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Bullshit Bingo
Word jij ook zo moe van managers-
taal? Of gebruik je die zelf... Wij 
hebben van veel gebruikte ma-
nagementuitdrukkingen een bull-
shit bingokaart gemaakt. Dit spel 
is in 1993 door Tom Davis, destijds 
werkzaam bij Silicon Graphics, be-
dacht en kan tijdens vergaderingen 
of presentaties worden gebruikt. 
Degene die het eerste zijn kaart vol 
heeft, roept Bullshit! 

Je kunt natuurlijk ook je eigen bull-
shit bingokaart maken.
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Varia Actualiteiten

91-jarige vrouw krijgt baan als ontwerper in Silicon Valley
Een hoogbejaarde Amerikaanse heeft een nieuw hoofdstuk aan haar carri-
ère toegevoegd: ze wordt uitvinder bij ontwerpbedrijf Ideo in Silicon Valley. 
De 91-jarige Barbara Beskind groeide op tijdens de depressiejaren en moest 
als kind al inventief zijn: ze maakte onder meer een speelgoedpaard van 
oude rubberbanden. Maar op school werd ze ontmoedigd om haar droom 
te volgen, omdat ontwerpen geen vrouwenbaan zou zijn. In plaats daarvan 
diende de Amerikaanse in het leger, werd zij therapeut en schreef ze boe-
ken. 

Ideo was specifiek op zoek naar ontwer-
pers van gebruiksvoorwerpen voor ou-
deren. Sindsdien helpt Beskind iedere 
donderdag bij het ontwerpen en het 
testen van prototypes. Vlak voordat zij 
dan arriveert wordt een e-mail naar alle 
medewerkers gezonden om haar komst 
aan te kondigen. De krasse knar wil niet 
te afhankelijk van mobiele apparatuur 
worden en heeft geen laptop of iPhone. 
Voor noodgevallen gebruikt ze haar gsm. 
En zo heeft zij “heel veel extra tijd om na 
te denken over de ontwerpen.’’

Solliciteren via WhatsApp
Studentenuitzendbureau Young-
Capital heeft het solliciteren via 
WhatsApp gelanceerd. Met een 
videobericht kunnen sollicitanten 
via de berichtendienst laten zien 
hoe enthousiast ze zijn. YoungCapi-
tal zet bij een deel van zijn vacatu-
res een 06-nummer waarnaar kan 
worden ge-appt. Vervolgens kan de 
recruiter direct 
besluiten of hij de 
kandidaat verder 
wil spreken of dat 
hij de video door-
appt naar een 
collega voor een 
andere vacature.

Volgens YoungCapital verhogen de 
whatsappers zo hun aannamekan-
sen en versnelt de nieuwe dienst 
het selectieproces.

BULLSHIT BINGOKAART

Ownership dOOrpakken in je kracht 
zitten

je ding dOen laaghangend 
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Recentelijk was ik bij een onderne-
mersbijeenkomst van de lokale Ra-
bobank. Innovator en kunstenaar 
daan roosegaarde was een van de 
sprekers. Daan is o.a. Young Global 
Leader op het World Economic Fo-
rum en internationaal bekend van 
het creëren van sociale ontwerpen 
die de relatie tussen mensen, tech-
nologie en ruimte verkennen. 

Daan heeft inmiddels verschillende 
projecten op zijn naam staan. Zo-
als een interactieve dansvloer die 
elektriciteit opwekt doordat er op 
gedanst wordt. Of het van gogh 
fietspad in Nuenen waar je in de 
schemering wordt verrast door een 
ontwerp van duizenden fonkelende 
steentjes, dat is geïnspireerd op het 
wereldberoemde werk De Sterren-
nacht van Vincent van Gogh.

In samenwerking met wegenbou-
wer Heijmans heeft Roosegaarde 
ook de ‘smart highway’ ontwik-
keld. Als het donker wordt, wordt de 
wegbelijning automatisch opgelicht. 
Omdat de belijning zichzelf overdag 
oplaadt, is er geen energieverbruik.

Voor het realiseren van deze licht-
gevende belijning moest wel een 
vergunning bij Rijkswaterstaat wor-
den aangevraagd. Die werd afgewe-
zen omdat de wet voorschrijft dat 
de belijning wit moest zijn en dat 
was hij niet. Maar een wet aanpas-
sen gaat niet zo snel... 

De oplossing werd snel door Roose-
gaarde en Heijmans  gevonden. Vijf-
tig meter voordat het pilottraject met 
de glowing lines start wordt een 
bord geplaatst: ‘Belijning ontbreekt’. 
De vergunning werd verleend. 

Het zijn heerlijke voorbeelden waar 
met (ogenschijnlijke) beperkingen 
toch de mogelijkheden worden ge-
zien. En waar bedrijven die zeer van 
elkaar verschillen, design en de inter-
activiteit enerzijds en wegen-
kennis anderzijds, elkaar 
toch weten te vinden. 

Het bruggetje naar in-
tensievere samenwer-
king en out-of-the-box 
en in kansen denken is 
snel gemaakt. Hoe is dit 

binnen ons eigen HR-vakgebied ei-
genlijk gesteld? Ik ben daar eerlijk 
gezegd niet zo enthousiast over. Als 
HR-professionals moeten wij onze 
eigen veranderingen én die van de 
organisatie initiëren en vormgeven. 
Omdat klanten steeds hogere ei-
sen aan je organisatie stellen. 
 
In de praktijk zie ik bijvoorbeeld nog 
veel ingewikkelde processen en ver-
ouderde HR-systemen waardoor 
de administratieve druk hoog blijft. 
Dit kan echt anders. Ook op het 
gebied van samenwerking is nog 
veel winst te boeken. Organiseer in-
tervisie met HR-professionals uit je 
branche, ontwikkel trainingen voor 
managers én HR of loop stages bij 
andere afdelingen in je organisatie. 

Verandersnelheid: je belangrijkste onderscheidende kwaliteit
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Thuiswerken wettelijk recht
Er komt een wettelijk recht op thuiswerken en flexibel 
werken. De Eerste Kamer heeft hier medio april met 
een ruime meerderheid mee ingestemd. De wet moet 
het combineren van een baan en zorgtaken makkelijker 
maken, maar het recht op flexibel werken of thuiswer-
ken is niet absoluut. 

Voor werknemers moet het makkelijker worden om 
een dag thuis te werken of om hun werktijden aan te 
passen aan bijvoorbeeld de schooltijden. De wet geeft 
werknemers het recht om een verzoek in te dienen 
en legt bij de werkgever de verplichting om daar ver-
volgens serieus naar te kijken. Afwijzen kan alleen om 
‘zwaarwegende bedrijfsredenen’. Een simpel ‘zo-doen-
we-dat-hier-niet’ volstaat dus niet. 

Max van Liemt

max van liemt deelt als hr strateeg 
en hr bedrijfskundige zijn visie, ken-
nis en ervaringen in masterclasses, 
trainingen, workshops en presen-
taties. Max is ook initiatiefnemer 
en redacteur van HR&Business 

Magazine.

è www.maxvanliemt.nl

Jobsome: de Zoover voor de arbeidsmarkt
Jobsome is een nieuw online platform waar werkne-
mers hun werkgever beoordelen en waar bedrijven 
zich kunnen presenteren als aantrekkelijke werkgever. 
Oprichter is Esmeé Pater die eerder het vergelijkings-
platform Stagereviews.nl lanceerde. 

In Nederland zijn Iens en Zoover al lang actief, het on-
line vergelijken van werkgevers staat bij ons nog in de 
kinderschoenen. Op Jobsome kan iedereen zijn werkge-
ver beoordelen, mits je kan aantonen dat je ook daad-
werkelijk daar werkt of hebt gewerkt. Beoordelaars de-
len sterren uit op tal van verschillende onderdelen: van 
de leidinggevende en de kantine tot de collega’s en de 
bereikbaarheid van het bedrijf.

www.jobsome.nl



Recruitment is 
mensenwerk en meer 
dan bemiddeling alleen...
Wij hechten aan de kwaliteit en ontwikkeling van de door ons 

geselecteerde kandidaten. Wij bieden daarom standaard:

•  Assessment: bij elke kandidaat die wij voorstellen is een assessment 
afgenomen. Dieper inzicht leidt immers tot beter uitzicht.

•  Coachtraject: elke kandidaat die is bemiddeld ontvangt een 
coachtraject dat op elk gewenst moment en op elk gewenst 
niveau kan worden ingezet.

Onze specialisaties:
 HRM      
 Marketing/Communicatie      
 Advies/Consultancy      
 Management Support

Meer weten?
Neem dan contact op met een van onze consultants
023 - 74 33 770 • info@bloem-ws.nl • www.bloem-ws.nl
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Een HR-professional stelt een werkweek 
van vijf droombanen in vijf verschillende 
steden samen. Tijd, geld en afstand zijn 
geen belemmering.

Minister SZW, Den Haag, Nederland
Vandaag ga ik Lodewijk Asscher vervangen in Den Haag. 
We hebben in Nederland prachtige wetgeving op het ge-
bied van sociale zekerheid, ondanks de middelen die we 
hebben en de keuzes die in het verleden zijn gemaakt. 
Helaas zijn we er ons allemaal nog niet van bewust. In 
reactie op het SER-advies “Betere zorg voor werkenden” 
geeft Asscher dit ook aan. Ik zou de tijd nemen om de 
huidige wetgeving te promoten. Laten we eerst de be-
staande wetgeving gaan toepassen, waarmee werkge-
vers en werknemers hun verantwoording moeten pak-
ken, voordat we weer iets nieuws verzinnen.

Interim opdracht voor de VN, New York, USA 
New York City, First Avenue, Hoofdkantoor VN. Het is 
idealisme dag. Ik ga wat organisatorische veranderin-
gen toepassen. Als eerste ontneem ik het vetorecht van 
de permanente leden. De besliskaders worden als volgt: 
Binnen twee weken moet er een beslissing komen over 
de onderwerpen. Lukt dat niet, dan wordt iedereen ver-
vangen door nieuwe vertegenwoordigers, die al achter 
de coulissen staan te popelen van ongeduld. Hierna 
gaan we met z’n allen cupcakes eten bij een Magnolia 
Bakery. De cupcakes daar smelten op je tong. Heerlijk! 
Ik neem snel de bus naar mijn hotel in Philadelphia.

Leadsinger Live Aid, Philadelphia, USA
Ik word wakker en kijk naar het JFK Stadium in Philly. 
Het is 1985. Vandaag ga ik met mijn band op Live Aid 
spelen. Ik zie alle grootheden, mag ze de hand schud-

den. En dan snel, met 
Phil Collins mee, in 
de Concorde naar 
Wembley Stadium in 
Londen. Daar spelen 
we met de band een 
ander repertoire en 
ik word uitgenodigd 
om met Queen mee 
te zingen. Ik beperk 
me dan tot de backing 
vocals en geniet met 
volle teugen. Na af-
loop eten wij met z’n 
allen, lekker gewoon-
tjes, fish & chips bij 
een van de standjes... 

Park Ranger, Kruger park, Zuid-Afrika.
Ik kan me nog goed herinneren dat ik voor het eerst 
het Kruger Park binnen reed. Links een kudde zebra’s,  
rechts ontelbare impala’s en aan de horizon een neus-
hoorn. Ik wilde melden dat we een neushoorn gezien 
hadden, maar dat mocht niet, want dan weten de stro-
pers het ook. Vandaag ga ik met de groep Park Rangers 
aan de slag om mee te denken hoe zij meer middelen 
kunnen verkrijgen om de strijd aan te gaan met de stro-
pers en ik ga met hen onderzoeken of er effectiever ge-
werkt kan worden met de middelen die ze hebben.

Trainer, Brussel, België
Vandaag verzorg ik voor Belgische werkgevers, de vak-
bonden en de overheid een training over ziektever-
zuim. Ik leg de vakbonden uit dat je met overbescher-
ming werknemers klein houdt. Ik spoor de werkgevers 
en de overheid aan om proactiever aan de slag te gaan 
met preventie en daadkracht. Inderdaad een ambiti-
euze gedachte. Ik hoop dat te bereiken door ter discus-
sie te stellen of de werknemers, met de huidige manier 
van werken, de juiste zorg en aandacht krijgen tijdens 
ziekteverzuim. Na de training gaan we heerlijk bourgon-
disch eten bij Selecto, een gezellige ‘bistronimie’.

geboren: 7 maart 1972
werkt als: zelfstandig arbeidsdeskundige, trainer
  en senior arbo/verzuimconsulent.
hiervoor: arbeidsdeskundige, trainer en senior
 arbo-/verzuimconsulent bij ProVAR;
 verzuimmanager, trainer en re-integra-
 tiespecialist bij meerdere zakelijke
 dienstverleners.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag
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Kees Pater is een bijzondere koekenbakker. Letterlijk, 
want zijn bedrijf bakt heerlijke koekjes waarvan er 
steeds meer worden verkocht. Dat komt, volgens Pa-
ter, omdat zijn medewerkers de regie in eigen hand 
hebben en daar blij van worden. Gelukkige mensen 
bakken de lekkerste koekjes, is zijn rotsvaste overtui-
ging. Dat inzicht kwam niet vanzelf. Het bedrijf maakte 
de laatste jaren een ingrijpend en succesvol verander-
traject door. Het betrekt sindsdien medewerkers bij 
alle bedrijfsprocessen en werd onder andere uitgeroe-
pen tot slimste bedrijf van Nederland. “We hebben de 
cultuur én de structuur omgegooid. In feite hebben we 
uiteindelijk ons organogram volledig omgedraaid, zo 
eenvoudig bleek het te zijn.” 

Regie in eigen hand
Kees Pater is bakker van huis uit. Zijn grootvader had 
vanaf 1924 een bakkerij die eerst door vader en later 
door zonen Pater werd overgenomen. Na 20 jaar vindt 
Kees het welletjes en wil iets anders. Hij koopt bakke-
rij Veldt  in Veenendaal, een mooi bedrijf met mooie 
producten. “Ik dacht: dat doe ik wel eventjes”, vertelt 
Pater. “Maar dat viel tegen. We groeiden wel, maar dat 
kostte heel veel energie van iedereen hier in het be-
drijf. Ik was alleen maar bezig met controleren en liep 
me met alles en iedereen te bemoeien. De sfeer werd 
er niet beter op, mensen haakten af en in die tijd ben ik 
ook zelf  van het bordje getippeld… zoals ik dat noem.” 

Pater besloot dat het anders moest en zocht in 2011 
contact met verandermanager Fernand Bosman van 
Puuur resultants. Puuur ondersteunt bij het vereen-
voudigen van de bedrijfsprocessen en het verbeteren 

van de organisatie. Samen ontwikkelden ze het pro-
gramma ‘Regie in eigen hand’ dat als doel heeft de me-
dewerker een prominente rol te geven in alle bedrijfs-
processen. Door de medewerker te betrekken, goed 
naar hem te luisteren en meer verantwoordelijkheid te 
geven om zelf met oplossingen te komen moest er een 
positieve flow in het bedrijf ontstaan die zorgt voor ge-
lukkige ‘meedenkers’ en ook het bedrijfsresultaat ten 
goede komt.

