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Omdenken
Je hebt er een beetje (...) geduld 
voor nodig, maar dan krijg je wel 
toegang tot de meest exclusieve 
website ter wereld. Slechts één be-
zoeker per 60 seconden mag de 
website bekijken. Daarna is de vol-
gende in de rij aan de beurt. Meer 
dan 660.000 mensen hebben een 
ticket voor de rij genomen, maar 
niet iedereen is op zijn beurt blijven 
wachten.

Justin Foley heeft de website ge-
maakt ‘als tegenhanger van het 
open en vrij toegankelijke internet’. 
Oh ja, wat er op de website is te 
zien? Sluit achteraan de rij en bekijk 
het zelf!

www.mostexclusivewebsite.com
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Automatisering HR heeft pla-
fond nog niet bereikt 
Er zijn duidelijke kansen om HR 
meer te automatiseren en daar-
mee de efficiëntie te verhogen. Dit 
blijkt uit het jaarlijkse HR Service 
Delivery and Technology Survey 
van Towers Watson. 

Volgens het onderzoek onder zo’n 
800 HR- en IT-managers wereldwijd 
gebruikt 33% van de respondenten 
in de regio Europa, Midden-Oosten 
en Afrika nog handmatige of pa-
pieren methoden om bonussen en 
andere variabele HR-uitgaven te 
beheren en gegevens van nieuwe 
medewerkers te verwerken. 

90% van de respondenten is dan 
ook van plan dit jaar evenveel of 
meer dan in 2014 te besteden aan 
HR-technologie. Een derde ver-
wacht zelfs het gehele HR-manage-
mentsysteem te vervangen.

Varia Actualiteiten

Google reorganiseert en richt 
houdstermaatschappij op 
Google splitst zich op en gaat haar 
kernactiviteiten zoals Search, You-
Tube en Maps onder de nieuwe 
houdstermaatschappij Alphabet 
hangen. De andere divisie van 
Alphabet wordt gevormd door  
niet-kernactiviteiten zoals gezond-

heidsbedrijf Calico, investerings-
maatschappij Google Ventures en 
Google X, waar nieuwe technolo-
gieën worden ontwikkeld. Google 
hoopt hiermee de bureaucratie 
terug te dringen, besluitvorming te 
versnellen en transparantie over 
de (financiële) prestaties van afzon-
derlijke onderdelen te vergroten.

‘All Inclusive’ winnaar ontwerp-
wedstrijd Employager 1.0
Een ervaringstraining die de mind-
set verandert bij werkgevers en 
toekomstige collega’s van mensen 
met een beperking. Met dat idee, 
getiteld ALL INCLUSIVE, heeft Mar-
tine Baadenhuijsen Employager 
1.0 gewonnen. De gemeente Eind-
hoven nam het initiatief voor deze 
ontwerpwedstrijd met de bedoe-
ling om de beste ideeën te verza-
melen om mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt aan een 
baan te helpen. 
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Hoewel ik het boek al enige jaren 
in mijn bezit heb, was deze zomer 
blijkbaar het moment om ‘The In-
novation Secrets of Steve Jobs’ te 
lezen. Aan de hand van 7 principes 
zet het boek je aan anders te kijken 
naar je organisatie, je missie en vi-
sie, je klanten (‘creëer waanzinnig 
goede ervaringen’) en je merk.
 
Hoewel ik zelf geen Apple-adept 
ben blijven Steve Jobs en Apple mij 
boeien. Jobs redde met zijn terug-
keer in 1996 niet alleen Apple van 
een definitieve ondergang, hij reeg 
vervolgens ongekende successen 
aaneen. En met de ontwikkeling dat 
de levenscyclus van organisaties 
steeds korter wordt, is het interes-
sant om te zien hoe het Apple, na 
het overlijden van Jobs, zal vergaan.

Gesteld wordt dat de kans groot is 
dat ons leven er nu anders uit zou 
zien als Jobs’ zijn principe ‘doen 
waar je van houdt’ niet zou heb-
ben gevolgd. Hij stopte met zijn op-
leiding en ging een kalligrafiecursus 
volgen. Tien jaar later verwerkte 
Jobs zijn fascinatie en opgedane 

kennis en inzichten over  typogra-
fieën in de eerste Macintosh-com-
puter. Tegelijkertijd waren de com-
mandoregels waarmee computers 
tot dan toe bestuurd werden, ver-
vangen door een muisgestuurde en 
visuele gebruikersinterface: een 
bureaublad met kleurafbeeldingen 
en iconen. 

Opvallend, gedurende een rond-
leiding bij Xerox zagen Jobs en zijn 
programmeringsteam een proto-
type van de gebruikersinterface 
en de muis. In tegenstelling tot de 
techneuten en managers van Xerox 
begreep Jobs direct welke mogelijk-
heden deze technieken konden bie-
den. Jobs keek namelijk verder dan 
de horizon (‘ga naar de plek waar 
de bal heen gaat, niet waar hij is’) en 
hield altijd vast aan zijn visie 
om ‘geavanceerde tech-
nologie eenvoudig voor 
mensen te maken’.

Volgens Jobs heeft in-
novatie niets met geld 
en budgetten te maken, 
‘maar met mensen, hoe je 

ze aanstuurt en je visie over hoe je 
de wereld wilt verbeteren’. Steve 
Jobs bezat ook de gave om een ‘rea-
lity distortion field’ te creëren, een 
situatie waarin de leider zijn team 
er van weet te overtuigen dat alles 
mogelijk is. Een van Jobs’ favoriete 
uitspraken was: ‘wij maken het zo 
groot dat wij er een deuk mee in het 
universum slaan’.

Met eenvoud in gebruiksgemak 
(Aansluiten. Prrrrr. Klaar.) en focus 
geeft Jobs invulling aan zijn principe 
‘zeg nee tegen duizend dingen’. Er 
is een zeer beperkt productaanbod, 
en bij het ontwikkelen en bouwen 
van de apparaten staat de kunst 
van het weglaten centraal: ’als een 
signaallampje niets signaleert, hoeft 
het er niet te zijn’.

Think Different
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Gezichtloze dag
Soms heb je gewoon geen zin om je gezicht in de plooi 
te houden. In de Chinese stad Handan komt dat goed 
uit. Eens per maand is er de Relaxation Day waarbij me-
dewerkers een masker voor hun gezicht mogen dragen  
om zo hun gezichtsuitdrukking te verbergen.

En om de anonimiteit te waarborgen dragen de meeste 
medewerkers dezelfde zwart-wit maskers uit de film 
Spirit Away. 

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

OTSO: solliciteren met een swipe
Voor veel organisaties en werkzoekenden is het sollici-
tatieproces langzaam en tijdrovend. OTSO wil dit snel-
ler, laagdrempeliger en eenvoudiger maken. Met de 
nieuwe smartphone app solliciteer je met een swipe. 
Het bedrijf krijgt het profiel van de sollicitant te zien 
en, bij wederzijdse interesse, worden de gegevens aan 
beide partijen beschikbaar gesteld.  

De naam OTSO komt 
uit de Filipijnse taal 
“Tagalog”. OTSO bete-
kent in deze taal acht. 
Volgens Bart Naber, de 
bedenker van OTSO, is 
uit onderzoek geble-
ken dat recruiters er 
gemiddeld 8,8 secon-
den over doen om een cv te screenen. Daarnaast be-
tekent OTSO in het Baskisch wolf, vandaar de wolf in 
het logo.

www.otso.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      
 Sales/Marketing/Communicatie
 Management Support
 Advies/Consultancy

Meer weten?
Neem dan contact op met een van onze consultants
023 - 74 33 770 • info@bloem-ws.nl • www.bloem-ws.nl
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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.

