele loopbaan hebt ontwik-
keld. 
 
Wetenschappelijke vernieuwing 
Met de technologische ontwikkelingen en toe-
genomen kennis over de biologie van het brein 
zijn we aanbeland in het neuro-tijdperk. Met het 
gedachtegoed van bekende denkers als Hip-
pocrates, Sigmund Freud, Carl Jung en Donald 
Fiske als achtergrond probeert de neuroweten-
schap nu te begrijpen hoe ons brein ons gedrag 
stuurt en beïnvloedt. Het is een van de snelst 
groeiende en meest relevante onderzoeksgebie-
den van dit moment blijkt uit een quick-search 
op onder andere Google Scholar. 

Hoewel de wetenschap nog drukdoende is de 
link tussen gedrag en DNA verder te duiden, 
staat het buiten kijf dat er een sterke relatie is. 
Gedrag is altijd een optelsom van “nature” en 
“nurture” maar om te begrijpen waar ons gedrag 
vandaan komt mogen we het startpunt van onze 
ontwikkeling dus niet vergeten. Ons DNA is daar-
mee een van de mogelijke oorzaken waarom het 
soms zo moeilijk blijkt om gedrag te veranderen. 
Iets ‘voelt’ niet goed (of juist wel), zodat mensen 
daar woorden aan kunnen geven of een reden 
kunnen noemen waarom dat zo is. De sleutel 
van die puzzel zit dus in onze biologie opgesla-
gen. Met de recente technologische ontwikke-
lingen op het gebied van DNA-onderzoek wordt 
het mogelijk deze “fabrieksinstellingen” deels in 
kaart te brengen. 

BrainCompass, een spin-off van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, heeft een intensieve re-
latie met de internationale wetenschappelijke 
gemeenschap. Ze hebben ze een onafhanke-
lijke Wetenschappelijke Raad van hoogleraren 
die nauwlettend in de gaten houdt of het model 
nog valide en up-to-date is. Daarnaast delen ze 
de data die ze verzamelen anoniem voor weten-
schappelijk onderzoek zodat er over het model 
wetenschappelijk kan worden gepubliceerd. Een 
zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens is in 
de branche van assessment onderzoeken van 
zeer groot belang. 

Onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens 
BrainCompass heeft zichzelf uit oogpunt van 
een zorgvuldig beleid op het gebied van per-
soonsgegevens, in 2016 proactief gemeld bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens. BrainCompass 
heeft hiermee haar werkwijze door de Autoriteit 
Persoonsgegevens laten toetsen. De Autoriteit 
Persoonsgegevens voerde in mei 2017 een audit 
uit op basis van de nieuwe richtlijnen. 

BrainCompass heeft naar eigen zeggen daar 
waar nodig, aanpassingen gedaan om aan de 
privacybezwaren van de Autoriteit Persoonsge-
gevens tegemoet te komen. Zo vraagt het be-
drijf nu vaker en explicieter aan de werknemer 
toestemming voor het vergaren van gegevens. 
Werknemers kunnen er ook voor kiezen om bij 
de analyse het DNA-gedeelte buiten beschou-
wing te laten. Ze leggen dit duidelijk uit bij het 
online afnemen van de test. Ook worden er peri-
odiek externe audits met betrekking tot het da-
tagebruik uitgevoerd. Of de Autoriteit Persoons-
gegevens de nieuwe werkwijze gaat controleren, 
is nog onbekend.  

drs. Loek Worm is Chief Empowerment Officer bij BrainCompass 
en expert op het gebied van het ontwikkelen van state-of-the-art 
learning journeys voor talenten, (sales) professionals én leiders.

dr. Wouter van den Berg is gepromoveerd neuro-econoom en Sci-
entific Explorer bij BrainCompass vanuit waar hij de brug slaat 
tussen de laatste stand der wetenschap en de dagdagelijkse 
praktijk.  
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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 Dodo.
De dodo is, of liever wás, een intrigerend en met my-
thes omgeven ver familielid van onze duif. Volgens 
de laatste stand der wetenschap is het arme beestje 
aan zijn eind gekomen door de introductie van rat-
ten en varkens op het eiland Mauritius door de Ne-
derlanders. Een meer populaire versie vertelt dat ze 
domweg zijn opgegeten door de zeevaarders omdat 
ze niet vluchtten nadat ze door evolutie en hun ver-
mogen tot vliegen en gezonde angst waren verloren. 

Vanuit dit perspectief is het niet verwonderlijk dat de 
metafoor van de dodo in management- en organi-
satieadvies er een is die deze aspecten overbelicht. 
Als medewerkers als dodo worden aangemerkt be-
schrijft het meestal het feit dat ze slachtoffers zijn van 
de omstandigheden en zich onvoldoende hebben 
aangepast om te overleven.  

Gyuri Vergouw beschreef in zijn gelijknamige boek 
het zogenaamde dodo-effect, verwijzend naar ‘Alice 
in Wonderland’, het wereldberoemde verhaal van Le-
wis Carroll. Daar komt een scène in voor waarin een 
aantal personages uit het boek drijfnat wordt door-
dat ze in een meertje vallen. Om droog te worden, 
stelt het karakter van de Dodo voor een wedstrijd 
te houden. Iedereen moet rond het meertje rennen 

totdat ze droog zijn. Daarbij maakt het niet uit waar 
ze starten, hoe ze lopen en hoever ze gaan. Niemand 
houdt bij hoever de deelnemers gerend hebben of 
hoe lang. Als ze na een tijdje aan de Dodo vragen wie 
gewonnen heeft, antwoordt deze na lang nadenken: 
‘Iedereen heeft gewonnen en iedereen krijgt een 
prijs.’ Dit ‘dodo-effect’ is het over-generaliseren van 
de positieve effecten van een interventie. Het maakt 
namelijk soms helemaal niet uit wat je doet of dat je 
wat doet, de aanwezigheid van een adviseur of mana-
ger is afdoende om tot een positief effect te komen. 

Waar dodo’s naam hebben gemaakt door zich niet 
aan te passen en uit te sterven lijken dodomanagers 
en dodoadviseurs het uitstekend te doen in onze or-
ganisaties. Daar mag wel eens een zeevaarder naar-
toe. 

Dodo-medewerkers vergaat het in het algemeen min-
der goed. Mijn tip aan hen: Leer vliegen en kom van 
je eiland! Word wendbaar en leer de skills die je nodig 
hebt om in de weerbarstige en veranderende buiten-
wereld te overleven. Dan hebben de ratten en de var-
kens het nakijken. 
 

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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