Tevredenheid 
‘Regie in eigen hand’ is een complete omslag voor 
de medewerkers van Veldt. In sessies buiten het be-
drijf worden teams gevormd die met de verschillende 
thema’s aan de slag gaan: medewerkerstevredenheid, 
innovatieve identiteit, productie en inpak, en samen-
werking management. Pater: “Het team ‘medewerkers-
tevredenheid’ keek naar praktische zaken op de werk-
vloer. Wat gaat er niet goed en wat kun je daar zelf aan 
doen. Denk daarbij aan goed gereedschap en instru-
menten waardoor je fijner werkt. Je kunt veel verbete-
ren door naar je mensen te luisteren en ze te vragen 
naar een eigen oplossing.” 

Regisseur van de week
Het team ‘innovatieve identiteit’ stelde zich de vraag 
wat het bedrijf naar buiten uitstraalt en hoe het dit 
naar binnen kan vertalen. Eén van de acties: medewer-
kers ontwierpen een eigen kaart en stuurden die mee 
met de zending naar de klant die uitgenodigd werd te 
reageren met een vraag, klacht of compliment. Dat le-
verde veel leuke reacties op en ook een paar waarde-
volle ideeën. “Daarnaast is steeds één medewerker de 
regisseur van de week”, vertelt Pater. “Hij of zij loopt 
in die week rond in het bedrijf om te kijken wat er al-
lemaal beter kan en brengt daarover verslag uit. Niet 
ik bepaal wat er beter kan, maar de medewerker zelf. 
Geef je mensen die verantwoordelijkheid dan gaan zij 
zich ook anders gedragen.” 
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Modern organiseren Bakkerij zet organogram op z’n kop 

Omvangrijke organisaties ontberen veelal flexibiliteit, innovatie en veran-
dervermogen om snel in te spelen op veeleisende klantbehoeften. En  ze heb-
ben vaak te maken met hoge managementkosten. Er komen steeds meer or-
ganisaties die medewerkers zelf laten organiseren. Zoals bij koekjesbakker 
Veldt, daar hebben de medewerkers de regie in eigen hand. 

Het inzicht kwam niet van-
zelf, maar nu is Kees Pater 
er echt van overtuigd: “Ge-
lukkige mensen bakken de 
lekkerste koekjes.”
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Het team ‘productie en inpak’ heeft kritisch gekeken 
naar de inrichting van de productie- en inpakafdeling. 
Pater: “Hoe kun je de beschikbare ruimte zo efficiënt 
mogelijk benutten? De medewerkers die er moeten 
werken weten dat het beste, dus zij mogen bepalen 
hoe het anders kan. Bijvoorbeeld door een machine te 
verplaatsen of door technische aanpassingen te doen. 
Nog zoiets: ons bedrijfsbureau maakt niet langer de 
planning voor deze afdeling, dat doen de medewer-
kers tegenwoordig zelf. En het werkt uitstekend.” 

Organogram op z’n kop
Het management moest ook op training in het kader 
van ‘Regie in eigen hand’.  Het gaf Pater inzicht in zijn 
manier van communiceren. “Vroeger vond ik dat ik 
goed luisterde naar mijn mensen, maar luisterde ik 
ook echt? Ik heb geleerd om me aan te passen aan 
anderen en niet andersom. Vergelijk het met een va-
kantie in het buitenland. Als je daar de weg vraagt in je 
eigen taal dan begrijpt niemand je. Je moet bereid zijn 
om je te verdiepen in een ander en om echt te luiste-
ren.” In feite, zegt Pater, is het hele organogram van de 
organisatie op z’n kop gezet. 

De discussies in het team ‘samenwerking manage-
ment’ hebben aangetoond dat niet de directeur of het 
management het belangrijkst zijn in het bedrijf. Als zij 
een dagje thuisblijven gaat de productie gewoon door. 
“Medewerkers snappen nu erg goed dat zij de kurk zijn 
waar dit bedrijf op drijft. In het organogram staan zij 
nu dus ook bovenaan.” 

Plezier is belangrijk
De missie, visie en de strategie van het bedrijf kwamen 
in een aparte sessie aan de orde. “Eerder ging het om 
mijn missie, over wat ik wil”, zegt Pater. “Nu praten we 
over onze gezamenlijke doelstellingen, ieder met zijn 
eigen persoonlijke doelen. En een eigen verantwoor-

delijkheid. Wat ga jij doen om je doelen te bereiken? 
Voor veel medewerkers is het traject een grote omslag 
geweest, maar je ziet nu dat ze meer durven, dat ze 
groeien. We zijn van een controlerende organisatie 
een rapporterende organisatie geworden. Dat gaat 
niet vanzelf hoor, het is hard werken. Vertel mij maar 
wat er beter kan én hoe we dat kunnen gaan doen.”

Inmiddels heeft koekjesbakkerij Veldt een aantal 
nieuwe stappen gezet. Zo is duurzame inzetbaarheid 
door het bedrijf als thema opgepakt. Omdat alleen 
gezonde, fitte en vitale  medewerkers gelukkige me-
dewerkers zijn, wordt er elke maand een onderwerp 
centraal gesteld: voeding, verslaving of bewegen. Pa-
ter: “Medewerkers zijn zelfs aan het hardlopen gesla-
gen en trainen samen voor de 5 kilometer. Het mooie 
is: de ideeën komen nu vanzelf, ik hoef alleen maar te 
faciliteren. Dat heeft de cultuuromslag ons gebracht. 

Dat we inmiddels ook uitgeroepen zijn tot het vitaal-
ste bedrijf van Nederland is leuk. Belangrijk is dat het 
plezier in het werken, het met elkaar zorgen dat we 
mooie producten blijven maken, is toegenomen. We 
spreken hier niet over ziekteverzuim maar over een 
aanwezigheid van maar liefst 99%. Dat zegt wel iets. 
Natuurlijk, dit kost geld, maar het levert ons heel veel 
op, de bedrijfsresultaten zijn uitstekend.”
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“Als het management een 
dagje thuisblijft gaat de 
productie gewoon door.”



Wie gaan er de komende tijd met pensioen en waar 
zit cruciale kennis in de organisatie? Hoe ga je ervoor 
zorgen dat die kennis behouden blijft voor de organi-
satie? Het analyseren van de HR-data kan helpen bij 
het krijgen van antwoorden op deze, en vele andere 
vragen. Dit maakt het makkelijker om onderbouwde 
beslissingen te nemen over personeel. Hiermee is 
HR-analytics een onmisbaar onderdeel geworden van 
de HR-functie.

Of de vragen te maken hebben met recruitment, ont-
wikkeling van medewerkers of arbeidsvoorwaarden, 
er liggen altijd vraagstukken die met data onderbouwd 
moeten worden. Data zijn daarmee het nieuwe goud! 
En er worden veel data verzameld in HR-systemen. In 
deze data liggen nieuwe inzichten en kansen verborgen. 

Van onderbuikgevoel naar HR-analytics
Werden er in het verleden besluiten genomen op ba-
sis van ervaringen en onderbuikgevoelens. Vanaf de 
jaren 70 werden klassieke kern- en stuurgetallen zoals 
gemiddelde leeftijd, verloop en ziekteverzuim toege-
voegd aan het basisarsenaal van HR. Tegenwoordig 
worden de HR-data geanalyseerd waarbij onderlinge 
relaties worden gelegd en rekening wordt gehouden 
met trends. Op deze manier worden businessvragen 
beantwoord.

De stap naar HR-analytics
“Begin klein” is het advies van business intelligence 
expert Irma Doze. “Om met HR-analytics te kunnen 
starten heb je nog geen uitgebreide en dure ‘business 
intelligence tool’ nodig en hoeven zelfs je data nog 

niet 100% compleet te zijn.  Start met een kleine busi-
nessvraag waarvoor je alleen HR-data nodig hebt. Kom 
met concrete resultaten en acties zodat de waarde van 
HR-analytics zichtbaar wordt. Al snel zal de vraag naar 
waardevolle informatie toenemen.”

Om succesvol met HR-analytics aan de gang te gaan, 
doorloop je doorgaans vier stappen.

de centrale vraag
Het proces van HR-analytics start met het 
vaststellen van een goede centrale vraag. Als 
HR-professional moet je de business vragen 
stellen, zoals bijvoorbeeld: ‘Is er voldoende 
getalenteerd personeel aanwezig?’ of ‘Moe-
ten er nieuwe markten worden aangeboord?’ 
Kortom, waar ligt de manager wakker van en 
welke vragen heeft de manager die met HR-
data beantwoord kunnen worden. Doorvra-
gen is hierbij erg belangrijk, omdat de initiële 
vraag meestal niet de meest werkelijke vraag 
is waarop de business antwoorden nodig 
heeft. Door de vraag verder uit te diepen kom 
je steeds dichter bij de echte problemen.

data verzamelen
Nadat je de goede vraag hebt geformuleerd, 
weet je welke data je moet gaan verzamelen. 
Voor HR-analytics zijn veel data interessant 
en bruikbaar. Van CV’s tot aan exitgesprek-
ken, maar ook gegevens van bijvoorbeeld op-
leidingen, verzuim en arbeidsvoorwaarden. 
En naast eigen data kun je ook externe data 
verzamelen, zoals bijvoorbeeld verzuimcijfers 
van het CBS.

HR-analytics HR-beleid met cijfers onderbouwen

HR-analytics is ‘hot’. Het heeft als primair doel zowel de individuele perfor-
mance van medewerkers als de performance van de organisatie als geheel 
te verbeteren. Door het analyseren van HR-data weet je in welke activi-
teiten je moet investeren en in welke dus niet. Dit verklaart waarom HR-
analytics een onmisbaar onderdeel van de HR-functie is geworden.

10 HR&Business Magazine #5   |   hrbm.nl

1

2

“Door het analyseren van 
HR-data weet je in welke 
HR-activiteiten je moet in-
vesteren en in welke niet”



data analyseren en verbanden leggen
De inhoud en de data worden geanalyseerd. 
Welke variabelen zijn interessant om mee te 
nemen? Welke data ontbreken nog? Zijn er 
verbanden te leggen? Door het ordenen en vi-
sualiseren van de resultaten krijg je allereerst 
interessante inzichten in de huidige situatie. 
Wil je daarnaast ook het waarom achterhalen 
of een voorspelling doen, dan kom je bij sta-
tistische analyses. Met behulp van deze ana-
lyses kun je, naast beschrijven, ook verklaren 
en voorspellen.

Het analyseren van data levert overigens ook 
nog eens verbetertips op voor het vastleggen 
van de data. Een bijkomend voordeel van HR-
analytics is dus dat de kwaliteit van de HR-data 
steeds beter wordt en er dus minder werk is 
voor HR-afdelingen om fouten te herstellen. 
En het is uiteraard ook goed voor de volgende 
analyses die uitgevoerd gaan worden. 

Rapporteren
In de laatste stap worden de inzichten gepre-
senteerd en gerapporteerd. Begin het rapport 
met de centrale vraagstelling en onderbouw 
het advies met cijfers en feiten waarmee je de 
business makkelijker kan overtuigen. Visuali-
seer de cijfers zodat deze voor de lezer mak-
kelijk te interpreteren zijn. Als je het rapport 
vervolgens nog weet af te stemmen op de le-
zer, dan krijgt het rapport ook de aandacht die 
het verdient!

Aan de slag!
Het analyseren van HR-data kost veel tijd, maar levert 
veel voor HR en de organisatie op. Bedenk dat je niet 
alles alleen hoeft te doen. Andere afdelingen kunnen 
ook helpen bij het verzamelen van data en een gesprek 
met een collega kan je ook nieuwe inzichten geven die 
van waarde kunnen zijn bij de analyse.

Meer weten?
Vanaf april 2015 is het boek 
HR-analytics van Irma Doze 
en Toine Al verkrijgbaar. Het 
boek is opgebouwd uit drie 
delen (Introductie, Metho-
diek en Implementatie) en 
kost € 49,95.  
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“Vooruitzien is regeren en 
de inzichten die we met HR-
analytics krijgen helpen ons 
naar de toekomst te kijken.” 
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Het stimuleert medewerkers 
om te ontwikkelen
Competenties kunnen ondersteunend 
aan de leeromgeving van medewerkers 
zijn. Door de ontwikkeling van competenties 
actief te stimuleren kan een bijdrage geleverd worden 
aan de ontwikkeling van de medewerkers zelf. Wat wil 
je bereiken? Waar sta je? Waar wil je naartoe? Maak je 
doelen concreet en stel vast welke competenties daar-
voor nodig zijn. Daar plukt de organisatie indirect toch 
direct de vruchten van.

Vlootschouw
Zorg er voor dat je de competenties van je medewer-

kers én het niveau daarvan goed in beeld hebt. Dan 
kan dit je organisatie veel informatie geven die wellicht 
anders verborgen blijft of slechts op beperkte schaal be-
schikbaar is. Wat doe je met het inzicht dat je hebt in de 
competenties van medewerkers en de mate waarin deze 
ontwikkeld zijn? Een actieve registratie en analyse geeft 
niet alleen informatie, maar is ook een mooi stuur- en 
planinstrument.

Bijdragen aan een groter doel
Competentiemanagent heeft zin als het bijdraagt 
aan een groter doel. Waar wil je als organisatie 
naar toe? Waar stuur je op? Als competenties 
niet alleen maar terugkomen in het jaarlijkse be-
oordelingsgesprek, maar echt onderdeel zijn van 
het dagelijks handelen, kan het effect groot zijn.
 
Als je bijvoorbeeld met elkaar de competentie sa-
menwerken gaat ontwikkelen (en je dat ook met 
elkaar echt wilt en onderschrijft!) kunnen de 
prestaties van de betreffende medewer-
kers en de organisatie verbeterd worden.

Vraag je wel het juiste?
Bereik je met het ontwikkelen van competenties nu echt 
wel wat je in de kern wilt ontwikkelen? Vaak worden  
naast een aantal organisatiespecifieke ook een aantal 
functiespecifieke competenties vastgesteld. Competen-
ties worden dan weliswaar uniform, maar ook de ont-
wikkeling van het individu wordt dan vastgelegd in een 

vooraf voorgeprogrammeerd profiel.

Dit kan beperkend werken om tot de kern van 
de medewerker, de drijfveren, te komen. Wat 
zijn je drijfveren en wat motiveert je? Is het 
niet interessanter om het daar met elkaar 
over te hebben? Talentmanagement in plaats 

van competentiemanagement.