PR-manager straattheater, Delphi, India
In de wijk Badarpur werk ik met lokale kunstenaars en 
ondernemers aan straattheater. Het project dient een 
tweeledig doel: kinderen in contact te brengen met hun 
eigen creativiteit en hen een perspectief bieden op hun 
mogelijkheden. Daarnaast informeert de voorstelling 
de bevolking over de noodzaak van schoon drinkwater. 
Ik zorg voor publiciteit en werk mee in de organisatie. ‘s 
Middags leg ik netwerkcontacten met eventuele spon-
soren en beleg een bijeenkomst bij Tamra, een inter-
nationaal restaurant. ‘s Avonds geniet ik van onze voor-
stelling.

Park ranger Phantom Ranch, Arizona, USA 
Vandaag ben ik op een bijzondere lodge aan de North 
Kaibab Trail op de bodem van de Grand Canyon. Ik 
word wakker van de stroming van de Colorado River, 
een geluid zo overweldigend dat het nooit went. Als 
park ranger in de Grand Canyon doe ik onderzoek naar 
het groepsgedrag van de Californische condor. Er blij-
ken opvallende paralellen te zijn tussen mensen die in 
gesloten groepen samenleven en deze vogels. Als orga-

nisatiesocioloog ben ik 
altijd nieuwsgierig naar 
effectieve vormen van 
groepssamenwerking. 
Wat maakt een groep 
succesvol en, als het 
goed is, vredelievend?

Stock broker en fondsenwerver, Londen
Woensdag werk in de London City en ga ik er vol in! 
Geïnspireerd door de niets-en-niemand ontziende 
zakelijkheid van de ‘Wolf of Wall Street’ is mijn doel 
om in korte tijd zoveel mogelijk geld te verdienen; 
als het nodig is ten koste van anderen. Wat ben ik 
heerlijk opportunistisch! De energie knettert ervan af. 
Door deze dag geef ik ruimte aan mijn ‘slechte zelf’; 
iets waar mensen behoefte aan hebben, alleen wordt 
het vaak onderdrukt. In plaats van onderdrukken ge-
loof ik meer in acceptatie en het vervolgens (positief) 
kanaliseren. Daarom geef ik ‘s avonds het geld dat ik 
verdiend heb weg aan een goed doel:

Schrijver, Vesterbro, Kopenhagen.
Donderdag schrijf ik in Kopenhagen aan mijn nieuwe 
boek. Doelgroep: ambitieuze vrouwen die werk en moe-
derschap duurzaam combineren. In samenwerking met 
de universiteit Kopenhagen heb ik een programma voor 
vrouwen ontwikkeld dat bijdraagt aan zingeving en ge-
luk, zowel zakelijk als privé. Het boek bestaat uit theorie, 
technieken en een concreet stappenplan. Overdag werk 
ik in mijn kantoor in Vesterbro, lunch bij BioMio en, om-
dat ik mijn schrijfdag maximaal wil benutten, haal ik het 
diner bij Kødbyens Deli. ‘s Avonds maak ik met mijn kin-
deren een wandeling door Fredrikshave.

Vrijwilliger hospice, San Franciso, USA
Ik werk als vrijwilliger in het Zen Hospice: een project 
dat zorg biedt aan terminaal patiënten en hun familie. 
Het werk inspireert me om dichtbij mijn eigen droom te 
blijven: onvoorwaardelijk bijdragen aan liefde in teams 
en organisaties. Doordat ik zo dichtbij mensen mag ko-
men die alles los moeten laten, realiseer ik me iedere 
keer weer wat van waarde is. ‘s Avonds wandel ik met 
vrienden langs Crissy Field: uitzicht op de oceaan, het 
strand en de Golden Gate Bridge. Daarna dineren we in 
The Mission. Wat een droomweek !

Elke Haitink is eigenaar van elktalent! en bege-
leidt organisaties, teams en individuen die hun 
talent willen ontwikkelen. Achtergrond: hotel-
school, organisatiesociologie, zeilinstructrice, op-
leidingskunde en coach. Elke woont in Amster-
dam, is getrouwd en moeder van twee kinderen. 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Elke Haitink
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In de huidige tijd past een traditionele organisatie-
structuur met managers en teamleiders niet meer, 
vindt Vletter. “Toen ik met Voys begon voelde dat direct 
als onnatuurlijk en ben ik op zoek gegaan naar iets dat 
beter bij ons past.” Vletter las het handboek van Valve 
-een van de meest succesvolle game-ontwikkelaars ter 
wereld- en raakte geïnspireerd.

“Valve kent geen enkele formele hiërarchie. Projecten 
ontstaan op eigen initiatief van medewerkers. Het be-
drijf draait zeer goed en realiseert op sommige onder-
delen een hogere winst per werknemer dan andere 
succesvolle ondernemingen als Apple en Google. Ik 
dacht: als het kan in de VS, zal het hier nog beter uit-
pakken.” 

Kennisvoorsprong
Volgens Vletter heeft dit alles te maken met de grote 
acceptatie van en verbinding met internet van de huidi-
ge generatie in ons land. Internet heeft ervoor gezorgd 
dat alle informatie direct en overal voor iedereen be-
schikbaar is. Wil je iets weten, dan zoek je het direct op. 

De kennisvoorsprong en de toegankelijkheid tot ander-
soortige kennis waarover managers in de oude structu-
ren beschikten is verdwenen en daarmee ook de infor-
matieafhankelijkheid van medewerkers. De omarming 
en beschikbaarheid van nieuwe technologie  maakt het 
mogelijk anders te werken. Alle bedrijfsinformatie is 
voor alle medewerkers van Voys, die Mark gewoon zijn 
collega’s noemt, altijd toegankelijk en iedereen is direct 
benaderbaar.

Holacratie
Enthousiast over wat hij leerde over de aanpak van Val-
ve ging Vletter op zoek naar het perfecte model voor 
zijn organisatie. Daarbij verdiepte hij zich verder in de 
ideeën over het inrichten en besturen van organisaties 
vanuit holacratie. Hierin ligt de nadruk op zelforgani-
satie en het ontwikkelen van collectieve kennis en cre-
ativiteit, waarbij flexibiliteit en aanpassingsvermogen 
worden ingebed in het hart van de organisatie.

De Amerikaanse IT-ondernemer Brian Robertson is de 
geestelijk vader van holacratie, een organisatievorm 
waarin geen plaats is voor managers, bureaucratie 
en kantoorpolitiek, en waarbij de macht bij de mede-
werkers ligt. Beslissingen in holacratische organisaties 
worden genomen volgens strikte spelregels die zijn 
vastgelegd in een ‘grondwet’ waar iedereen, dus ook 
de directie, zich aan dient te houden.

Weg met de functie 
Voys kent geen functies en functieomschrijvingen, 
maar rollen. “Een functieomschrijving impliceert dat 
je bepaalde zaken wel of juist niet mag of kunt doen 
en bakent verantwoordelijkheden af”, zegt Vletter. “Je 
bent meer bezig je af te vragen of iets nu wel of niet 
bij je takenpakket hoort in plaats van het aanwakkeren 
van het individuele ondernemerschap.” Op de website 
van Voys staat het omschreven als: werk is leuk als je 
je bezig kunt houden met zaken of processen die je 
interesse wekken. Als het werk jou interesseert wil je 
ook extra stappen zetten om nieuwe dingen te leren 
en word je er snel goed in. Ben je ergens goed in dan 
spoort het je aan om je erin te blijven ontwikkelen. 
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Modern organiseren Hiërarchie loslaten

Zakelijk telecomaanbieder Voys behoort tot de snelst groeiende bedrijven in het 
noorden van ons land. Voys levert VoIP-telefonie, telefonie via het internet voor 
bedrijven, en verdubbelde de laatste jaren haar omzet. Het aantal medewerkers 
groeide mee, maar er werd geen enkele manager aangenomen. Voys kent namelijk 
geen formele hiërarchie. “Als je hiërarchie loslaat in een organisatie zie je dat ie-
dere werknemer zich op zijn eigen vakgebied als een natuurlijk leider ontwikkelt”, 
meent Mark Vletter, directeur en oprichter van Voys.   