Beperkt stuurbaar
Als medewerker ben je in veel opzichten je eigen in-
strument. Je moet het doen met je eigen kenmer-
ken, met je eigen gedrag, met je eigen normen en 
waarden. Een instrument kun je met een beetje olie 
soepeler laten lopen. En hier en daar kun je een on-
derdeel vervangen of moderniseren. 

Maar tot hoe ver kun je komen? Wat er niet in 
zit, komt er ook niet uit. Welke ambitie stel je? 
Te vaak wordt competentiemanagement als 
toverwoord gebruikt en blijkt het gewenste 
resultaat helaas een illusie. Competenties 
zijn maar in beperkte mate stuurbaar.

Oh ja, daar moeten wij het ook nog even over hebben...
Hoe voer je competentiemanagement in? Leg je het op of laat je het ontstaan? Is het een verplicht onderdeel van de 
beoordeling of moet er weliswaar aandacht voor zijn, maar is de vorm daarin vrij? Vaak staat de HR-afdeling aan de 
wieg van de invoering van competentiemanagement. En wordt het helaas daarom te vaak als het ‘speeltje van HR’ 
gezien. Focusgroepen, spiegelgroepen; iedereen wordt in stelling gebracht. Maar gaat het niet veel meer over het 
echte gesprek tussen medewerker en de manager? Als je het nut en de noodzaak niet laat zien en competenties niet 
verankert in het dagelijks handelen, blijft het bij een ‘hype’ en schieten alle inspanningen hun doel voorbij.

Jaren geleden werd competentie-
management een hype. Sindsdien 
blijft het in veel organisaties de ge-
moederen stevig bezighouden. Is  
competentiemanagement waarde-
vol of is het een ‘speeltje van HR’?

Zin en onzin van...

Competentiemanagement

Zin

Onzin



Robberse Eiland is een onderneming waarbij het groot-
ste gedeelte van het personeel bestaat uit medewer-
kers met een verstandelijke beperking. Een onderne-
ming waarin wonen, werken en welzijn op één plek 
samenkomen. Als je het terrein oprijdt waan je je als 
het ware in een kleine woonwijk. Mooie houten appar-
tementen, direct aan het water en in het midden van 
het complex wordt er hard gewerkt. 

Naast de plek waar je een boot kunt huren of je haard-
hout op kunt halen, springt de horecaonderneming op 
Robberse Eiland direct in het oog. Op een prachtige len-
tedag is het prima toeven op het mooie terras met een 
wijds uitzicht over de Loosdrechtse Plassen. Op dat ter-
ras vertelt Esther Polak enthousiast over haar vak. De 
ambitie van deze onderneming is duidelijk: naast het 
zo optimaal runnen van de horecagelegenheid willen 
ze de medewerkers elke dag een zinvol bestaan geven. 
Wonen, welzijn en werken komen bij Robberse Eiland in 
de praktijk samen.

Omgeving in ontwikkeling 
Robberse Eiland is een onderdeel van Abrona, een 
instelling die gespecialiseerd is in dienstverlening 
aan mensen met een verstandelijke beperking. 
Naast de begeleidingsrol die Esther hierin heeft, zit 
er een nadrukkelijk zakelijk aspect aan deze locatie. De 
zorg staat onder druk, zo ook bij Abrona. Dat maakt dat 
je elke dag opnieuw moet kijken wat nog wel kan en wat 
niet meer.

Door de veranderende wetgeving in de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO) is de dienstverle-
ning verder onder druk komen te staan. Dat maakt dat 
ook Abrona niet aan een heroverweging van taken kon 
ontkomen. En, net als bij veel andere zorginstellingen, 
zijn mede daarom bij Abrona zelfsturende teams inge-
voerd.

Zelfsturing in een complexe wereld
Begeleiders bij Robberse Eiland hebben meerdere he-
ren te dienen. Niet alleen de cliënten die zij elke dag 
persoonlijk begeleiden, maar ook de ouders die het 
belang van hun kind, terecht, zo goed mogelijk willen 
behartigen. Ook de betalende klanten van Robberse Ei-
land verwachten service en kwaliteit. En dan zijn er ook 
nog de organisaties waar andere cliënten van Robberse 
Eiland werkzaam zijn. Zelfsturing in een complexe we-
reld dus. En dan wil Robberse Eiland ook midden in de 
Loosdrechtse samenleving staan. Dat vergt het nodige 

ondernemerschap.

Het werken in zelfsturende teams vergt een andere ma-
nier van werken én besluiten nemen. Net als bij vele 
andere organisaties is dat soms nog zoeken. En best 
lastig in een omgeving waarin vaak snel besluiten ge-
nomen moeten worden. Met elkaar proberen ze iedere 
keer het beste besluit te nemen en daarvoor is goede 
afstemming noodzakelijk. 

Het Quotum
Vanuit Den Haag is bij de Nederlandse ondernemin-
gen een opdracht neergelegd om minimaal 5% van het 
werknemersbestand te laten bestaan uit medewerkers 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. De cliënten die 
nu bij Robberse Eiland werken vallen grotendeels in 
deze categorie. Esther is duidelijk over haar ervaringen. 
“Het is fijn dat er veel aandacht is voor de doelgroep, 
maar het is wel de meest kwetsbare groep waar je veel 
aandacht voor moet hebben. Elke plaatsing bij een re-
guliere onderneming vergt de nodige voorbereiding, 
selectie, aan- en bijsturing. Een onzorgvuldige plaatsing 
kan blijvende schade aanrichten bij de geplaatste me-
dewerker.”

Robberse Eiland

Watersportdorp Loosdrecht wordt overspoeld door horecagelegenheden. 
Overal prachtige terrassen, restaurants en kroegen, maar er springt er één 
direct in het oog: Robberse Eiland. Ogenschijnlijk als alle andere, maar als je 
verder kijkt, zie je dat deze onderneming elke dag opnieuw het verschil maakt.

Social & Business

“Je ego voor het belang van een 
ander opzij zetten, is een vaar-

digheid waar het bedrijfsleven 
nog veel van kan leren.”
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Cliënten stromen vaak met een Wajong-constructie in 
een reguliere organisatie in. Daarover is vaak intensief 
contact met het UWV en de bijbehorende jobcoach. Aan 
de werkgever wordt loonkostensubsidie toegekend. He-
laas wordt nog te vaak de geplaatste medewerker als een 
volledig inzetbare medewerker beschouwd. Dat is een 
verwachting die deze medewerkers bijna niet waar kun-
nen maken, en die ook niet reëel is. In de praktijk blijkt dat 
niet alle ondernemers direct goed snappen wat de beper-
king van haar cliënten betekent. “En als de ondernemer 
dit inzicht wel heeft, dan moeten ook de directe collega’s 
er nog vorm aan kunnen geven. Als dat ook lukt, ja, dan 
wordt het daar een succes”, vertelt Esther. 

Het positieve benadrukken
Esther licht toe waarin het personeelsbeleid van Abrona 
en Robberse Eiland nu anders is dan in reguliere onder-
nemingen. “Door dit unieke concept van wonen, werken, 
welzijn, de horecaonderneming en een rol naar andere 
ondernemingen toe, zijn sommige eigenschappen echt 
onontbeerlijk. Eigenschappen waar andere ondernemin-
gen wel wat extra aandacht voor mogen hebben. De be-
langrijkste? Geduld!”
 
“Het gebeurt bijvoorbeeld wel eens dat iemand die om 
halftien moet beginnen pas om één uur aankomt. Dat 
kun je in reguliere bedrijven één, twee of misschien drie 
keer doen, maar dan is het meestal wel klaar. Hier heb je 
engelengeduld nodig. Wij benadrukken dan ook niet het 
negatieve, maar meestal het positieve.” 

“Wij zeggen dus niet dat het vervelend is dat iemand te 
laat is, maar zeggen hoe zeer wij hen de eerste uren ge-
mist hebben. En dat het heel fijn is dat het, met hen erbij, 
veel beter gaat. Als je die houding stelselmatig aanhoudt, 
zie je verbetering. Daarbij moeten wij ons ego regelmatig 
opzij zetten, maar dan zie je ook zo veel meer! 

Eigen kracht
“De meeste van onze cliënten hebben een arbeidsethos 
waar de meeste reguliere medewerkers jaloers op mo-
gen zijn. Ze gaan tot het uiterste om het onze betalende 
klanten zo aangenaam mogelijk te maken. Daarbij zetten 
wij iedereen in zijn of haar eigen kracht in. Zo halen wij 
de appeltaart niet bij de lokale bakker, maar maken wij 
deze zelf.”

“Een cliënt die op het eerste gezicht niet veel kan, kan wel 
appeltjes schillen. En andere cliënt heeft juist daar moeite 
mee, maar kan wel afwegen. Iedereen geven wij een taak 
en zetten wij in hun eigen kracht in. Samen maakt dat zelfs 
een appeltaart tot een bijzonder product. Een product dat 
met trots door een andere collega wordt uitgeserveerd.”

“Daarvoor is oprechte aandacht en een oprecht oog voor 
ieders talenten en mogelijkheden onontbeerlijk! Daarbij 
zetten ook de begeleiders alle zeilen bij en werken zij op 
basis van gelijkwaardigheid. Of je nu begeleider bent of 
niet, iedereen heeft een taak in het totale proces en is 
even belangrijk.” 

Daarmee komt een einde aan de hartelijke ontvangst bij 
Robberse Eiland. Waar ze, zonder onderscheid, oprecht 
en intens samen werken. En iedere dag het verschil ma-
ken. Een voorbeeld voor andere organisaties?

Robberse Eiland

“De meeste van onze cliënten 
hebben een arbeidsethos waar 
de meeste reguliere medewer-
kers jaloers op mogen zijn.”
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Jeroen Driessen, directeur van Driessen HRM, is van 
huis uit personeelswetenschapper. En hij weet nog als 
de dag van gisteren waarom hij die studie is gaan doen: 
“Ik ben er van overtuigd dat HRM het verschil kan ma-
ken voor mensen en organisaties. Dat geloof heb ik tot 
op de dag van vandaag. Maar als HRM mensenwerk 
is, waarom gaat er dan in veel organisaties bij HRM 80 
procent van de tijd in de beheersmatige kanten van 
het vak zitten, in plaats van in de ontwikkelingskant? Ik 
hoor HRM’ers telkens verzuchten dat ze almaar brand-
jes blussen of administratieve handelingen verrichten. 
En nauwelijks toekomen aan de vraag: Waar moet het 
met de organisatie naar toe?”

Regeldruk
Juist in de publieke sector ziet Driessen eerder een 
groei van de regeldruk dan een afname. Mailverkeer, 
telefoontjes, vergaderingen, formulieren die moeten 
worden ingevuld, mutaties in databases inkloppen, 
verantwoorden. “Jammer, maar de publieke sector laat 
zich steeds meer verleiden om mensen dingen te laten 
doen die ver van ze af staan, of zelfs haaks staan op hun 
echte drijfveren. Soms hoor je bijna hun schreeuw: laat 
me mijn werk doen!” 

E-HRM
Gezien de toename van digitalisering in de samenle-
ving, is e-HRM niet zomaar een trend ‘die wel over zal 
waaien.’ Als instrument schept e-HRM tijd om andere 

dingen beter te doen. “Een luisterend 
oor zijn voor je medewerkers, 

klaar staan voor klanten, ge-
sprekken voeren over op-

leiding of, als er sprake 
is van krimp, zoeken 

waar, binnen of 
buiten, bovental-

ligen een goede 
nieuwe plek 
kunnen krij-
gen. Dat zijn 
werkzaam-
heden waar 
HRM’ers zich 
het beste 
bij voelen,” 
aldus Dries-
sen. Voor al  

die medewer-
kers die zich 

inzetten voor de publieke zaak geldt dat volgens hem 
evenzeer: “Je gaat in het onderwijs werken, omdat je het 
beste uit kinderen wilt halen. Je wordt dokter, omdat je 
mensen beter wilt maken. Je wordt ambtenaar, omdat je 
maatschappelijke doelen wilt realiseren.”

Menselijk kapitaal
Het vraagstuk van het menselijk kapitaal wordt volgens 
Driessen belangrijker, nu demografische fenomenen 
als krimp en vergrijzing voor knelpunten op de arbeids-
markt zorgen. Binnen de publieke sector komen daar 
ook nog eens straffe bezuinigingen bij, die maken dat 
de extra taken met minder mensen moeten worden 
gedaan. Een groot deel van het regelwerk kan volgens 
Driessen hup, overboord, door automatisering.

“Daarmee zeg ik met nadruk niet: ménsen weg automa-
tiseren. Want dat is altijd de vraag die opkomt: als dat 
werk verdwijnt, hoe zit het dan met mijn baan? Jammer 
genoeg wordt het begrip efficiëntie door velen alleen 
vertaald in termen van kostenbesparing. ICT is slechts 
een middel, niet meer en niet minder. Iets wat kan hel-
pen om andere dingen, je echte werk dus, beter te doen.”

“Samen met AFAS ontwikkelt Driessen tools die het 
werk van de afdeling HRM, maar ook van managers en 
medewerkers vergemakkelijken. Een gesprekspartner 
voor de cyclus van functionerings- en beoordelingsge-
sprekken, een arbeidsvoorwaardentool, managemen-
trapportages op maat en alles gekoppeld aan een per-
soneelsinformatiesysteem.”

Aan de slag
Hoewel verschillende organisaties de meerwaarde van 
e-HRM als volwaardig personeelsinstrument al hebben 
ontdekt, laat ons onderzoek ‘Werk(t) in de publieke sec-
tor’ dat we afgelopen jaar hebben gehouden, bijvoor-
beeld zien dat e-HRM door een relatief grote groep nog 
niet of nauwelijks wordt ingezet. En dat kan ik me goed 
voorstellen. 

HR Trend

De ambtenaar die veel tijd stopt in een uitdijend verantwoordingscircus, maar 
het als zijn belangrijkste taak ziet maatschappelijke doelen te realiseren. De 
verpleegkundige die liever een troostende hand op een schouder legt, dan 
gewapend met stopwatch steunkousen aantrekt. Hart hebben voor de pu-
blieke zaak. Wat heeft dat volgens Jeroen Driessen te maken met e-HRM?

E-HRM geeft medewerkers hun echte werk terug

“Tot op de dag van vandaag 
heb ik het geloof dat HRM 
verschil kan maken voor 
mensen en organisaties.”
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Drempel
Voor veel organisaties kan het een hoge drempel zijn 
om een nieuwe stap te zetten, zeker in tijden van hoge 
werkdruk en veel veranderingen. Wanneer de kennis 
over de mogelijkheden dan niet diepgaand genoeg is, 
is het begrijpelijk dat niet iedereen staat te springen 
om hiermee aan de slag te gaan. Toch kan het gebruik 
van e-HRM al betrekkelijk eenvoudig leiden tot een veel 
efficiëntere en effectievere organisatie van een aantal 
HRM-activiteiten. 

Tips voor een geslaagde aanpak
Wat zou het mooi zijn om op een ochtend wakker te 
worden en te zien dat verschillende projecten zich van-
zelf hebben voltooid. Helaas zal dat een droom blijven 
en zal er toch werk verzet moeten worden om er op ter-
mijn de vruchten van te kunnen plukken. Hieronder vol-
gen een aantal tips hoe de invoering of uitbouw van e-
HRM-toepassingen zo geslaagd mogelijk kan verlopen:

doe het samen
Technologische HRM-ontwikkeling is geen in-
dividualistische aangelegenheid. Vernieuwing 
komt maar moeizaam van de grond wanneer 
slechts 1 persoon de kartrekker is. Het is een 
beter idee om er samen de schouders onder te 
zetten. Benoem een aantal verantwoordelijken 
of ambassadeurs, of stel een innovatieteam 
samen met verschillende medewerkers uit de 
hele organisatie.

creëer draagvlak
Het is onvermijdelijk dat veranderingen uit-
eindelijk gevolgen hebben voor de hele orga-
nisatie. Creëer dus voldoende draagvlak, bij-
voorbeeld door voorlichtingsbijeenkomsten te 
organiseren. Ook de ambassadeurs hebben 
hierin een belangrijke rol. Bied daarnaast vol-
doende ruimte voor directe input vanuit de 
werkvloer, bijvoorbeeld door brainstormses-
sies of een ideeënbox.

wees realistisch
Elke verandering kun je zien als een positieve 
ontwikkeling. Het is wel belangrijk om de weg 
daar naartoe duidelijk te omschrijven. Wanneer 
doelstellingen en tussenstappen overzichtelijk 
en realistisch zijn, is het gehele project beter 
behapbaar.

Breng stappen aan
Laat de implementatie stapsgewijs plaatsvin-
den, zo kunnen organisaties wennen aan e-
HRM. Vaak wordt begonnen met eenvoudige 
processen, zoals wijzigen van NAW-gegevens, 
wijzigen van roosters en verlofaanvragen. In de 
volgende fase worden bijvoorbeeld applicaties 
geïntroduceerd ter ondersteuning bij het mo-
biliteitsbeleid, managen van vervangingen, re-
gistreren van competenties of het uitruilen van 
arbeidsvoorwaarden.

het vieren van successen motiveert
Bij een succesvol doorlopen (deel van een) im-
plementatie van een technologische ontwikke-
ling mag gerust uitgebreid worden stilgestaan. 
Dit kan bijvoorbeeld door overwinningen intern 
of extern te communiceren.

HRM aan zet
E-HRM is, zoals ieder personeelsinstrument, niet een doel 
op zich, maar een flexibele tool die aan de individuele be-
hoeften van elke organisatie is aan te passen. Richt de sys-
temen zodanig in dat medewerkers en leidinggevenden er 
maximaal gebruik van kunnen maken. Hierdoor kan HRM 
tijd besparen op operationele processen. En of de organi-
satie nu al volop met e-HRM bezig is of hier juist de eerste 
stappen in zet: dit is de kans om toegevoegde waarde te 
laten zien! Dit hoeft zeker niet in de vorm van een revo-
lutie; evolutionair meegaan met en aanpassen aan de 
veranderende technologische mogelijkheden biedt een 
grotere kans van slagen. En vergeet hierbij niet de per-
soonlijke factor; hier blijft het uiteindelijk om draaien.
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LifehackingSnellezen

Dagelijks krijgen wij wel 2.500 informatieberichten op 
ons af. Via de radio, televisie, billboards, het verkeer 
en natuurlijk onze levenslijn: de mobiele telefoon. We 
whatsappen, facebooken en linkedinnen wat af. Ook 
ons werk draagt bij aan de tsunami van informatie. Ie-
dere dag is het weer een uitdaging om je e-mails weg te 
werken en een schone inbox tot stand te brengen. 

Gemiddeld leest een kenniswerker of manager zo’n 4 
uur per dag. Als je twee keer zo snel kunt lezen, dan 
bespaart je dat al snel zo’n 400 uur per jaar. En kom je 
eindelijk toe aan... Maar begrijpelijk snellezen, dat iets 
anders is dan teksten scannen,  moet je wel eerst leren. 

4251 woorden per minuut
Snellezen is volgens Wikipedia ‘de aangeleerde vaardig-
heid om zonder begripsvermindering aanzienlijk sneller 
dan gemiddeld te lezen.’ De gemiddelde leessnelheid 
ligt tussen de 200 en 400 woorden per minuut. In 2007 
las Anne Jones, zesmaal Wereldkampioen Snellezen, in 
slechts 47 minuten en 1 seconde het boek “Harry Potter 
and the Deathly Hallows”. Dat zijn 4251 woorden per 
minuut. Vervolgens recenseerde Anna het boek voor de 
krant The Independent en Sky TV. 

Hindernissen bij begrijpend snellezen
Snellezen is een industrie in wording. Er zijn verschillen-
de websites, boeken en (online) trainingen waarmee je 
je leessnelheid kunt verhogen. De website lifehacking.nl 
geeft drie belangrijke hindernissen waarom wij niet 
sneller en ook begrijpend kunnen lezen:

1. Subvocaliseren
De meeste van ons hebben lezen geleerd door te vo-
caliseren: hardop zeggen wat je leest. Doe je dit bin-
nensmonds, dan wordt dit subvocaliseren genoemd. 
Aangezien wij niet sneller lezen dan we kunnen praten, 
belemmert het subvocaliseren ons om sneller te lezen.

2. Regressie
Onze ogen hebben de neiging om terug te springen 
naar woorden die wij net hebben gelezen en onthou-
den. Meestal is het niet nodig om terug te gaan naar 
deze woorden om de tekst te begrijpen, te analyseren 
of te onthouden. Deze teruggaande beweging, ook wel 
regressie genoemd, vertraagt onze leessnelheid.

3. Fixatie  
Om een zin te kunnen lezen, staan onze ogen steeds 
een fractie van een seconde stil om de informatie op te 
nemen. Op zo’n stoppunt komt de informatie binnen 
en wordt deze verwerkt. Zo’n stoppunt wordt ook wel 
fixatie genoemd. De meeste mensen nemen maar één 
woord op, terwijl onze ogen makkelijk in staat zijn om 
meerdere woorden gelijktijdig te kunnen zien. 

De oplossing
Door gebruik te maken van een aanwijzer, zoals een 
potlood, help je je ogen om elke keer een stop te maken 
bij een groep woorden. Tevens voorkom je dat je ogen 
terugspringen en kun je het fixatiegebied vergroten 
door snel langs de zin te gaan. Dit vergt wel wat oefen-
kunst, maar door dit veel te oefenen kan je dit steeds 
sneller doen en daarmee je subvocalisatie uitschakelen, 
afleidingen verminderen en zelfs je fixatie vergroten. 

Maak hierbij een vloeiende beweging met je aanwijzer. 
Spring niet meer terug, waarmee je je hersenen helpt in 
een flow te komen. Hierdoor neemt je concentratie en 
begrip toe. Als je ook echt moet onthouden wat je leest, 
stop dan bij sleutelwoorden door deze te onderstrepen. 
Op deze manier kun je ook nog eens snel een mindmap 
maken van bijvoorbeeld je presentatie.

Lifehacks zijn simpele en creatieve (technische) hulpmiddelen om de over-
vloed aan informatie eenvoudig te overzien, filteren, organiseren en delen.  
Kortom: slimmer werken met minder stress. Deze keer besteden wij aan-
dacht aan snellezen waarmee je wel 400 uur per jaar aan tijd kan winnen.
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Vlgones een oznrdeeok op een Egl-
nese uvinretsiet mkaat het neit uit 
in wlkee vloogdre de ltteers in een 
wrood saatn, het einge wat blegna-
ijrk is, is dat de eretse en de ltaatse 
ltteer op de jiutse patals saatn.

De rset van de ltteers mgoen wlli-
kueirg gpletaast wdoren en je knut 
vrelvogens gwoeon lzeen wat er 
saatt. Odmat we neit ekle ltteer op 
zcih lzeen maar het wrood asl gheeel.
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Gamebasics is de maker van het populaire voetbalspel Online Soccer Manager 
(OSM). Als je bij Gamebasics werkt moet je wel van voetbal houden, want hier 
kun je niet om voetbal heen. Het hele kantoor ademt voetbal. Alle onderdelen 
van een stadion hebben in dit kantoor een functie gekregen. Kom binnen en 
laat je rondleiden door het voetbalkantoor van Nederland!

OSM werd bedacht op een zolderkamer..
Op een zolderkamer begonnen Frank Tijhuis en Jeroen Der-
wort in 2001 hun jongensdroom: Online Soccer Manager. In 
dit spel ben jij de baas van een virtueel voetbalteam en be-
paal jij de tactiek, de formatie en de opstelling. Momenteel 
wordt het spel wereldwijd door 5 miljoen mensen per maand 
gespeeld. Door deze enorme groei moest Gamebasics wel op 
zoek naar een nieuw onderkomen voor haar medewerkers. 
Ze vonden dit pand in Zoetermeer dat samen met Jamie van 
Lede van Origins werd ingericht als een heus voetbalkantoor.

Catacombe
Zoals bij een echt stadion loop je bij binnen-
komst ook door een catacombe. Hierbij 
word je ontvangen alsof je een sterspeler 
van je favoriete club bent. Met veel applaus 
en gejuich van duizenden fans. Om kippen-
vel van te krijgen...

Tribune
Een echt voetbalstadion heeft natuurlijk een tribune en 
ook deze is terug te vinden in het voetbalkantoor van 
Gamebasics. Vanaf deze tribune worden tweewekelijks de 
ontwikkelingen met alle medewerkers besproken. 

En voor de OSM-spelers onder ons... Wij hebben ons la-
ten influisteren dat in de volgende release het clubgevoel 
nog beter tot zijn recht gaat komen. Aan deze, en andere 
nieuwe features, wordt nu hard gewerkt. Nog een paar 
maandjes wachten…

Binnen kijken bij... Gamebasics
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Skybox
De skybox is de vergaderzaal die, na-
tuurlijk, op de hoogste verdieping is 
gelegen. Op deze manier heb je het 
mooiste overzicht over het voetbal-
kantoor en de omgeving. Want zeg 
nu zelf, ook tijdens een vergadering 
wil je natuurlijk niks missen.

En tijdens momenten van ontspanning...
trap je een balletje met je collega’s. Dit kan in het kantoor waar, naast een origineel doel, ook een klein speelveld 
opgezet kan worden. Of speel in de één van de gamerooms tegen je collega een spelletje FIFA.

De missie
Je begrijpt het, bij Gamebasics ademt het kantoor 
voetbal. En tussen alle speelse voetbalelementen 
werken 30 medewerkers iedere dag hard om het 
spel verder te ontwikkelen. 
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Tegenwoordig wordt er veel geschreven over leider-
schap. Dat is terecht, want de huidige maatschappij, 
waarin vele veranderingen aan de orde zijn (van par-
ticipatie tot informatietechnologie), vraagt ook om 
nieuw leiderschap. Maar wat is dat dan? Veel leider-
schapsstijlen zijn beschreven en in de praktijk getest. 
Een snelle greep uit deze omschrijvingen: autoritair, 
directief, situationeel, persoonlijk, vrouwelijk, natuur-
lijk, inspirerend, authentiek, mensgericht, verbindend, 
bezielend en dienend. Zo gezegd ‘voor ieder wat wils’. 
Maar is dat wel zo?

Handvest Nieuw Leiderschap
De laatste jaren is er sprake van 
een toenemende belangstel-
ling voor dienend leiderschap. 
Jaarlijks treft een groep jonge, 
invloedrijke Nederlandse top-
managers elkaar op de Young 
Bilderberg Conferentie om 
vraagstukken op het snijvlak van 
bedrijfsleven en samenleving te 
lijf te gaan. Deze high potentials 
hebben onder andere aangege-
ven dat ze graag willen werken 
voor een servant leader en/of 
voor organisaties die volgens 
deze filosofie werken. Hun visie 
hebben zij in 2010 verwoord in het Handvest Nieuw 
Leiderschap (zie het kader).

Dienend leiderschap sluit naadloos aan bij trends en 
ontwikkelingen als talentmanagement en ‘the war for 
talent’. Maar ook bij andere bewegingen op de werk-
vloer en in de maatschappij. Zoals van power leaders 
naar servant leaders, van controle naar vertrouwen, 
van management naar (nieuw) leiderschap en van sha-
reholders naar stakeholders. 

‘War for talent’
Ingegeven door de publieke verontwaardiging over 
graaiculturen en exorbitante beloningen -en de be-
zorgdheid over natuur en milieu- kwam dienend lei-
derschap op de kaart te staan. Het eerder genoemde 
Handvest benoemt zelfs expliciet: ‘Leiders beheersen 
zich in het verwerven van inkomen.’ Het is ook reëel 
te verwachten dat organisaties die autoritair, topdown 
en directief leiderschap aanhangen, vroeg of laat geen 
toekomst meer hebben. Als je de ‘war for talent’ ver-
liest, keren getalenteerde medewerkers de organisatie 
de rug toe en sta je met lege handen. 

Robert K. Greenleaf introduceerde in 1970 het begrip 
servant leadership. Het is eigenlijk zo oud als de mens-
heid zelf, maar Greenleaf zette het (weer) op de kaart 
door deze vorm van leiding geven te benoemen en te 
beschrijven. En daardoor maakte hij mensen bewust 
van deze vorm van leiderschap. Greenleaf: “Het begint 
met het natuurlijke gevoel dat men in de eerste plaats 
wil dienen. Daarna maakt men bewust een keus om 
te trachten te leiden. Het verschil met andere vormen 
van leiderschap is gelegen in de zorg die een dienend 
leider ten eerste besteedt aan het tegemoetkomen aan 
de voornaamste prioriteiten van anderen.”

Gemiste kansen
Er zijn sprekers en schrijvers die die-
nend leiderschap aanvliegen vanuit het 
geloof. Daar is wel wat voor te zeggen, 
maar het draagt ook het risico in zich, 
dat de toehoorder hierdoor niet voor 
de boodschap ontvankelijk is. En dat 
is een gemiste kans. Daarover gespro-
ken, er zijn ook veel managers en be-
stuurders die niet of nauwelijks op de 
hoogte zijn van de relevante trends en 
ontwikkelingen. Professor Jan Rotmans 
beschrijft zijn bezorgdheid hierover 
in zijn boek In het oog van de orkaan: 
“Het lijkt er echt op, dat veel managers 

‘in het oog van de orkaan’ zitten. Ze weten niet wat er 
speelt. Er zijn signalen genoeg, maar je moet ze wel 
zien en er mee aan de slag gaan. De storm raast en 
heeft een hoge kracht. Het is een kwestie van tijd voor-
dat ze het gaan inzien en ervaren.” 