“Als je hiërarchie loslaat in 
een organisatie zie je dat 
iedere werknemer zich op 
zijn eigen vakgebied als 
een natuurlijk leider ont-
wikkelt.”

8
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“Collega’s hebben bij Voys 
een rol. Als je na een tijd-
je denkt: het gaat net iets 
beter of handiger als ik het 
anders zou doen, dan is 
die ruimte er. Dat is de dy-
namiek die we willen.”

“Een circle, zoals wij een team noemen, heeft een 
pakketje aan rollen. In de circle Klantgeluk zitten bij-
voorbeeld rollen als klantondersteuners, werkvoorbe-
reiders, planners en klantbezoekers”, legt Vletter uit. 
“Die hebben een aantal standaardrollen te vervullen. 
Heeft een klantondersteuner ondercapaciteit dan kan 
bijvoorbeeld ook de werkvoorbereider die rol gaan ver-
vullen. Dit kan omdat iedereen weet wat er speelt en 
alle informatie voor iedereen voorhanden is.” 

“Een klantondersteuner of accountmanager hoeft niet 
naar een financiële afdeling om via een procedure in-
formatie op te vragen voor de klant, maar zoekt dat zelf 
op en koppelt het direct terug. Dat werkt voor iedereen 
wel zo prettig en onze klanten worden er blij van.”  

Vletter geeft een ander voorbeeld: “Stel nu dat een ad-
viseur merkt dat hij het leuk vindt om voor onze klanten 
allerlei interessante content voor de website van Voys 
te ontwikkelen en druk bezig is met het interviewen en 
het verzamelen van informatie. Hij heeft dan een an-
dere rol en geen of minder tijd meer voor het advies-
werk. Is dat erg? Nee, want een ander neemt die rol 
van hem over en zijn inspanningen zullen alleen maar 
meer werk en nieuwe en gelukkige klanten opleveren. 
Zo is er een constante beweging in de organisatie en 
doen we steeds weer een beroep op het individuele 
ondernemerschap, zonder drempels en met ruimte 
voor ieders persoonlijke ontwikkeling.” 

Gelukkige klanten én medewerkers
Tot voor kort richtte Voys zich vooral op het MKB, maar 
tegenwoordig ook op grotere bedrijven. Zonder iets 
speciaals te hebben ondernomen stromen ook die 
klanten toe. Voys heeft zeer blije klanten en wordt dan 
ook uitstekend beoordeeld, met een 8.5 gemiddeld. 

“Wij willen dat bedrijven kunnen telefoneren, maar 
dan leuker, beter en met de persoonlijke aandacht van 
Voys”, zegt Vletter. Op de website staan ruim 1.800 
overwegend positieve reviews van klanten. “Afgaand 
op de beoordelingen zijn wij het beste telecombedrijf 
ter wereld met een Net Promotor Score, een manier 
om klantenloyaliteit te meten, van 51. Traditionele te-
lecombedrijven komen niet eens in de buurt van een 
positieve NPS!” 

Maar dat is nog niet alles. Ook de medewerkers van 
Voys behoren tot de gelukkigste in hun soort, weet Vlet-
ter, die binnen het bedrijf vooral de rol van activator 
heeft. Zo helpt hij gedachten en ideeën om te zetten in 
acties en stimuleert als coach het interne ondernemer-
schap. “Collega’s werken hier graag. Toen ze werden 
gevraagd of zij met plezier naar hun werk gaan en of 
ze anderen aan zouden moedigen hier te gaan werken, 
antwoordde een dikke meerderheid zeer positief.“



SRK, gevestigd te Zoetermeer, is een uitvoerder van 
rechtsbijstandverzekeringen. SRK telt circa 460 mede-
werkers en behoort, met inmiddels ruim 50 advocaten 
in loondienst, tot de grotere advocatenkantoren in de 
regio.

Wij spreken Saskia op een vrijdagochtend, op haar 
laatste werkdag voor haar vakantie. We worden harte-
lijk ontvangen op haar ruime, modern en stijlvol inge-
richte kantoorkamer.

Ga je met een gerust hart op vakantie? 
“Ja, en ik ben er ook zeker aan toe. Maar ik heb mijzelf 
gegund om van het weekend mijn mail nog af te wik-
kelen en dan gaat vanaf zondagavond de boel uit. Ik 
heb mezelf moeten leren om los te laten;  gelukkig heb 
ik niet de illusie dat SRK omvalt als ik er niet ben. Vol-
gende week zit ik lekker in de zon!”

Je bent zo’n tweeëneenhalf jaar geleden gestart bij 
SRK; geef ons eens een terugblik.
“Ik ben binnengekomen nadat Peter Leermakers net 
was gestart als algemeen directeur. Hij wilde iemand 
op directieniveau die zich met de mensen, het enige 
kapitaal van onze organisatie, zou bezig houden en dat 
sloot goed aan op mijn ambitie. Wij zijn door ons net-
werk aan elkaar gekoppeld en het is vanaf dag één een 
goede match. Cultuurontwikkeling was en is een van 
de belangrijke thema’s waar ik mijn bijdrage aan mag 
leveren.”

Vertel eens wat meer over de cultuur die je aantrof. 
“Nou, het was hier wel een stukje terug in de tijd, er 
werd hier bijvoorbeeld nog geklokt. We hebben te 
maken met hoogopgeleide professionals, juristen, die 

heel precies en volgens regels werken. Wij zijn vooral 
gegaan naar kaders en naar het invulling geven aan 
eigen verantwoordelijkheid. En die klok, die is in mei 
2013 afgeschaft. Telewerken is ook zo’n onderwerp dat 
al even liep; dit is geïmplementeerd in juni 2013.”

Dat telewerken, hoe gaat dat nu? Veel organisaties 
lijken terug te komen op thuiswerken.
“Dat is herkenbaar. Een van de zorgen is de sociale bin-
ding, dat speelt hier ook en vraagt zeker aandacht. Dit 
ligt echter niet alleen bij de leiding, ook de teams zelf 
hebben hier een belangrijke rol in. Veel medewerkers 
vinden het ook wel lekker om bijvoorbeeld ingewikkel-
de klussen in rust te kunnen oppakken. De ervaringen 
hier zijn heel positief. Binnenkort gaan we verhuizen 
naar een pand met alleen nog maar flexibele werk-
plekken, dat brengt hierin ook weer nieuwe dynamiek. 
Maar, telewerken moet geen doel op zich zijn. Dan 
gaat het niet goed.”