Tien karakteristieken 
Wat is nu concreet dienend leiderschap? Larry Spears, 
voormalig CEO van The Robert K. Greenleaf Center 
for Servant Leadership, heeft het gedachtegoed van 
Greenleaf samengevat in tien karakteristieken:
 

luisteren
Een dienend leider verstaat de kunst van het luis-
teren. Dat is een kunst die lang niet iedereen ver-
staat.

 
Empathie
Empathie of inlevingsvermogen is een wezenlijk 
kenmerk van een dienend leider. Het is een be-
langrijke eigenschap, omdat die beantwoordt aan 
het verlangen van mensen om serieus genomen 

te worden en gezien en gehoord te worden.

Leiderschap

Over leiderschap wordt veel gezegd en geschreven. Het is er in vele soorten 
en maten. Nieuwe vormen, zoals authentiek leiderschap en inspirerend leider-
schap, worden op gezette tijden geïntroduceerd. Dienend leiderschap, dat ei-
genlijk zo oud als de mensheid is, staat -nu meer dan ooit- in de schijnwerpers. 
Over welke karakteristieken moet een dienend leider beschikken?

Dienend leiderschap: een onomkeerbare trend
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helend vermogen
Helend vermogen is het vermogen om mensen 
‘heel’ te maken. En je bent ‘heel’ als je in balans 
bent met jezelf en je omgeving. 

commitment aan de groei van mensen
Dienend leiderschap draait om de wensen om 
mensen tot hun recht te laten komen. Daarom zal 
een dienend leider altijd inzetten op groei van zijn 
of haar medewerkers, zowel op het persoonlijk 

vlak als professioneel. Dienend leiderschap is dan ook 
altijd gekoppeld aan coaching. 

Bouwen aan gemeenschap
Aan de basis van dienend leiderschap ligt het idee 
dat de mens een sociaal wezen is. Ieder mens is 
onderdeel van een groter geheel en daarin ligt 
ook zijn kracht. Samen krijg je niet alleen meer 

voor elkaar, maar je kunt ook steun, warmte en stimu-
lans ontlenen aan de groep. 

bewustzijn
Zoals het woord aangeeft, betekent bewustzijn 
op een bewuste manier in het leven staan. Dat 
is minder makkelijk dan het lijkt. Veel dingen ge-
beuren op de automatische piloot en vaak zijn wij 

tijdens ons werk in gedachten met iets anders bezig. 
Dienend leiderschap zorgt voor een groter bewustzijn.

Overtuigingskracht
Alle aandacht voor dienen laat onverlet dat een 
leider ook gewoon moet leiden. Hij of zij moet de 
richting aangeven en mensen in beweging krij-
gen. Niet via dwang, maar via overtuigingskracht. 

Werkelijke overtuigingskracht is meer dan een goed 
betoog. Het berust ook op morele autoriteit.

Conceptualiseren
Nieuwe dingen ontstaan uit dromen. Uit het ver-
mogen om voorbij de bestaande kaders te kijken. 
Maar dat is niet voldoende. Om dromen handen 
en voeten te geven, moeten ze worden ingebed 

in de realiteit. Je moet in actie komen en werken van-
uit een concept dat als kompas fungeert. Dit geeft de 
richting aan en is het ijkpunt om te kijken of je nog wel 
op de juiste weg bent. Met de juiste mix van droom en 
daad kun je je eigen werkelijkheid creëren.

vooruitzien
Vooruitzien is het vermogen om te anticiperen, 
in te spelen op situaties vanuit een brede erva-
ring. Intuïtie is hierbij heel belangrijk. Iedereen 
beschikt erover, maar lang niet iedereen durft er 

ook op te vertrouwen. 

Rentmeesterschap
In een wereld waarin grondstoffen langzaam 
maar zeker uitgeput raken en de aarde schijn-
baar onomkeerbare schade wordt toegebracht, 
is duurzaamheid een belangrijk begrip. Een die-

nend leider kent zijn verantwoordelijkheid voor de om-
geving en gedraagt zich als een goed rentmeester. Dat 
betekent dat hij verder kijkt dan vandaag en op verant-
woorde wijze met de omgeving en het milieu om gaat.

Ricardo Semler
Nadat hij het bedrijf Semco van zijn vader had over-
genomen, voerde de Braziliaanse ondernemer Ricardo 
Semler in jaren ‘90 op drastische en onconventionele 
wijze hervormingen door. Zijn aanpak groeide later uit 
tot de ‘Semco Stijl’ dat gebaseerd is op een open geest 
en een open managementstijl. Elementen die nauw 
verwant zijn met dienend leiderschap. Zo zijn alle ver-
gaderingen, ook die van de directies, voor alle werk-
nemers vrij toegankelijk en heeft iedereen het recht 
om mee te beslissen. Semler gelooft dat als je mede-
werkers vrijheid geeft, ze met meer verantwoordelijk-
heidszin gaan handelen. Volgens hem is het idee van 
controle een illusie.

Dat dienend leiderschap geen ‘softe aanpak’ is, blijkt 
uit snelgroeiende bedrijven die het gedachtegoed van 
Greenleaf en Semler, bewust of onbewust, hebben 
omarmd. Zoals bouwbedrijf Kesselaar & Zn dat in 2012 
werd uitgeroepen tot ‘Slimste bedrijf van Nederland’. 
Terwijl het gros van de bouwbedrijven de grootste 
moeite heeft om te overleven, realiseerde het bouw-
bedrijf van Rene Kesselaar in 2012 een groei van circa 
70%. 

Er zijn meer mooie voorbeelden zoals Finext, Effectory, 
koekjesbakker Veldt (zie elders in dit magazine) en Druk-
kerij Wedding. Onder leiding van Carin Wormsbecher, 
de ‘Nederlandse Ricardo Semler’, realiseerde Wedding 
8% meer brutowinst in vergelijking met de benchmark. 

Kortom, dienend leiderschap is geen hype, maar een 
onomkeerbare trend.
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koos groenewoud is columnist, recensent, in-
spirerend veranderaar en bruggenbouwer (‘Mis-
ter Connectivity’). Zijn persoonlijke missie: een 

substantiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van (NIEUW) Leiderschap. Koos spreekt en verzorgt 

workshops over NIEUW (Dienend) Leiderschap.

è www.aaa-tfm.nl
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Het Handvest Nieuw Leiderschap bevat zes hoofdpunten:
Leiders moeten in hun gedrag een voorbeeld zijn voor anderen. 
Leiders sturen op vertrouwen en niet door middel van macht en 
controle. Leiders zijn ambitieus en innovatief in hun aanpak. Lei-
ders hanteren een balans tussen optimale groei van hun bedrijf 
en de belangen van verschillende stakeholders bij het realiseren 
van de bedrijfsdoelstellingen. Leiders hanteren een brede opvat-
ting over waardecreatie en werken vanuit een langetermijnpers-
pectief. Leiders beheersen zich in het verwerven van inkomen.

è Bekijk het volledige handvest op:
www.youngbilderbergconferentie.nl



Het is voor de HR-professional cruciaal om te begrijpen 
welke strategische keuzes er door de ondernemingslei-
ding worden gemaakt zodat het HR-beleid kan worden 
afgestemd op de ondernemingsstrategie. Een van de 
modellen die de ondernemingsleiding kan hanteren bij 
de strategievorming is de ‘BCG portfolio matrix’. Onder-
staand zullen we het model, op hoofdlijnen, bespreken. 
Mogelijk nog interessanter voor de HR-professional 
is het qua structuur met de BCG-matrix vergelijkbare 
‘people performance potential model’. Een reden om 
dát model wat verder uit te diepen.  

Het BCG portfolio matrix model is begin jaren zeventig 
van de vorige eeuw bedacht door Bruce Henderson, op-
richter van the Boston Consulting Group. Het model is 
een zogenaamd ‘four-part 2x2 matrix model’. Een der-
gelijk model geeft bijna per definitie een zeer vereen-
voudigde weergave van de werkelijkheid, maar is juist 
daarom een uitstekend middel om complexe zaken tot 
de essentie terug te brengen én om er op een heldere 
en begrijpelijke manier over te kunnen communiceren.  

Diversificatie
Na de Tweede Wereldoorlog gingen veel grote onder-
nemingen over tot diversificatie: het met nieuwe pro-
ducten of diensten toetreden tot nieuwe markten. Dit 
met als doel groei te realiseren door het bedienen van 
een bredere en dus ook grotere groep klanten. Ander-
zijds werd hiermee ook risicospreiding beoogd.

Het gevolg van het met verschillende producten of 
diensten op verschillende markten aanwezig zijn is een 
toename van de complexiteit. Voor het management is 
het van het grootste belang om het portfolio te kunnen 
analyseren om zo tot een passende strategie te komen. 

Marktgroei en marktaandeel
Uit onderzoek van the Boston Consulting Group bleek  
dat de marktgroei en het marktaandeel de belangrijk-
ste voorspellers zijn van de kasstroom. Een gezonde 
cash flow is voor een organisatie van levensbelang, 
reden waarom het (top)management hier zeker op zal 
sturen. In het BCG-model zijn de variabelen marktgroei 
en marktaandeel, gemakshalve ingedeeld als ‘hoog’ of 
als ‘laag’, op de assen geplaatst waardoor er vier kwa-
dranten ontstaan. De vier posities worden aangeduid 
als Star, Cash cow, Question mark en Dog (zie figuur 1).

De positie in de BCG-matrix heeft dus effect op de cash 
flow en afhankelijk van die positie zal de strategie moeten 
worden bepaald. Wanneer er voor wordt gekozen om een 
Question mark (een product/dienst met een hoog groei-
potentieel, maar met een nog laag marktaandeel) verder 
te ontwikkelen, zal er allereerst sprake zijn van een grote 
investering, zonder dat daar directe opbrengsten tegen-
over staan. Bovendien is het vrijwel nooit zeker of deze 
opbrengsten op termijn wél zullen ontstaan.

Gebalanceerd portfolio
Bij de Cash cow is er sprake van lage actuele investerin-
gen én van hoge opbrengsten. De hierbij horende stra-
tegie kan het, zolang als mogelijk, oogsten of ‘uitmelken’ 
zijn, om de opbrengsten vervolgens te investeren in an-
dere producten/diensten. 

De stelling is gerechtvaardigd dat het voor een onder-
neming belangrijk is om te beschikken over een geba-
lanceerde portfolio met Stars, Cash cows en Question 
marks. De Dogs zijn vanwege het lage marktaandeel 
en een laag groeipotentieel daarentegen bedrijfseco-
nomisch niet interessant en terugtrekking uit de markt 
lijkt hier de passende strategie. 

Managementmodel People performance potential model

HR-professionals krijgen nog wel eens het verwijt dat ze onvoldoende de 
business begrijpen. Daarom bespreken wij in iedere uitgave een management-
model. Dit keer aandacht voor de ‘BCG portfolio matrix’ en het qua structuur 
vergelijkbare ‘People performance potential model’ dat behulpzaam kan zijn 
bij het inzichtelijk maken van het potentieel van de medewerkers.
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Figuur 1. BCG-matrix

“Marktgroei en marktaandeel 
bleken de belangrijkste voor-
spellers van de kasstroom .”



People performance potential model
In lijn met de BCG-matrix is een ander ‘four-part 2x2 
matrix model’ ontwikkeld dat kan worden gebruikt om 
een (zeer) grove indeling te maken van de huidige me-
dewerkers in een organisatie op basis van hun actuele 
prestatieniveau en hun potentieel. Deze variabelen zijn 
op de assen van het model weergegeven, waarbij ten 
behoeve van de eenvoud weer de indeling ‘hoog’ of 
‘laag’ wordt gemaakt (zie figuur 2). Op basis van de inde-
ling ontstaan dan bijvoorbeeld de volgende typeringen: 
Stars, Backbone, Problem children en Icebergs.    

Er worden ook wel minder fijnbesnaarde typeringen ge-
bruikt, met name voor de groep waarbij zowel het po-
tentieel als de actuele prestatie als laag wordt gezien. 
Het is belangrijk krachtig te protesteren indien er over 
(groepen) medewerkers in denigrerende bewoordin-
gen wordt gesproken. Het kan daarom nuttig zijn een 
meer neutralere aanduiding te kiezen als ‘medewerkers 
in kwadrant A’.  

Eerst zorgvuldig analyseren
Uiteraard is het, alvorens nadere conclusies te trekken, 
noodzakelijk om een zorgvuldige analyse uit te voe-
ren. Waarom presteert de medewerker onvoldoende? 
Waarom wordt het verwachte potentieel niet bereikt? 
Wat kunnen wij als organisatie, nu en in de toekomst, 
doen om hierin verandering te brengen? Welke zaken 
kunnen wij veranderen in bijvoorbeeld onze selectie-
methoden, ons prestatie- en ontwikkelingsmanage-
mentsysteem, onze begeleiding en in ons training- en 
opleidingsprogramma?

Onderstaand worden per categorie enkele vragen en 
opmerkingen en mogelijke acties vermeld.

stars (hoog potentieel en hoge prestatie): zorg 
voor voldoende complexe en uitdagende werk-
zaamheden zodat het potentieel van deze mede-
werkers ten volle wordt aangesproken en benut. 

Laat medewerkers participeren in projectgroepen en in 
MD-programma’s. Maak snelle carrièregroei mogelijk 
en zorg er voor dat de beloning in lijn blijft met die groei 
én met de door deze medewerkers te leveren bijdrage 
aan de organisatie.

backbone (laag potentieel en hoge prestatie): 
koester deze voor de organisatie belangrijke me-
dewerkers en geef hen waardering voor geleverd 
werk. Zorg ervoor dat op individueel niveau goed 

wordt gemonitord of medewerkers niet langdurig boven 
hun macht presteren waardoor uitval zou kunnen ont-
staan. Een horizontale carrièrestap heeft naar verwach-
ting meer kans van slagen dan promotie naar een positie 
die een zwaardere belasting met zich meebrengt. Onder-
zoek of er sprake is van verborgen talenten.

problem children (hoog potentieel en lage pres-
tatie): onderzoek wat de reden is van de lage pres-
tatie. Worden de medewerkers in hun huidige po-
sitie wel voldoende uitgedaagd? Is er sprake van 

verveling? Coach, motiveer en inspireer deze medewer-
kers om hun potentieel ten volle te benutten. 

icebergs (laag potentieel en lage prestatie): af-
scheid nemen van deze medewerkers is een op-
tie. Doe dit echter nooit ondoordacht en zonder 
zorgvuldige analyse vooraf: Is onze inschatting 

van het potentieel wel juist? Heeft de organisatie zich 
voldoende ingespannen om de medewerkers te helpen 
om de gewenste doelen te bereiken? Zijn er andere po-
sities in de organisatie waar deze medewerkers wel vol-
doende toegevoegde waarde kunnen leveren?   