En de cultuuromslag, hoe staat het daarmee?
(Lachend, wijzend op een cartoon van Fokke en Sukke): 
“Nou die hebben we geregeld op donderdagmiddag de 
17e om half vier. Nee, zo werkt het niet, maar we heb-
ben al heel veel bereikt in die tweeëneenhalf jaar. Een 
cultuurverandering vraagt vijf tot zeven jaar. Oude cul-
tuuraspecten als gerichtheid op regels en behoud van 
het oude, angst en controle proberen we achter ons te 
laten door zaken bespreekbaar te maken, te streven 
naar openheid en transparantie en mensen de ruimte 
te geven. Dat heeft nog wel een weg te gaan, maar 
een groot aantal collega’s ervaart al wel een verschil. 
Ook onze kernwaarden ‘Duidelijk’, ‘Verantwoordelijk’, 

Interview Saskia Kreuger 

Saskia Kreuger is Directeur Human Resources Management en lid van het 
5-koppige directieteam bij SRK Rechtsbijstand. Sinds kort is zij ook verant-
woordelijk voor Facilities, niet onbelangrijk met een bedrijfsverhuizing voor de 
boeg. Wij spraken haar over de veranderagenda bij SRK en de rol van HRM daarin.
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Saskia (Breda, 1969) startte haar car-
rière in secretariële functies; zij maakte 
welbewust de overstap naar HRM. In 
de periode 1994-1998 deed zij, naast 
haar werk, de HBO-opleiding Personeel 
en Arbeid. In 2010 behaalde zij haar 
MBA aan de Haagse Hogeschool. Sinds 
januari 2013 werkt Saskia bij SRK. Zij 
is alleenstaande moeder van 2 doch-
ters van 15 en 19 jaar.



‘Proactief’ en ‘Passie’ waar wij sterk aan vasthouden, 
helpen ons bij het realiseren van de cultuuromslag, als 
ook de investering in de ontwikkeling van onze (nieuw) 
leidinggevenden die daar een belangrijke rol in spe-
len.”  

Welke rol speelt HRM in het verandertraject?
“Toen ik startte hadden we een P&O-afdeling, die reac-
tief was. We hebben er bewust voor gekozen de naam 
te wijzigen in HRM-afdeling. Niet dat de naam het ver-
schil maakte maar deze wijziging heeft wel de omslag 
geduid; we zijn proactief en hebben als afdeling echt 
wat te brengen. Onze adviseurs zijn volwaardig ge-
sprekpartners van de managers. De adviseurs hebben 
allemaal een eigen verzorgingsgebied en daarnaast 
projectmatige en beleidsmatige taken.” 

“Ook is vanuit HRM geïnitieerd om jaarlijks, ingebed in 
onze beoordelingscyclus, een vlootschouw te houden. 
Op basis daarvan kunnen we maatwerk bieden voor 
verschillende groepen medewerkers in het kader van 
ontwikkeling en ‘boeien en binden’. Verder hebben we 

veel geïnvesteerd in de relatie met de OR, ook hierin 
hebben we openheid en transparantie centraal ge-
steld. Je merkt nu steeds meer dat de spanning er af is 
en we kunnen gelukkig ook met elkaar lachen.”

Je bent zelf geen jurist; zie je dat, in relatie tot je 
functie binnen SRK, als een voor- of nadeel?
“Dat zie ik absoluut als een voordeel. Het helpt om 
zaken in een andere context te plaatsen. Ik wil vooral 
echt in gesprek zijn.”

Wat doe je om bij te blijven in je vak?
“Veel lezen en themabijeenkomsten bezoeken. Verder 
hebben we kennisoverdracht binnen ons HRM-team 
geborgd, dat werkt heel goed.  En ja, vooral met het 
(nieuwe) arbeidsrecht hebben we natuurlijk veel te 
maken. Los van mijn eigen kennis op dit terrein kan ik 
hiervoor binnen SRK ook prima terecht.”   

Volgens mij voel je je als een vis in het water in je 
rol bij SRK.
“Ja, HRM is écht mijn ding, ik ga met veel plezier naar 
mijn werk. De samenwerking binnen de organisatie, en 
de ruimte die ik krijg, zijn hierin essentieel.”

Hoe ziet de toekomst er voor je uit?   
“Voorlopig ben ik hier niet klaar, want onze ambitie is 
stevig en de nieuwe organisatie is nog niet af. Op ter-
mijn wil ik mij verder verdiepen in coaching, zowel op 
individueel- als groepsniveau. Die kennis en vaardig-
heden wil ik liefst combineren met het op strategisch 
niveau een bijdrage leveren aan een organisatie. In 
welke rol dat dan zijn beslag gaat krijgen, zal de toe-
komst leren.”  
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“Oude cultuuraspecten als 
gerichtheid op regels en be-
houd van het oude, angst en 
controle proberen we achter 
ons te laten.” 
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Rollenspel op de werkvloer
De context -de organisatie en het team- waarin 

een kandidaat komt te werken is van cruciaal be-
lang voor de uiteindelijke prestaties van een kan-

didaat. Een rollenspel of arbeidsproef zal daarom  
ook niet in een laboratoriumruimte bij het assessment 
center moeten plaatsvinden, maar op de werkvloer. De 
collega’s zijn even zelf ‘acteur’ die hun eigen rol spelen. 
Deze aanpak levert waardevolle informatie op voor de 
organisatie én de kandidaat.

Betrouwbaarder dan het gemid-
deld gevoerde sollicitatiegesprek 
Volgens onderzoeken levert een traditioneel 
interview een betrouwbaarheid van ongeveer 
15 procent. Wanneer een criteriumgericht interview 
volgens de STARR-methodiek wordt gehouden, loopt de 
kans op een betrouwbare uitslag op naar zo’n 35 pro-
cent. En met de inzet van een goed uitgevoerd assess-
ment kan dit oplopen tot 75 procent.

Betere besluitvorming 
De belangrijkste les die Jack Welch, voormalig 
topman van General Electric, zijn managers gaf 
was: ‘hire only very good people’. Google streeft 
naar iets soortgelijks: neem betere kandidaten 
dan jijzelf aan. Dat het aannemen van de ‘ver-
keerde’ kandidaat veel gedoe kan geven, weten 
wij eigenlijk wel. Toch nemen wij te vaak ‘even’ op 
een vrijdagmiddag een nieuwe collega (met een 
investering van al snel € 70.000) aan. Een assess-
ment, mits goed opgezet en uitgevoerd, helpt je 
om een beter besluit te nemen over het aan-
trekken van een nieuwe collega. 

Beoordeling alleen op uiterlijk waarneem-
baar gedrag
Het is niet raar dat er gedachten zijn over welke gedra-
gingen in een bepaalde simulatie getoond zouden moe-

ten worden. Er is wel een gevaar als de beoordeling 
hoofdzakelijk is gebaseerd op het uiterlijk waar-

neembaar gedrag en onderliggende persoon-
lijkheidstendenzen hierin niet of onvoldoende 
worden meegewogen. De combinatie met een 
competentiegericht interview en biografisch 
interview kan voorkomen dat een te eenzijdig 

beeld  van de kandidaat wordt verkregen.

Kostbaar, tijdrovend en afschrikwekkend
De prijs van een goed en gedegen assessment ligt 
tussen de € 2.000 en € 10.000. Deze investering wil 
je natuurlijk wel terugverdienen. Nu kost het aanne-
men van de ‘verkeerde’ kandidaat je beslist nog veel 
meer, dus vanuit dat oogpunt ligt het inzetten van 
een assessment voor de hand.

Een assessment kan invloed hebben op de 
voortgang van de selectieprocedure. Wil-
len de kandidaten hierop wachten? Hou 
er ook rekening mee dat een assessment 
de interesse en respons van (interessan-
te...) kandidaten negatief kan beïnvloeden.   

Afstemming opdrachtgever en assessmentbureau
De betrouwbaarheid van het assessment komt sterk onder druk te staan als er onvoldoende en/of onjuiste afstem-
ming tussen de opdrachtgever en het assessmentbureau heeft plaatsgevonden. De assessor, degene die het assess-
ment afneemt, moet zeer goed op de hoogte zijn van de noodzakelijke en gewenste gedragingen waarover de kandi-
daat zou moeten beschikken om de functie succesvol te vervullen. Daarnaast moet de assessor een goed beeld van 
de bedrijfscultuur hebben en moet het doel van het onderzoek vooraf duidelijk zijn: is het een selectieassessment, 
een ontwikkelassessment of een combinatie van beide?

Assessments worden nog regelmatig in-
gezet om de geschiktheid van kandidaten 
voor een bepaalde functie te bepalen. Ze  
bestaan doorgaans uit verschillende (ca-
paciteiten)testen, simulaties of rollenspe-
len. Maar hoe zinvol zijn assessments?

Zin en onzin van...

Assessments

Zin

Onzin



Specialisterren is op het eerste oog een ICT-bedrijf zo-
als er vele in Nederland zijn. Maar als je iets dieper kijkt, 
zie je meteen het verschil. Specialisterren is een onder-
neming waar mensen met autisme in een stressluwe 
en prikkelarme omgeving software testen. Met groot 
succes voor zowel de medewerkers als het bedrijf zelf. 
We spraken met Hein Masseling, manager operations, 
die vol passie vertelt over het werken met deze bijzon-
dere normale mensen.

Vraag een willekeurige ondernemer in Nederland met 
welke mensen ze een bedrijf willen starten. Een kleine 
kans dat ze zeggen: “Met medewerkers met autisme!” 
Toch is Sjoerd van der Maaden dit avontuur aange-
gaan. Sjoerd is de oprichter van Specialisterren. Tijdens 
een sabattical maakte Sjoerd met zijn gezin een bijzon-
dere zeilreis, waarbij de kinderen aangepast onderwijs 
kregen.

Deadlines
Een van de zoons van Sjoerd heeft autisme en pres-
teerde veel beter in dit aangepaste onderwijs dan in 
het reguliere onderwijs. Sjoerd ging op zoek naar de 
oorzaak van dit verschil. En wat bleek? Door het weg-
halen van de deadlines gingen zijn prestaties flink om-
hoog. 

Sjoerd ging verder met dit gegeven en zag daarin een 
unieke kans om een nieuw bedrijf te starten. Een nor-
maal bedrijf, met normale mensen, maar mét een bij-
zondere eigenschap. Zo ontstond Specialisterren, een 
onderneming waar mensen met autisme in een stress-
luwe en prikkelarme omgeving software testen en zo 
het beste tot hun recht komen.
 
Acquisitie relatief makkelijk
Door het bijzondere karakter van deze onderneming 
is acquisitie relatief gemakkelijk. Nieuwe klanten her-
kennen de doelstelling van het bedrijf en omarmen die 
vaak. Maar met alleen een goede doelstelling kom je er 
niet; er moet immers ook kwalitatief hoogwaardig werk 
worden geleverd. Net als ieder ander bedrijf wordt ook 
Specialisterren beoordeeld op de kwaliteit van het 
werk en de tijdigheid van opleveren.

Een voorbeeld van een opdracht is een klant waarvoor 
een nieuwe website opgeleverd wordt. Deze wordt 
door Specialisterren getest. De bevindingen worden 
door de klant doorgevoerd en vervolgens wordt er 
weer getest. Het is kortcyclisch, repeterend werk. Werk 
dat uitermate goed door medewerkers met autisme 
uitgevoerd kan worden. Hun kracht zit in het herken-
nen van onregelmatigheden.

Hein: “Specialisterren heeft een vaste kern, goed inge-
werkte medewerkers op hbo- en wo-denkniveau die al-
tijd in te zetten zijn voor het uitvoeren van testen. Dat 
maakt ook dat we voor onze klanten altijd onze afspra-
ken kunnen nakomen. De grootste beperking van onze 
medewerkers is het omgaan met deadlines. Als er voor 
2 dagen werk is, dan snappen de medewerkers dat het 
aan het einde van de tweede dag af moet zijn. Dat ge-
geven alleen al kan tot stress leiden.”

“Bij elke deadline wordt daarom voldoende flexibili-
teit ingebouwd. Er is ook ruimte om te schuiven in de 
projecten. De testmanagers houden constant rekening 
met het bij- en afschalen van de capaciteit op projec-
ten. In dit werk is het de kunst om altijd kansen te zien 
en kansen te zoeken.“

Prikkelarme werkomgeving
Het werken met autistische medewerkers betekent 
wel wat voor de bedrijfsvoering. Om rust en focus op 
de werkzaamheden te maximaliseren is de werkom-
geving zo prikkelvrij mogelijk ingericht. Daarentegen 
hoeft Specialisterren geen actieve wervingscampagnes 
te voeren om nieuwe collega’s te vinden. Ze ontvangen 
regelmatig en voldoende open sollicitaties om geschik-
te en gekwalificeerde medewerkers te vinden.
 
Het selectieproces is bij Specialisterren min of meer 
hetzelfde als in een reguliere onderneming. Er wordt 
vooral op inhoud en werkervaring geselecteerd. Ui-
teraard wordt er gekeken of de kandidaat goed in het 
team past. Dat is altijd belangrijk, maar in deze groep 
medewerkers helemaal zodat er zo stabiel mogelijk ge-
werkt kan worden. 

Vermijden van stress
Een belangrijke vraag die de selectiecommissie zich bij 
elk gesprek stelt is of iemand pro-actief kan aangeven 
of een doel wel of niet behaald wordt. Hein licht dit toe: 
“Het laatste wat je wilt is dat medewerkers blokkeren in 

Specialisterren: beperking als kracht

Driemaal genomineerd voor de Computable Award, winnaar van de Partici-
patieprijs in 2011 en hoog op de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Me-
dewerkers met autisme krijgen bij ICT-bedrijf Specialisterren de kans om hun 
beperking als kracht in te zetten. Een bedrijf dat straalt door unieke talenten.

Social & Business

“De medewerkers hebben 
stuk voor stuk veel behoefte 
aan structuur. Dat houdt 
echter niet in dat ze daar-
door niet flexibel zijn.” 
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hun werk. Het probleemoplossend vermogen is relatief 
laag, waardoor calamiteiten bij een klant soms verkeerd 
ingeschat worden. Zodra een probleem tot stress lijdt, 
ontstaat er veelal direct een blokkade. Wij zetten ons 
daarom vol in op het vermijden van deze stress. Onze 
planningen zijn daarop aangepast.“

Na de selectie komen de geschikte kandidaten op een lijst 
met potentiële kandidaten. Bij voldoende werk stromen 
deze kandidaten in een opleiding in en, na een succes-
volle afronding hiervan, wordt werkervaring opgedaan 
in een drie maanden durende stage. Een enkeling valt 
tijdens de opleidingsperiode af. Vaak is daarbij de onder-
liggende oorzaak dat een kandidaat echt niet kan func-
tioneren binnen een groep. “Als het binnen 3 maanden 
echt niet lukt, dat gaat het helaas over; hoe vervelend 
dat ook is voor beide partijen. We moeten een stabiele 
omgeving handhaven voor onze zittende medewerkers.”

Jobcoaches
Binnen het bedrijf zijn twee jobcoaches actief. Deze ver-
schillen qua persoonseigenschappen en geslacht van el-
kaar. Hiervoor is bewust gekozen, zodat de medewerker 
echt kan kiezen wat het beste voor hem of haar voelt. De 
jobcoaches worden ingezet voor de persoonlijke onder-
werpen die de medewerkers willen bespreken. Proble-
men in de persoonlijke levenssfeer nemen medewerkers 
ook mee als ze de drempel van Specialisterren overgaan. 
De jobcoach is er voor allerlei verschillende zaken. Dat 
kan variëren van een ruzie thuis tot het omgaan met een 
wijziging van route naar het werk. Het zijn soms hele 
kleine dingen die bij de medewerkers tot stress kunnen 
leiden. 
 