Hoe grof de bovenomschreven indeling ook is, zij kan 
beslist helpen bij het inzichtelijk maken van het in de or-
ganisatie aanwezige potentieel en kan aldus een goed 
hulpmiddel zijn bij het bepalen van de te ondernemen 
acties. Voor beslissingen op individueel niveau is echter 
een meer diepgaande analyse onontbeerlijk.
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wenzel bürger is sinds 2005 zelfstandig (HR-)
interimmanager en bedrijfskundig adviseur. Hier-
voor was hij o.a. HR-directeur bij Securicor (thans 
G4S). In 2007 heeft Wenzel zijn MBA behaald. Hij 
heeft ruime ervaring in het ontwikkelen en imple-
menteren van HR-strategieën.

è wburger@wmbms.nl

Figuur 2. People performance potential model
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CloudMagic
Met CloudMagic (Android, iOS) kun je e-mails uit ver-
schillende accounts zoals Google, Outlook, Yahoo, Ex-
change, iCloud etc. op één plek binnen laten komen 
en synchroniseren. Best handig! De kracht van deze 
gratis app zit hem in de eenvoud van het ontwerp, 
‘less is more’ is hier bijzonder goed toegepast. 

Voor iedere e-mail kun je een reminder instellen zo-
dat je deze op een later moment kunt beantwoorden 
of actie op kunt ondernemen. E-mails die taken be-
vatten zet je eenvoudig door naar je to do-app zoals 
Evernote, OneNote of Asana. 

Voor ieder e-mailaccount kun je 
een kleur en nickname kiezen, je 
kunt notificatiegeluiden instellen 
en de toegang tot CloudMagic 
met een wachtwoord bescher-
men. Mocht je mobiele telefoon 
of tablet gestolen worden, op af-
stand kun je je accountgegevens 
wissen. Het is dus best begrijpe-
lijk dat The Wall Street Journal 
CloudMagic tot beste e-mail app 
heeft verkozen.

è www.cloudmagic.com
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GespotWebsites en apps

Swiftkey
Swiftkey (Android, iOS) is een intelligent toetsenbord 
dat je ter vervanging van je standaard toetsenbord op 
je mobiele telefoon of tablet kunt gebruiken. Er zijn 
meerdere keybordapps verkrijgbaar om snel te what-
sappen, sms’en, chatten en e-mailen, maar volgens de 
kenners is Swiftkey de beste. De kracht van Swiftkey 
zit in het lerend vermogen van deze app. Hoe meer 
je typt, des te meer Swiftkey van jouw woordgebruik 
en schrijfstijl leert en des te beter worden de ’next-
woordvoorspellingen’ en autocorrecties.

Type je vaak ongeveer dezelfde zinnen, dan verloopt 
dat dankzij de tekstvoorspelling van Swiftkey stukken 
sneller en bovendien foutloos. Druk je op spatie, dan 
wordt het huidige woord aangevuld met de sugges-
tie. Bovendien is het simpel om bepaalde woorden 

die Swiftkey niet kent, zoals afkortingen of gekke na-
men, toe te voegen aan je woordenboek. Het is ook 
mogelijk om via spraak woorden in te voeren of ge-
bruik te maken van Flow. Daarmee vorm je woorden 
door met je vinger over het toetsenbord te vegen, 
vergelijkbaar dus met Swype.

De Swiftkey-app is gratis en kun je verder naar je ei-
gen wensen aanpassen. Het is mogelijk om een ander 
thema in te stellen, de taal te wijzigen, geluiden of tril-
lingen tijdens het typen uit te schakelen of de indeling 
van je toetsenbord te ‘tweaken’. Je kunt je toetsen-
bord over je scherm verplaatsen, fullsize maken of in 
tweeën splitsen. Verder kun je Flow en spraakinvoer 
uitschakelen en je gebruikersstatistieken bekijken om 
te zien hoeveel toetsaanslagen, fouten en aangevulde 
woorden je hebt getypt. En hoeveel procent je effici-
enter dankzij Swiftkey typt, want daar is het voor be-
doeld.

è www.swiftkey.com

TED.com
Onder het motto ‘Ideas worth spreading’ wordt jaar-
lijks de vierdaagse TED-conferentie (Technology, En-
tertainment, Design) georganiseerd. Sprekers worden 
uitgenodigd om in maximaal 18 minuten hun kennis 
en visie te delen. Jamie Oliver, Dan Pink, Simon Sinek 
en Brené Brown hebben in eerdere edities van TED 
gesproken. Op TED.com zijn veel interessante ‘talks’ 
te zien. In veel steden vinden ook TEDx-conferenties 
plaats; eendaagse conferenties in de huisstijl en on-
der licentie van TED. Een kaartje voor de volgende 
TED (15-19 februari 2016 in Vancouver) kost $8.500.

è www.ted.com
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HR-professionals nemen recruitment onvoldoende 
serieus.
Chantal: “Een en oneens. Het ligt aan de grootte van 
de organisatie en hoe deze is ingericht. Grotere orga-
nisaties hebben meestal een of meerdere recruiters in 
dienst en daar nemen zij recruitment dus voldoende 
serieus. In organisaties waarbij de HR-adviseur ook re-
cruitment in het takenpakket heeft en hier voldoende 
tijd voor krijgt, gaat het ook wel goed. Maar ik zie ook 
organisaties waarbij HR zelf onvoldoende capaciteit 
heeft en dan wil recruitment inderdaad het kind van de 
rekening worden.” 

Mirjam: “Het hangt ook samen met hoe serieus HR door 
de organisatie wordt genomen. Dat kan overigens iets 
zeggen over de kwaliteit van de HR-dienstverlening. 
En wanneer recruitment door HR-professionals onvol-
doende serieus wordt genomen, gebeurt dit veelal niet 
uit onwil, maar meer doordat recruitment als vaardig-
heid niet op de juiste waarde wordt geschat. Recruit-
ment is echt een vak en gaat veel verder dan ‘even’ een 
vacature invullen. Een goed selectie-interview voeren is 
bijvoorbeeld veel moeilijker dan het lijkt.” 

Managers moeten 50% 
van hun tijd besteden aan 
het zoeken en vinden van 
de juiste teamleden.
Chantal: “Als je het zo stelt, 
dan lijkt 50% best veel. Aan 
de andere kant zou werven 
en selecteren en talentma-
nagement continu op de 
radar van de hiring mana-
ger moeten staan. Door bij-
voorbeeld zijn netwerk te 
onderhouden om, als het 
nodig is, de juiste perso-
nen te kunnen aantrekken. 
Maar 50% is mij toch wel 
wat te veel.”

Mirjam: “In mijn ideale we-
reld besteden managers 
het grootste gedeelte van 
hun tijd aan het werven,  
behouden en ontwikkelen 
van de juiste medewerkers. 
Dit laatste zorgt er weer 
voor dat er niet nog meer 
vacatures ontstaan. De praktijk laat echter zien dat ma-
nagers veel tijd kwijt zijn aan dagelijkse, operationele 
zaken. Dat managers de helft van hun tijd aan werving 
moeten besteden, is voor mij ook aan de hoge kant.”

Teamleden moeten een prominentere rol in het se-
lectieproces vervullen.
Chantal: “Daar ben ik het mee eens. Je komt natuurlijk 
niet alleen met de desbetreffende manager te werken, 
maar vooral met de overige teamleden. En de presta-
ties van de zowel de individuele medewerker als het ge-
hele team zal voor een groot deel afhankelijk zijn van de 
samenwerking binnen het team. In de praktijk zie ik het 
nog weinig dat teamleden bij het selectieproces betrok-
ken zijn en is het vooral de manager die hierin besluit. 
Ik zou het dus wel toejuichen als teamleden een pro-
minentere rol in het selectieproces zouden vervullen. 
Hoewel het ook niet werkbaar zou zijn als alle teamle-
den in de besluitvorming betrokken worden.” 

Mirjam: “Ik kijk daar tweeledig naar. Voor de teamleden,  
en ook voor de kandidaat, is het prettig als je weet wie 
er gaat komen. Aan de andere kant is er ook mogelijk 
risico als teamleden een te prominente rol in het selec-
tieproces vervullen. Denk bijvoorbeeld aan een situatie 
waarbij teamleden vanwege een onderlinge concurren-
tiestrijd een eigen agenda hebben. En zo dus het selec-
tieproces kunnen frusteren. Het is dus afhankelijk van 

de volwassenheid van het 
huidige team of je team-le-
den echt mee laat beslissen 
of dat het meer in de vorm 
van een kennismaking ge-
beurt. In dit laatste geval is 
de voorkeurskandidaat dan 
al geselecteerd. En in een 
situatie dat er naar speci-
alistische kennis wordt ge-
zocht, kan het juist heel ver-
standig zijn om een teamlid, 
die het kennisniveau beter 
dan de hiring manager en 
HR kan inschatten, een be-
langrijke stem in de selectie 
te geven.”

Het nut van werven via 
social media wordt sterk 
overschat.
Mirjam: “Ik maak voor de 
werving eigenlijk altijd ge-
bruik van bureaus en van-
daar mijn jarenlange con-
tacten met Chantal. Ik zie 
het nut van sociale media 

echter wel in. In relatief korte tijd en met weinig kosten 
kun je via bijvoorbeeld LinkedIn of Facebook niet alleen 
jouw directe netwerk bereiken, maar ook de zogenoem-
de 2e of zelfs 3e laag.“
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Eens of oneens? Chantal van Vorden en Mirjam Buitelaar

Chantal van Vorden, eigenaar van Bloem Werving & Selectie, en Mirjam Bui-
telaar, HR-director bij een internationale organisatie, werken al jaren inten-
sief met elkaar samen. Wij legden hen een aantal stellingen voor.

Chantal van Vorden
Chantal heeft jarenlange erva-
ring als recruiter, headhunter, 
executive searcher en consul-
tant aan zowel corporate- als 
bureaukant. Sinds 2011 heeft 
zij haar eigen bureau Bloem 
Werving & Selectie dat Busi-
ness Professionals op HBO+ 
niveau voor zowel vaste als tij-
delijke posities bemiddelt.

Chantal over Mirjam: “Mirjam 
is erg kritisch en scherp en 
blijft mij daarom uitdagen. Zij 
ziet mij als een business part-
ner en zo zorgt zij er voor dat 
ik ook echt een adviserende 
rol kan innemen.”

Mirjam Buitelaar
Mirjam is momenteel HR 
Director bij een  internationale 
organisatie in de healthcare 
sector. Hiervoor heeft zij vele 
jaren als HR interim consultant 
bij verschillende organisaties 
gewerkt.

Mirjam over Chantal: “Chantal 
is zeer goed in staat om in te 
schatten welke persoonlijkheid 
bij een organisatie past. En 
het  Bloei- en Groei-tegoed is 
natuurlijk voor iedere kandidaat 
een prachtig kado!”



HR&Business Magazine #5   |   hrbm.nl

Chantal: “Voor mij zijn social media heel erg belangrijk. 
De tijd van een vacature op een vacaturesite plaatsen 
en dan hopen op de juiste kandidaat is toch wel voorbij. 
Het draait om het kwalitatieve bereik en daarvoor zet ik 
verschillende middelen zoals social media en jobboards 
in. Maar ook het actief benaderen van kandidaten is 
zeer effectief, vooral om die zo interessante latent zoe-
kenden te bereiken. Mensen helpen elkaar door elkaar 
te attenderen op vacatures en via social media wordt 
zo een sneeuwbaleffect gecreëerd. Oftewel, het werven 
via social media wordt in mijn ogen juist onderschat.”

Recruitmentbureaus moeten naast de bemiddeling 
ook toegevoegde waarde bieden in de (verdere) op-
leiding en ontwikkeling van professionals.
Chantal: “Met deze stelling ben ik het natuurlijk volledig 
eens! Het is ook precies de insteek van ons Bloei- en 
Groei-tegoed dat standaard in onze dienstverlening is 
inbegrepen. Natuurlijk werven en selecteren wij voor 
onze opdrachtgevers de juiste kandidaten, maar met 
het Bloei- en Groei-tegoed investeren wij ook in de 
ontwikkeling van de bemiddelde kandidaat. Het tegoed 
bestaat uit zes uur persoonlijke coaching dat door 
ervaren, externe professionals wordt verzorgd. Samen 
met de kandidaat en eventueel de werkgever wordt 
bekeken wanneer en hoe de coaching precies wordt 
ingezet. In de toekomst wil ik onze dienstverlening 
uitbreiden met trainingen en opleidingen, maar dat 
moet ik nog verder uitkristalliseren.”

Mirjam: “Ik ervaar ook echt de  voordelen van het con-
cept van Chantal. Zij kent de kandidaat al en weet dus 
waar de sterke en minder sterke punten liggen. Door 
deze voorsprong kun je veel sneller met verdere oplei-
ding en ontwikkeling van start gaan en daar plukken zo-
wel organisaties als de kandidaten de vruchten van. Het 
is eigenlijk best opvallend dat de werving & selectie- en 
de opleidingsbureaus zulke gescheiden werelden zijn.“

Het belang van duurzame inzetbaarheid voor orga-
nisaties wordt sterk overschat; organisaties heb-
ben juist behoefte aan flexibele arbeidsrelaties.
Mirjam: “Dat is denk ik afhankelijk van de organisatie. 
Specialistische kennis waar tijdelijk behoefte aan is, bij-
voorbeeld voor een project, kan prima op een flexibele 
manier ingekocht worden. Ik denk wel dat veel organisa-
ties baat hebben bij solide performers die zich lange tijd 
aan de organisatie verbinden. Denk aan medewerkers 
met intensieve klantcontacten. Aan de totstandkoming 
van deze relatie is vaak een lange periode vooraf gegaan. 
En met veel flexibele arbeidsrelaties gaat natuurlijk ook 
veel kennis en ervaring voor de organisatie verloren.“

Chantal: “Ik merk dat medewerkers steeds sneller de 
kriebels krijgen en hun vleugels bij een volgende werk-
gever verder willen uitslaan. De vraag is dan inderdaad 
of het voor een werkgever loont om te investeren in 
duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Maar het 
past wel bij goed werkgeverschap.” 

De HR-afdeling bestaat over 10 jaar niet meer.
Chantal: “Voor het ontwikkelen en uitvoeren van de 
visie, missie en strategie zullen organisaties behoefte 
hebben aan deskundigen. HR zal hier, meer dan ooit, 
een rol in kunnen vervullen. ‘HR als Business Partner’ 
wordt nu nog wel gezegd, maar nog niet overal gedaan. 
Dat zal moeten en dus gaan veranderen.”