Functioneren en beoordelen 
De medewerker, de jobcoach en het management fun-
geren in een driehoeksverhouding. Ze weten van elkaar 
wat er speelt, en wat er nodig is om de medewerker zo 
optimaal mogelijk te laten functioneren. Daarom voeren 
ze ook met elkaar de functionerings- en beoordelingsge-
sprekken. Bij een goede beoordeling staat daar, afhan-
kelijk van het bedrijfsresultaat, ook direct een beloning 
tegenover. 

Sommige punten in het gedrag zijn soms niet, of in ie-
der geval heel moeilijk, aan te passen. Soms is het lerend 
vermogen laag. Bij een min of meer vergelijkbare situatie 
handelen de medewerkers naar de vorige situatie. Dat 
kan soms goed zijn, maar soms ook niet. De situatie kan 
hetzelfde lijken, maar is het vaak niet. “Dat goed inschat-
ten is voor de medewerkers nog vaak lastig. Dat is ook 
niet erg. We weten dat dit gebeurt, maar sturen ze wel op 
de signaalfunctie. We willen graag dat ze de situatie her-
kennen als afwijkend, en dan het signaal bij ons afgeven.” 

Aansturing
De medewerkers zijn over het algemeen makkelijk te 
sturen. Er wordt heel taakgericht, soms op een vrij di-
rectieve manier, aangestuurd. Sturen op het werkproces 
gaat over het algemeen vrij makkelijk. Als manager zit de 
voornaamste tijdsinvestering in het oplossen van allerlei 

praktische zaken. Het ziekteverzuim is relatief hoog en 
er is vooral een aantal frequent verzuimers. Dat is ook 
wel kenmerkend voor de doelgroep waarmee gewerkt 
wordt. Verzuim komt in reguliere ondernemingen ook 
voor, alleen bij Specialisterren is het gevoel van druk 
sneller aanwezig. 

Niets doen geen optie
Een groot voordeel is dat er deels tijd- en plaatsonafhan-
kelijk wordt gewerkt en dat ze, ook in de gevallen van ver-
zuim, op zoek gaan naar wat een medewerker nog wel 
kan. “We proberen ook in verzuimsituaties zo min moge-
lijk druk op te leggen. Maar we laten wel duidelijk weten 
dan niets doen geen optie is.“
 
“De medewerkers hebben stuk voor stuk veel behoefte 
aan structuur. Dat houdt echter niet in dat ze daardoor 
niet flexibel zijn. Er is altijd bereidheid om van dagen te 
wisselen. Wij moeten dat echter wel op tijd aangeven, zo-
dat de medewerkers zich daarop kunnen voorbereiden.” 

Een aantal medewerkers werkt bij de klanten op locatie. 
Niet iedereen is daar geschikt voor. Maar als de mede-
werker en de klant het allebei willen, dan wordt gepro-
beerd dit te realiseren. Er wordt dan voor een prikkel-
arme werkplek gezorgd en de testmanager is vaak direct 
in de buurt om de structuur aan te brengen en de regie 
te behouden. 

Kortom, Specialisterren heeft een stevige basis: een 
kwalitatief hoogstaand testbedrijf waarbij de klanten 
ontzorgd worden. Met tevreden klanten, een positief 
bedrijfsresultaat en hoge betrokkenheid. Er wordt hard 
gewerkt om dat vast te houden en in de toekomst binnen 
Nederland uit te breiden. 

Specialisterren is een prachtig voorbeeld van een organi-
satie waarin een beperking tot een sterke kracht is om-
gevormd en een bedrijf dat straalt door unieke talenten. 

Specialisterren: beperking als kracht



Als je 10.000 uur traint, word je een uitblinker. Dit is de 
stelling van de Canadees Malcolm Gladwell. Talent is 
niet zo belangrijk; oefening en inspanning des te meer. 
Met deze stelling in zijn boek ‘Uitblinkers’ werd Gladwell 
een veel gevraagd spreker. Nee, zeggen wetenschap-
pers die onderzoek deden onder succesvolle en min-
der succesvolle schakers en musici: training verklaart 
‘slechts’ 35% van de prestaties. Aanleg en intelligentie 
spelen minstens zo’n belangrijke rol! 

Wie heeft er gelijk? Of is er geen sprake van een tegen-
stelling maar gaan aangeboren talent en oefening hand 
in hand? Een ding staat als een paal boven water: de 
medewerker bepaalt steeds meer het succes van de 
organisatie. Paradoxaal genoeg juist in deze tijd van 
steeds intelligentere computers.

Het werk verandert
Door de informatietechnologie verdwijnt veel van het 
huidige werk. Processen worden geoptimaliseerd en 
computers spelen hierbij een centrale rol. Niet alleen 
‘simpel’ werk wordt geautomatiseerd, maar compu-
ters nemen ook steeds meer van het denk-werk over. 
De zelfsturende auto of de zorgrobot zijn slechts een 
begin van deze turbulente ontwikkeling die effect zal 
hebben op het type werkgelegenheid. Er ontstaat in zo 
een hoog  tempo nieuw werk, dat de opleidingen steeds 
minder in staat zullen zijn om studenten met de juiste 
kennis af te leveren. Hoe leid je op voor een beroep dat 
nog niet bestaat?

De verandering is dus groot en dat vraagt aanpassing 
van organisaties en medewerkers. Niet alleen om de 
nieuwe technologische ontwikkelingen bij te benen 
maar ook om hierin het voortouw te nemen. Veel van 
de nieuwe werkzaamheden zullen vanzelf ontstaan en 
het leren gebeurt ‘on the job’. 

De nadruk komt daarmee steeds meer te liggen op 
competenties en het bevorderen van het lerend ver-
mogen. De behoefte aan flexibiliteit in organisaties is al 
groot, en wordt steeds groter. De uitdaging wordt om 
over medewerkers te beschikken die de veranderingen 
mee kunnen vormgeven. De contractvorm (vast of een 
flexibele zzp’er) wordt hieraan ondergeschikt.

Fit for 2020?
Voor organisaties is het belangrijk om te anticiperen 
op de ontwikkelingen: is mijn organisatie ‘Fit for 2020’? 
Hierbij staan drie vragen centraal:

Welke ontwikkelingen zijn in onze sector te ver-
wachten en met welke scenario’s moeten we re-
kening houden?

Wat betekent dit voor het werk in onze organisa-
tie en welke competenties van medewerkers zijn 
(straks) nodig?

Hoe organiseren we het werk zo dat we aanwezige 
talenten maximaal benutten, hoge kwaliteit reali-
seren en aantrekkelijk zijn voor medewerkers en/
of zzp’ers?

Oplossingen
Hiervoor worden al verschillende oplossingen toege-
past. Zoals meer zelfsturing door professionals, waarbij 
zij met slimme apps, zoals bijvoorbeeld voor zelfrooste-
ren, ondersteund worden. Zelfroosteren biedt een me-
dewerker de ruimte om eigen werktijden te kiezen en 
via de app kunnen de medewerkers elkaars rooster be-
kijken en beïnvloeden. Maar denk ook aan een ‘markt-
plaats app’ waarmee de medewerkers in kunnen schrij-
ven op opdrachten waar zij enthousiast van worden.

Ook netwerkorganisaties waarin kennis door portals 
met elkaar wordt verbonden en medewerkers in wis-
selende -zelfsturende- teams samenwerken dienen zich 
steeds meer aan. Met cloudoplossingen en communi-
ties wordt kennis vanuit de organisatie direct aan kennis 
van leveranciers en klanten gekoppeld en kunnen me-
dewerkers breder en flexibeler ingezet worden. Hierbij 
ligt minder de nadruk op functies en taken, maar meer 
op individuele talenten en competenties.

Dit type organisatieverandering laat zich niet vatten in 
een klassieke reorganisatie met een ‘ist’ en ‘soll’ situatie. 
De ontwikkelingen vragen om een meer organische, le-
rende manier van veranderen, waarbij samen gezocht 
wordt naar nieuwe oplossingen. Dit betekent ook dat 
in organisaties nieuwe spelregels worden uitgevonden, 
vaak samen met ondernemingsraden.

Visie

Denkt u al na over de prestaties van uw medewerkers@2020? Prestaties 
worden afgemeten aan de mate waarin deze aansluiten op de doelstellingen 
van de organisatie, op de korte en langere termijn. Maar zijn de doelstellingen 
van uw organisatie in 2020 nog dezelfde? Of gaat er ook bij u in de komende 
jaren veel veranderen? 

Fit for 2020? Presteren met passie!

“Dit type organisatieveran-
dering laat zich niet vatten 
in een klassieke reorganisatie 
met een ‘ist’ en ‘soll’ situatie.”
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‘Drijfveren’ voor passie en prestaties
Als organisaties meer ruimte maken voor zelfsturende 
teams en de individuele talenten van medewerkers be-
nutten, bestaan er dan nog managers? En wat wordt de 
rol van HRM?

Eigenlijk is het niet zo belangrijk wie de medewerker 
faciliteert en inspireert. Dat kan de manager, de HRM-
adviseur of de collega in het zelfsturende team zijn. 
Maar het continue ontwikkelen van medewerkers en 
teams staat centraal om als organisatie goed te presteren. 

In de jaren dat ik in het HRM-vak werk ben ik er van 
overtuigd geraakt dat ‘drijfveren’ een belangrijke bron 
zijn voor passie en prestaties. De tienduizend uur oe-
fening waar Gladwell aan refereert, maak je alleen als 
je plezier hebt in wat je doet. Dan ben je niet aan het 
trainen, maar dan gaat het leren spelenderwijs, omdat 
je ‘vanzelf’ situaties opzoekt waarin je je vaardigheden 
verder bekwaamt. En dan gaan talent, drijfveer en oefe-
ning naadloos in elkaar over.

Google Innovation Time Off
Neem bijvoorbeeld Google. Google-medewerkers mo-
gen 20% van hun tijd besteden aan een project dat zij 
interessant vinden en dat nuttig kan zijn voor het be-
drijf. Dit ‘nuttig’ is heel ruim, het hoeft niet te voldoen 
aan strenge eisen. Dankzij deze regeling kunnen mede-
werkers gemotiveerd aan een project werken waar hun 
interesse ligt. Dit systeem, dat door Google Innovation 
Time Off wordt genoemd, heeft mooie resultaten be-
reikt, zoals Gmail, Google News en Google Earth.

Investeren in talentontwikkeling rendeert direct en 
duurzaam. Passie en energie ontstaat wanneer mensen 
de ruimte krijgen die dingen te doen waar ze blij van 
worden, goed in zijn en waarin ze zichzelf ‘vanzelf’ ver-
beteren. En daardoor verbetert de performance van de 
organisatie. De kunst is voor medewerkers en organi-

saties om je werkelijk te verdiepen in de drijfveren van 
individuen en dat om te zetten in een positieve kracht 
op weg naar 2020.
 
Talenten Motivatie Analyse
Als de talenten van medewerkers aansluiten bij de ge-
wenste competenties van de organisatie, worden de 
prestaties beter. Maar hoe kom je te weten welke ta-
lenten -toekomstige- medewerkers hebben? Van mana-
gers en medewerkers wordt verwacht dat ze bij werving 
en selectie, bij functioneren en beoordelen en bij loop-
baankeuze met elkaar zinvolle gesprekken voeren over 
prestaties, competenties en ontwikkelmogelijkheden. 
Maar hoe zorg je ervoor dat het niet alleen bij ronkende 
managementtaal blijft?

Met de digitale Talenten Motivatie Analyse (TMA) is het 
voor medewerkers en managers eenvoudig mogelijk 
om psychologische kennis te ontsluiten. De medewer-
ker kan hiermee ‘handen en voeten’ geven aan de ei-
gen ontwikkeling en de manager kan op basis van een 
eenvoudige maar gevalideerde analyse zorgen voor de 
juiste omstandigheden zodat, met meer plezier, betere 
prestaties geleverd kunnen worden. HRM-adviseurs 
kunnen medewerker en manager hierbij ondersteunen.

Bij diverse organisaties hebben we uitstekende resul-
taten van deze methode gezien: verhoging van produc-
tiviteit, verlaging van verzuim en verloop, maar vooral 
ook energie en enthousiasme bij de medewerkers én 

managers.
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LifehackingDe  grootste tijdverspillers op kantoor

Een dringende opdracht waar plotseling alles voor 
moet wijken, een vergadering die langer duurt dan ge-
pland, telefoontjes en collega’s die onze concentratie 
voortdurend verstoren. Wie herkent het niet? De hele 
dag hard gewerkt, geen seconde stilgezeten en je hebt 
zelfs de lunchpauze overgeslagen. En aan het einde 
van de dag heb je toch het gevoel dat je maar weinig 
hebt gedaan van wat je je hebt voorgenomen... 

En toch lijkt het voor sommige collega’s vanzelfspre-
kend om iedere dag met een schone lei te eindigen. 
Hoe doen ze dat toch?

Om efficiënt te kunnen werken is het nodig dat je in 
een bepaalde flow terecht komt. Hiervoor is wel con-
centratie nodig en dat kost tijd. Het is dus belangrijk 
om een langere tijd niet gestoord te worden en daar 
ligt tegenwoordig de uitdaging.

Collega’s 
Je collega’s zijn de belangrijkste stoorzenders die je uit 
je concentratie halen. Je hebt elkaar nodig en daarom 
is het niet wenselijk om jezelf daar helemaal van af te 
sluiten. Enkele tips om collegiaal te blijven en toch ge-
concentreerd te blijven werken:

Geef duidelijk aan dat je even bezig bent en dat je 
later langsloopt;

Plan een afspraak in zodat je er rekening mee kan 
houden in je planning en ook daadwerkelijk aan-
dacht voor je collega hebt;

Draag een koptelefoon zodat je collega’s zien dat je 
even niet aanspreekbaar bent;

Laat een collega een minuutje bij je bureau wach-
ten. Het geeft jou de ruimte om je werk af te ronden 
of een aantekening te maken en dat levert je veel 
tijdwinst op wanneer je het werk weer oppakt.

Telefoon en mail uitzetten
We hebben de neiging om direct te reageren wanneer 
de telefoon gaat en/of er een mail binnenkomt. Dit 
zorgt er voor dat je aandacht verschuift en ... weg is je 
concentratie! Het meest efficiënt is om je telefoon op 
stil te zetten en je mail helemaal af te sluiten zodat je 
hier ook geen notificaties van kan krijgen. Controleer 
maximaal 3x per dag je telefoon of mail. Er zijn maar 
heel weinig berichten die niet een paar uur kunnen 
wachten. Op deze manier bespaar je tijd doordat je 
langer geconcentreerd kan werken.

Perfectionisme
Wanneer is een taak goed genoeg? Bepaal vooraf waar 
de taak aan moet voldoen. Als je de taak vervolgens 
hebt uitgevoerd, ga dan snel verder met de volgende 
activiteit. Probeer de taak niet steeds verder te perfec-
tioneren, want dan kost het afronden van een taak veel 
te veel tijd. De (extra) opbrengst van deze extra inspan-
ning is veelal ook minimaal. De ‘80/20-regel’, ook wel 
bekend als het Pareto-principe, suggereert je te kijken 
naar alle taken die je normaal zou kunnen uitvoeren. 
Focus je op die 20% die de meeste resultaten zullen 
creëren. Je overige beschikbare tijd kun je besteden 
aan de minder productieve overige 80%.