Mirjam: “Een heleboel administratieve onderdelen van 
de HR-functie zullen dan geautomatiseerd zijn. De spil-
functie van HR, het management ontwikkelen en on-
dersteunen in hun rol als peoplemanager, zal in mijn 
ogen blijven bestaan. Juist door de administratieve druk 
weg te nemen kan HR echt een volledige businesspart-
ner zijn die zich focust op de drie belangrijkste pijlers: 
medewerkers, klanten en winstgevendheid, die nodig is 
voor het voortbestaan van de organisatie.”
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Heb je een bijzonder talent waar veel vraag naar is? Dat heeft veel waarde. 
Maar wat is talent eigenlijk? En welke soorten talenten zijn er? Heeft ieder-
een wel talenten? En, waar moeten wij meer aandacht aan geven: competen-
tiemanagement of talentmanagement? Kortom, over talent en over... zout.

De oorsprong van het woord ‘talent’ ligt in de oudheid.  
De Hebreeuwen, Egyptenaren, Grieken en de Romeinen 
gebruikten ‘talenten’ als een gewichtseenheid. Deze be-
naming werd ook voor schaarse en waardevolle goe-
deren als zout en dergelijke gebruikt, die dienden als 
primair ruilmiddel. Omdat het te lastig werd om iedere 
keer zakjes zout uit te wisselen, werden er munten ge-
slagen. Zij representeerden de zakjes zout met een be-
paald gewicht en dat werden dan ‘talenten’ genoemd. 

De waarde van het zout werd bepaald door de context, 
een schaars product waar veel vraag naar was. Dus de 
waarde wordt bepaald door de omgeving en is relatief. 
Dit is ook een belangrijk aspect om te onthouden als we 
kijken naar de talenten van mensen in een organisatie. 
We kijken immers naar de talenten in de context van 
een organisatie. 

Verschillende soorten talenten?
Er wordt in de literatuur op verschillende manieren 
naar talenten gekeken. We kiezen hier voor een wat 
meer algemene beschrijving waarbij menselijk gedrag 
wordt bepaald door een complexe interactie tussen 
de omgeving en het individu. Wij willen hier niet in een 
fundamentele psychologische verhandeling treden en 
beperken ons tot de hoofdlijnen rondom talenten. Wij 
stellen kortweg dat een individu en zijn gedrag in be-
ginsel ‘ondeelbaar’ is, maar het onderscheid kan wel 
worden gemaakt in de verschillende soorten achterlig-
gende persoonseigenschappen. De soorten talenten 
zijn de begaafdheden waarmee het individu zijn of haar 
toegevoegde waarde aan de organisatie kan bieden. 

In onze ogen (vrij naar Bergenhenegouwen) zijn er vijf 
soorten talenten te onderscheiden.

instrumentele talenten (‘kennen’ en ‘kunnen’) 
Onder instrumentele talenten verstaan wij de 
vakkennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn 
voor de uitoefening van het beroep. ‘Kennis’ om-
vat zowel inhoudelijke kennis (weten ‘wat’) als 
procedurele kennis (weten ‘hoe’). Een controller 

moet bijvoorbeeld weten wat goodwill is en de technie-
ken kennen om afschrijving in de boeken te verwerken. 
‘Weten’ voorspelt wat iemand met de kennis kan doen, 
maar is op zich geen voorspeller van succesvol gedrag.

handelingsvaardigheden
Vakmatige handelingsvaardigheden betreffen 
het kunnen ‘doen’. Een architect moet bijvoor-
beeld in staat zijn om een ontwerp te tekenen en 
een secretaresse moet kunnen tekstverwerken. 

Ook fysieke kenmerken worden wel onder deze cate-
gorie geschaad. Een goed gezichtsvermogen is bijvoor-
beeld een eis voor chauffeurs, net zoals sterke benen 
voor wielrenners.

intermediaire talenten (het ‘hoe’)
Intermediaire talenten zijn de talenten die de 
schakel vormen tussen de instrumentele talen-
ten en de dieperliggende talenten. Het zijn de 
talenten die bepalen op welke wijze het individu 
zijn werk kan uitvoeren. Dus de handelingsori-

entatie in sociale en communicatieve zin, in termen van 
de organisatie van het werk, inzicht en aanpak. De ge-
noemde architect moet bijvoorbeeld bij het maken van 
het ontwerp klantgericht te werk gaan, terwijl het voor 
de chauffeur van belang is dat hij stressbestendig rea-
geert op situaties in het werk.

normerende talenten (waarden en normen)
De normerende talenten hebben betrekking 
op waarden en normen en individuele morele 
maatstaven. Zij stammen deels uit de persoon 
zelf en zullen deels (op termijn) zijn geïnternali-
seerd vanuit het vak, beroepsgroep of de organi-

satie. Het betreft de ‘kijk op de wereld’ of de mentaliteit 
ofwel het persoonlijke en professionele referentiekader 
waarin waarden, oriëntaties, normen en maatstaven 
een specifieke plaats hebben gekregen en waarin de 
persoonlijkheid zich markeert.

basale talenten (‘willen’ en ‘zijn’)
Als ‘basaal’ beschouwen wij elementaire per-
soonseigenschappen als motieven, het zelfcon-
cept en, in het algemeen, persoonlijkheid. Het 
gaat om kenmerken van het ‘willen’ en ‘zijn’, die 
samen het individu voortstuwen en richting ge-

ven aan zijn of haar gedrag. Aangenomen wordt dat 
deze eigenschappen zelfstartend zijn, in de zin dat zij in 
de functieuitoefening vooral bepalen wat een individu 
(op een langere termijn) zal doen als hij daarvoor vol-
doende vrijheid heeft.

Talent: aanleg of aanleren?
De soorten talenten liggen in de verschillende diepere 
lagen in de mens. De instrumentele talenten, de vak-
kennis en -vaardigheden en de intermediaire talenten 
zijn het meest zichtbaar. De normerende en basale ta-
lenten liggen onder de oppervlakte, dieper in de mens 
en dichter bij de kern van de persoon. 

Talentmanagement Talent in vele soorten en maten
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Het onderscheid tussen de vijf soorten talenten is voor 
organisatie en leidinggevenden van groot belang. Vak-
kennis en vakvaardigheden, de meest zichtbare eigen-
schappen, zijn relatief het beste aan te leren. Basale 
talenten (zelfconcept, persoonlijkheid, motieven) zijn 
veel moeilijker te veranderen. Dit betekent dat bij het 
selecteren van een kandidaat -in tegenstelling tot ken-
nis en vaardigheden- juist meer gelet moet worden op 
diepere talenten die nauwelijks ontwikkelbaar zijn. Zo-
als bijvoorbeeld de motivatie: ‘wil je een schip bouwen, 
zoek dan mensen die verlangen naar de zee’.

De diepst liggende basale talenten zijn zeer belangrijk 
maar nauwelijks te ontwikkelen. Het is niet opportuun, 
noch ethisch, via gedragsmatige eisen mensen wezen-
lijk te willen veranderen. Hetzelfde geldt voor norme-
rende talenten, de waarden en normen. Zij dragen bij 
aan het succesvol functioneren, maar zijn randvoor-
waarden. Aspecten als integriteit of omgang met ver-
trouwelijke gegevens zijn bovendien niet te differentië-
ren. Kan van een medewerker ‘meer of minder’ integer 
gedrag vereist worden, of kun je een ‘beetje zwanger 
zijn?’ 

Instrumentele talenten, vakkennis en vaardigheden 
zijn in beginsel goed te ontwikkelen. Maar zijn zij bepa-
lend voor succesvol functioneren? Een architect is bij-
voorbeeld pas echt goed, als hij niet alleen kan tekenen 
en rekenen maar ook de wensen van zijn klant begrijpt 
en ze met creativiteit combineert tot een passend ont-
werp. Instrumentele talenten zijn kennelijk belangrijk, 
maar niet bepalend. Bepalend en relevant voor de or-
ganisatie zijn die talenten, de intermediaire talenten, 
die binnen de vrijheid van een individu liggen om zijn 
werk in te richten en te verrichten en zelf uit te maken 
op welke wijze hij dat doet. Dat is dus waar wij ons als 
organisatie op richten: de intermediaire talenten.

Heeft iedereen talenten? 
Ja, iedereen heeft (intermediaire) talenten. Sommige 
zijn expliciet zichtbaar en aanwezig; andere talenten 
zijn minder zichtbaar, maar zijn wel degelijk impli-
ciet aanwezig. Behalve de zichtbaarheid van talenten, 
gaat het, net zoals eerder beschreven bij de talent als 
munteenheid, ook om de relevantie van een talent. In 

hoeverre is een bepaald talent relevant voor de me-
dewerker. En ook relevant voor de organisatie. Kan de 
organisatie er iets mee; heeft het talent waarde voor 
de organisatie? Met andere woorden: heeft de mede-
werker een relevant talent. 

Competentiemanagement en talentmanagement
Competentiemanagement en talentmanagement wor-
den vaak door elkaar heen gebruikt en hebben in de 
praktijk vaak dezelfde doelstelling. Waar oorspronke-
lijk talentmanagement zich puur richtte op de ontwik-
keling van talenten, los van de vraag van de organisa-
tie, richtte competentiemanagement zich juist op de 
samenhang tussen medewerkers en de organisatie en 
de verwachtingen en eisen die aan de talenten van me-
dewerkers worden gesteld. Inmiddels worden beide 
invalshoeken door elkaar heen gebruikt binnen orga-
nisaties.

Kerncompetenties
Vaak drukken organisaties de voor hen waardevolle 
collectieve talenten uit als (kern)competenties en soms 
ook als waarden. Competenties zijn dan gerelateerd 
aan werk en beschrijven over welke eigenschappen 
het individu of een groep daadwerkelijk beschikt; zicht-
baar of niet zichtbaar. Een competentie is dan een per-
soonskenmerk, beschreven in gedragsmatige termen, 
dat bijdraagt aan het succesvol functioneren en daar-
mee aan het realiseren van de organisatiedoelen. 

Als wij dit vergelijken met de definitie van talenten dan 
wordt duidelijk wat verstaan wordt onder competen-
tiemanagement: het continu geïntegreerd afstemmen 
van competenties en talenten. Het is een streven naar 
een win-win tussen organisaties en de individuen. 
Want in de definitie ligt besloten dat competentiema-
nagement zich enerzijds richt op het realiseren van 
organisatiedoelen, die immers via de gedefinieerde 
competenties zijn vertaald naar vereist gedrag. Ander-
zijds het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden aan 
individuen, zodat aan hun talenten in het licht van de 
ambitie van de organisatie zoveel mogelijk recht ge-
daan wordt. 

Competentiemanagement en talentmanagement wor-
den beide als een hulpmiddel gebruikt om als leiding-
gevende met je medewerker in gesprek te komen over 
zijn talenten, ontwikkeling, ambities en de eisen die de 
organisatie stelt. Hoe dit hulpmiddel genoemd wordt 
maakt niet uit, mits alle betrokkenen een eenduidig 
beeld hebben bij de doelstellingen, het gebruik van de 
ondersteunende instrumenten en hier op een integere 
manier mee omgaan.
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paulien huizenga is partner bij Bonte Bij en 
heeft ruime ervaring in het vormgeven van sa-
menwerking tussen en in organisaties. Haar 
kracht en expertise liggen in het begeleiden van 
veranderingen in organisaties.

è paulienhuizenga@bontebij.nl
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Vorig jaar aten wij ongeveer 140 kilo 
aardappelen per persoon. Deze in-
schatting maakt het CBS op basis van 

de oogstcijfers van 2013. In de 140 kilo 
per persoon  is het gebruik van aardappel-

producten zoals friet, chips en puree inbegrepen.
Bron: CBS en RTL Nieuws

Feiten en onderzoeken

De nieuwe Chief Financial Officer van 
Google, Ruth Porat, ontvangt voor haar 
werkzaamheden de komende jaren een 
beloningspakket van meer dan $70 mil-
joen. Persbureau Bloomberg stelt dat zij 
hiermee de best betaalde CFO ter wereld is. 
Porat krijgt o.a. een tekenbonus van $5 miljoen, een 
aandelenpakket t.w.v. $65 miljoen en een jaarsalaris van 
$650.000. Ze wordt door Google aangetrokken om kos-
tenbeheersingen door te voeren...
Bron: Bloomberg.com

Een gemiddelde hotelovernachting 
in Amsterdam kostte vorig jaar € 141,-.
Bron: AD

In 1865 begint Fredrik Idestan een hout-
pulpmolen voor de productie van papier. 
In 1871 koos hij voor de naam nokia, ver-
noemd naar het dorp waar hij zijn tweede 

pulpmolen bouwde. Vervolgens ver-
liep de ondernemersreis van 

Nokia langs de productie van 
rubber, telefoon- en elektri-
citeitskabels, autotelefoons, 
mobiele telecomnetwerken en 

natuurlijk mobiele telefoons. 
In 2014 werd deze tak aan Mi-

crosoft verkocht. Recentelijk heeft 
Nokia de Frans-Amerikaanse telecomcon-
current Alcatel-Lucent voor € 15,6 miljard 
overgenomen.
Bron: De Telegraaf en Tweakers.net

1865

€ 141,-

$70 
  miljoen

140
kilo

De reviewsite Tripadvisor heeft in Italië een boe-
te van € 500.000 euro gekregen vanwege het pu-
bliceren van misleidende reviews. Hoteliers en 
consumentenorganisaties hadden TripAdvisor 
aangeklaagd. Volgens de Italiaanse waakhond is 
het niet na te gaan 
of reviews echt zijn 
en worden zowel 
echte reviews als 
valse door Tripad-
visor als authen-
tiek aangeduid.  
Bron: PCMweb.nl

€ 500.000,-

Cijfers



Van de 25 functies waar headhun-
ters in 2014 op LinkedIn het meest 
naar zochten, hebben er 23 een di-
recte of indirecte link met het ver-
werken of analyseren van big data.
Marc Salomon, professor aan de UvA op zijn LinkedIn pagina.“

“

Opmerkelijk

Het leven wordt een stuk interessanter 
als je niet in je eigen hoekje blijft staan.
Actrice Natalie Portman in Nouveau. Zij is vooral bekend door haar rol 
van Padmé Amidala in Star Wars Episode I, II en III en won onder meer 
een Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol in de film Black Swan.

“
Wij moeten kritische leiders opleiden die 
veranderingen aankunnen.
Marjan Oudeman, voorzitter college van bestuur van de Universiteit 
van Utrecht in Het Financieele Dagblad.

Niemand wil een goedlopend bedrijf.
Michael Pilarczyk in MT. De voormalige DJ is nu ondernemer, spreker, 
personal coach en schrijver. Van zijn debuutroman Dansen in de Hemel 
werden binnen enkele maanden 50.000 exemplaren verkocht. “

Als de gevestigde orde 
niet snel innoveert, 
veroveren nieuwe be-
drijven de markt. 
Tim Gouw in Het Financieele Dagblad. 
Tim is ondernemer en oprichter van 
Founded in Holland, een platform voor 
innovatieve start-ups.

“
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Wist jij dat...Nice to know

... de eerste Coca-Cola groen van kleur was en ook 
cocaïne bevatte?

Coca-Cola is uitgevonden door apotheker John Pember-
ton, die het drankje als een medicijn tegen onder ande-
re hoofdpijn en vermoeidheid ontwikkelde. Het drankje 
was groen van kleur. Het idee om het drankje Coca-Cola 
te noemen komt in 1885 van zijn zakenpartner Frank 
Robinson. De naam komt van de twee ‘medische’ ingre-
diënten: een extract van cocabladeren en kolanoten. 
Hoeveel cocaïne er in cola zat is niet duidelijk, maar dat 
het er in zat staat vast. Het was zelfs zo dat Frederick 
Allen vond dat het erin moest blijven, ondanks de he-
vige kritieken, om de naam Coca-Cola te beschermen. 
Tegenwoordig zit er natuurlijk geen cocaïne meer in.

...studenten van de TU Delft en de VU Amsterdam 
een fiets hebben ontworpen die maar liefst 133,78 
kilometer per uur haalt?

Het is een ligfiets waarmee de Nederlanders een 
topsnelheid van maar liefst 133,78 kilometer per uur 
haalden. Het record werd gemeten in de woestijn van 
Nevada op een traject van 200 meter en na een aan-
loop van 8 km. Daar ligt elk jaar zes dagen lang een 
kaarsrechte weg klaar voor studententeams die willen 
bewijzen dat hun fietsontwerp het snelste op aarde is. 
Ingenieursstudenten van de TU Delft ontwikkelden de 
Velox3, een kruising tussen een ligfiets en een sport-
wagen, waarmee op pure trapkracht in theorie 140 km 
per uur haalbaar moet zijn.

... jojoën een wereldkampioenschap heeft?

Op het wereldkampioenschap jojoën strijden 280 deel-
nemers uit zo’n 35 landen tegen elkaar. Het gaat er dan 
niet om wie het langst op en neer kan jojoën zoals de 
meeste van ons dat vroeger deden, maar om wie het 
snelst de meest onmogelijke trucs kan doen. In 2013 
verliet het wereldkampioenschap voor het eerst in 22 
jaar Amerika en streek het neer in Praag. Daar werd de 
Hongaar Janos Karanecz wereldkampioen. In 2014 is de 
winnaar weer een Amerikaan.

... de oudste computer 
ter wereld al 2100 jaar 
oud is?

Het Antikythera mecha-
nisme wordt gezien als 
de oudste bekendste 
voorloper van de mo-
derne computer. Het is 
ontdekt in 1900 in een 
scheepswrak bij het 
Griekse eiland Antiky-
thera en is naar schattig zo’n 2100 jaar oud! Het me-
chanisme bestaat uit tandwielen waarmee de stan-
den van de maan en zon berekend konden worden. 
Als handig extraatje kon het apparaatje ook aangeven 
wanneer de volgende Olympische Spelen gehouden 
werden.

Het mechanisme is een rekenapparaat. Daarom vin-
den veel mensen dat het apparaat kan worden gezien 
als de ‘voorouder’ van de moderne computer. Im-
mers, een moderne computer is in principe ook een 
rekenmachine, zij het een gigantisch snelle. 

... de aansteker al voor de lucifer werd uitgevonden?

De aansteker werd uitgevonden in 1823 terwijl de eer-
ste lucifer pas in 1827 werd uitgevonden. De eerste lu-
cifers waren heel erg gevaarlijk. Er zat genoeg fosfor in 
een doosje lucifers om een mens te doden.
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Het ontwikkelen van leermaterialen gaat vaak nog net 
zo als 15 jaar geleden: content wordt één keer geprodu-
ceerd en alsmaar hergebruikt. Hierdoor veroudert de 
kennis niet alleen, de e-learningmodules vormen ook 
vaak losse eilandjes waardoor correcties en updates 
lastig en tijdrovend zijn. En als er ook nog meerdere ta-
len en varianten van een training moeten bestaan, dan 
wordt het beheer helemaal complex. 

Technologische ontwikkelingen bieden volop kansen, 
maar brengen ook een nadeel met zich mee: werkt net 
alles op de op dat moment gangbare apparaten, komt 
er weer een nieuw device op de markt waarop de e-le-
arning ‘niet past’. Het onvermijdelijke gevolg is een kost-
bare omzetting naar nieuwe formats. Dit alles leidt tot 
inefficiëntie en de vraag of wij wel kunnen vertrouwen 
op deze manier van kennismanagement.

Een slimme kennisbibliotheek
Genoemde nadelen van kennisbeheer zijn het gevolg 
van een te nauwe koppeling van inhoud en vormge-
ving. Zou het niet beter zijn als inhoudsdeskundigen 
zich kunnen concentreren op het beheren en verrijken 
van kennis, en niet steeds geremd worden door beper-
kingen van software en apparaten? De oplossing is een 
kennismanagementplatform waarbij kennis geen voor-
af bepaalde vorm mag hebben. Inhoud en vorm zijn dus 
van elkaar gescheiden. Zo kan kennis de vorm aanne-
men die op dat moment gevraagd wordt, en houd je 
als organisatie de volledige regie over je niet-tastbare 
kapitaal. Wij zetten een aantal elementaire voordelen  
van een dergelijke intelligente kennisbibliotheek voor je 
op een rij:

functiescheiding
Bij het ontwikkelen van leermaterialen kun je 
blijven doen waar je goed in bent, zonder je 
zorgen te hoeven maken over andere zaken. 
Didactici maken goede leermaterialen, vorm-
gevers zorgen voor een mooie vormgeving en 

techneuten laten alles werken. En niet te vergeten: de 
inhoudsexperts zorgen voor de content.

Behoud van tribale en impliciete kennis
Verreweg de meest waardevolle kennis binnen 
een organisatie zit in de hoofden en harten van 
haar mensen. Vaak tot stand gekomen door 
hun jarenlange ervaring en onderling contact. 
De 70-20-10 regel leert ons dat je bijna drie-

kwart van je kennis verwerft door je eigen ervaringen 

die je in je dagelijkse werk opdoet (informal learning). 
De resterende kennis krijg je van anderen (20%, social 
learning) en van gestructureerde trainingen en oplei-
dingen (10%, structured learning). Nu de babyboomers 
langzaam afscheid van de arbeidsmarkt nemen komen 
organisaties tot de ontdekking dat zij kennis kwijtraken 
die gedurende decennia is opgebouwd. Met een slim-
me kennisbibliotheek blijft de kennis van deze mensen 
voor de organisatie behouden.

veranderende kennis
Een nadeel van kennis is dat het voortdurend 
verandert. Omdat een vakgebied zich ont-
wikkelt, maar ook omdat wet- en regelgeving 
wordt aangepast. Organisaties kunnen grote 
risico’s lopen wanneer medewerkers verkeer-

de keuzes maken omdat zij niet over de juiste informa-
tie beschikken. Vaak zien we een stroom van informatie 
op gang komen om iedereen maar op de hoogte te stel-
len voor het geval dát. Maar als medewerker onthoud 
je maar een fractie van wat er over je wordt uitgestort. 

De informatiestroom wordt veelal door medewerkers 
in een persoonlijk kennissysteem, zoals een mappen-
structuur met daarin honderden e-mails en documen-
ten, vastgelegd. Het opbouwen en onderhouden hier-
van kost niet alleen veel tijd, het verhoogt ook het risico 
op onjuiste en verouderde informatie.

zoeken is vinden
Het vastleggen van kennis is geen doel op zich. 
Het gaat er om dat iedereen, wanneer dat nodig 
is, de juiste kennis terug kan vinden en kan toe-
passen. Een echt slim kennisplatform beschikt 
daarom over krachtige tools die verder gaan 

dan een simpele zoekterm. Zoeken binnen categorieën, 
op basis van trefwoorden en metadata, fuzzy searching 
en zoeken naar dwarsverbanden maken het just-in-time 
terugvinden van de vastgelegde kennis mogelijk.
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HR Technologie

Met slimme technologie kan kennis beschikbaar zijn op het ‘moment of need’.  
Medewerkers hoeven zo niet langer hun werk neer te leggen voor een e-le-
arning of om informatie te raadplegen. Maar er zijn veel meer voordelen en 
toepassingen van slimme kennistechnologieën. BeOne Development Group, 
ontwikkelaar van digitale leeroplossingen, zet ze voor je op een rij.

Van e-learning naar performance support

70% van je kennis verwerf 
je door informeel leren: je 
eigen ervaringen die je in je 
dagelijkse werk opdoet.
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zelf doen, maar alleen het nuttige werk
Door kennis en vormgeving gescheiden vast te 
leggen wordt de periode tussen het bewerken 
van content en het beschikbaar maken dras-
tisch verkort. In theorie is die periode bijna 
nul. Kortom, geen foutgevoelig en tijdrovend 

onderhoudswerk meer, maar een directe uitrol naar je 
eindgebruikers. 

Tóch kan de wens bestaan om leermateriaal aan te pas-
sen. Bijvoorbeeld omdat een afdeling haar eigen aan-
vullingen en accenten wil aanbrengen. Daarom is het 
met het juiste kennismanagementplatform mogelijk 
om op basis van de moederversie een eigen variant te 
maken. Wijzigt de moederversie? Dan volgt een auto-
matisch bericht waarna je kunt kiezen of de wijziging 
overgenomen wordt in je afgesplitste variant.

Gedetailleerde managementrapportages
Met kennismanagementsystemen krijgen sta-
keholders inzichten die voorheen niet te vinden 
waren. Of pas na een hoop gegoochel in Excel. 
Welke onderwerpen worden het meest voor 
self organised learning opgevraagd, gewaar-

deerd of juist bekritiseerd? Welke medewerkers zijn het 
actiefst in het delen van kennis, uitgesplitst naar land, 
functiegroep of vooropleiding? Welke afdelingsmana-
ger heeft twee maanden na de uitrol van een certifice-
ringsprogramma nog steeds meer dan 10% medewer-
kers die niet gecertificeerd zijn? De kennisbibliotheek 
legt vluchtige, snel veranderende of uitdijende kennis 
vast en maakt het real-time weer beschikbaar. Over 
alle vormen van kennisgebruik wordt gerapporteerd en 
veel gedetailleerder dan op dit moment gebruikelijk is. 

gegevensuitwisseling en -integratie
Door de scheiding van inhoud en vormgeving 
kunnen nieuwe technieken en apparaten snel 
via een intelligente kennisdatabank geïnte-
greerd worden. Kennis die je als organisatie op-
slaat, gaat hierdoor mee zolang zij onderhou-

den wordt. En dat is niet afhankelijk van een generatie 
apparaten of een softwareversie. De controle ligt dus 
geheel bij de kenniseigenaar en niet daarbuiten. 

Een goed kennismanagementplatform is open. Uitwisse-
ling met andere systemen is dan mogelijk en werkt twee 
kanten op. Leerresultaten kunnen voor verdere verwer-
king naar business intelligence systemen verstuurd wor-
den. Maar het platform kan ook rapportages van leerre-
sultaten uit bestaande digitale leeromgevingen maken. 

Klaar voor de toekomst: werkend leren
Informeel leren heeft de toekomst. Dit betekent niet 
dat bestaand trainingsmateriaal onbruikbaar wordt. 
Juist door deze kennis zonder vormgeving vast te leg-
gen en te onderhouden blijft zij van waarde. Of zij nu als 
e-learning nugget, als Q&A naslagwerk of bijvoorbeeld 
als app-content opgevraagd wordt: met een toekomst-
bestendig kennismanagementplatform is zij altijd, over-
al en op elk apparaat beschikbaar.
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BeOne Development Group ontwikkelt digitale leer-
oplossingen (e-learnings, mobiele applicaties, serious 
games, simulatietools etc.) op het gebied van informatie-
beveiliging, juridische aspecten, compliance, veiligheid, 
gezondheid, milieu & kwaliteit en functionele trainingen.  

è www.beonedevelopment.com
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Er komen steeds meer locaties met flexwerkplekken. Wij hebben er weer een 
gespot: Workalot in Den Haag. Wat kun je hier verwachten?

Workalot biedt werkplekken binnen een dynamische 
omgeving, namelijk de Caballero Fabriek. Het industriële 
karakter van de vroegere sigarettenfabriek is behouden 
en hier is een herkenbare, eigentijdse styling aan toege-
voegd. Bij Workalot kunnen vaste werkplekken en flex-
plekken worden gehuurd en deze zijn van alle gemak-
ken en faciliteiten voorzien.

‘Naar je werk gaan’ betekent bij Workalot ervaringen uit-
wisselen, een idee tegen iemand aanhouden, binnen een 
groot netwerk bezig zijn, sparringpartners met veel ken-
nis en expertise om je heen en... lekkere cappuccino. En 
aan het eind van de week onderuit zakken met een bor-
rel. Kortom, Workalot biedt je meer dan een werkplek en 
is beslist de moeite waard om een keer te bezoeken.

Werkplekken

Aantal werkplekken ±38

Vaste flexplek reserveren ü
Vergaderruimten ü
Trainingsruimten ü
Spreekkamers ü
Stilteruimten ü
Vaste kantoorruimte ü

Faciliteiten

WiFi incl.

Printmogelijkheid incl.

Kopieermogelijkheid incl.

Postservice ü
Lockers ü
Adres geldig voor KvK? ü
Videoconferencing x

Food & Beverage

Ontbijt ü
Lunch ü
Diner ü
Thee incl.

Cappuccino incl.

Vers fruit incl.

Luxe broodjes v.a. € 4,-

Workalot
Staturnusstraat 16 unit 17
2516 AH Den Haag
info@cabfab.nl

Open : ma t/m vrij 09.00 - 18.00 uur 
    vaste huurders: 24/7
Parkeren : betaald; 1e uur gratis
OV : bus 26 (station Hollands Spoor) 
    en bus 28 (Den Haag CS) stoppen
    in de straat (1 minuut lopen)

è www.workalot.nl

Prijzen werkplekken
De huur voor een vaste werkplek bedraagt € 280,- (excl. 
btw) per maand. Je hebt dan de beschikking over een 
bureau met kast, internet, printfaciliteiten, gebruik ver-
gaderzaal, receptiediensten, postservice, parkeerplaats, 
fruit en koffie en thee. Een startende student betaalt 
hier in het eerste jaar € 200,- (excl. btw) per maand voor.

Een flexplek kost € 25,- (excl. btw) per dag. Internet, print-
faciliteiten, parkeren, fruit, koffie en thee zijn inbegrepen.

Workalot in Den HaagFlexwerkplek
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Advies en projectmanagement op het gebied 

van organisatie-verandering en Human Resource 

Management; daar staan we voor. Met onze daad-

krachtige aanpak realiseren we uw concrete 

doelen. 

Wij vliegen voor uw resultaat. 

Bijen 
zweven 

niet, 
bijen 

vliegen 

info@bontebij.nl
www.bontebij.nl