Right First Time
Een bekende uitspraak van John Wooden, een succes-
vol Amerikaanse basketball coach, luidt: “als je al geen 
tijd hebt om het goed te doen, wanneer heb je dan de 
tijd om het opnieuw te doen...” Het herstellen van fou-
ten is dubbel werk en dus verspilling van je tijd. 

Als je geconcentreerd blijft werken, is de kans op fou-
ten kleiner en bespaar je dus tijd. In de Lean Six Sigma 
methodiek staat dit bekend als het “First Time Right” 
of “Right First Time” (RFT) principe. De Lean Six Sigma 
methodiek is erop gericht om verspilling in processen 
tegen te gaan en fouten te voorkomen door de focus 
te leggen op de kwaliteit van de bedrijfsprocessen: “Do 
it right the first time”.

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 aandacht voor de 
grootste tijdverspillers van kantoor.
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Wortell is overtuigd van de meerwaarde van innovatieve technologie bij het 
optimaliseren van bedrijfsprocessen. Innovatief en gericht op resultaat. Hier-
mee stelt Wortell haar klanten in staat om plaats-, tijd- en apparaatonafhan-
kelijk samen te werken, te communiceren en te werken met bedrijfsinforma-
tie en -applicaties. En dat allemaal in de Microsoft Cloud. 

Rooms-katholieke kerk
Wortell is gevestigd in een voormalige rooms-katholieke kerk 
in Lijnden die is omgebouwd tot een heel bijzonder kantoor. 
De kerk stond op de nominatie om gesloopt te worden. De 
muren waren groen en paars geverfd en de mooie glas-in-
loodramen zaten achter hout verstopt. Voordat Wortell haar 
intrek kon nemen heeft het pand uit 1859 een grondige op-
knapbeurt gekregen. Het voldoet nu aan de eisen van Het 
Nieuwe Werken waarbij arbeid los komt van tijd en plaats.

Samen werken
Omdat echte samenwerking niet lukt in 
een virtuele organisatie, heeft Wortell ge-
zocht naar een bijzondere locatie om de 
“virtuele” organisatie een “fysiek” thuis te 
geven. Het kerkgebouw wordt gezien als de 
centrale ontmoetingsplaats waar collega’s 
en klanten komen om samen te werken. Zo 
heeft het gebouw eigenlijk zijn oorspronke-
lijke functie behouden: een plek waar men-
sen samengebracht worden.

Laatste zondagsdienst
Op de plaats waar 22 mei 2000 de laatste 
zondagsdienst werd gehouden, zijn ruim 
vijftig flexwerkplekken ontstaan. Boven het 
voormalige altaar zweeft een vergaderruimte. 
De sokkels en een aantal religieuze beelden 
zijn blijven staan.

Binnen kijken bij... Wortell
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Bedevaart
De oudste rooms-katholieke kerk 
van de Haarlemmermeer trekt nog 
steeds gelovigen. Ongeveer eens per 
maand meldt zich een pelgrim. Bede-
vaartgangers worden binnengelaten 
en krijgen gratis te eten en te drin-
ken. Maar overnachten in de kerk is 
helaas niet meer mogelijk.

Het kerkhof naast de kerk is ook nog 
open voor bezoekers. Overledenen 
kunnen worden bijgezet in familie-
graven. De pastoor kan in dat geval 
de klokken met een afstandsbedie-
ning laten luiden.

Nieuwsgierig geworden?
Bij Wortell staat de koffie altijd klaar. Voor een praatje over 
cloud werkplekken of simpelweg een kijkje in het gebouw.

Trouwen
Ook de medewerkers van Wortell blijven zich be-
wust van de oorspronkelijke functie van het ge-
bouw. Zo zijn er collega’s op het werk getrouwd. 
De bureaus werden aan de kant geschoven en de 
ruimte werd omgetoverd tot trouw- en feestzaal.



4apps group
Hettenheuvelweg 16g 
1101 BN Amsterdam
www.4appsgroup.nl

Experts 
vragen om
experts
Optimaal werken met AFAS Profit. 

Daar komt u als HR-professional 

verder mee. Goed om te weten dat 

4apps group u dat precies laat doen, 

op momenten waarop u dat wenst. 

Hoe kunnen wij Profit het beste voor 

u optimaliseren en beheren?

Consultancy  

We adviseren u bij en helpen met het inrichten van  

AFAS Profit, InSite, OutSite, rapportages, analyses en 

cockpits. Alles voor een vlekkeloze optimalisatie.

Expertise Center 

Vanuit onze Expertise Center krijgt u support voor 

flexibele kennis- en capaciteitskwesties van Profit 

beheersorganisaties en Business Intelligence 

vraagstukken. Op afstand bekijken we uw problemen  

en lossen ze op. 

Ondersteuning salarisadministratie 

Capaciteitsproblemen op de salarisadministratie?

Wij ondersteunen de afdeling bij u op locatie.

Bijvoorbeeld bij ziekte van de administrateur,

vakantie, zwangerschapsverlof of gewoon

door drukte aan het eind van het jaar. 

  Outsourcing 

Als dat beter uitkomt kunnen we de volledige salaris-

administratie ook remote op ons kantoor in Amsterdam 

laten draaien. Het is maar net welk gemak u zoekt.

Vertrouw op onze experts

Die eerste stap naar beter resultaat, hoeft echt niet groot te zijn. Doe een beroep

op de kennis en kunde van onze Profit Experts. U heeft uw expertise, wij de 

onze. Neem contact op met Sebastiaan Kooijman voor een antwoord op al uw 

vragen: 06 - 33 84 70 54 of s.kooijman@4appsgroup.nl.

Schakel ons in voor: 

Gecertificeerd
Partner



Het succes in het begin van de vorige eeuw van au-
tofabrikant Ford kan worden toegeschreven aan het 
bedrijfsmodel dat gebaseerd was op massaproduc-
tie. Auto’s werden niet meer stuk voor stuk gebouwd, 
maar stapsgewijs via verschillende werkstations geas-
sembleerd. Omdat ook slechts één model, de T-Ford, 
werd aangeboden, kon in grote hoeveelheden en tegen 
minimale kosten geproduceerd worden. Een scherpe 
verkoopprijs ($260) maakte de T-Ford ook betaalbaar: 
massaproductie werd massaconsumptie. 

Na de Tweede Wereldoorlog bevond concurrent 
Toyota zich in een moeilijke periode. Vanwege een ge-
brek aan geld, grondstoffen en voldoende klanten om 
slechts één model aan te verkopen, had Toyota niet de 
mogelijkheden om massaproductie toe te passen. Er 
moest wel flexibeler en met minder middelen gepro-
duceerd worden. De basis voor het ’Toyota Productie 
Systeem’ (TPS), dat nog steeds wordt doorontwikkeld, 
werd gelegd.

De term lean, te vertalen als ‘slank’ of ‘lenig’, 
wordt door Toyota als zodanig zelf niet ge-
bruikt. Het is geïntroduceerd door een van de 
onderzoekers die voor het Massachusetts In-
stitute of Technology (MIT) onderzoek deden 
naar de succesfactoren van de Japanse auto-
industrie.

Lean, dan wel TPS, heeft inmiddels de interesse 
gewekt van organisaties, ook buiten de auto-
industrie. Desondanks lukt het slechts weinig 
organisaties om daadwerkelijk en succesvol 
naar een lean-organisatie te transformeren.

Klant centraal
Het bestaansrecht van organisaties wordt bepaald 
door de waarde die klanten wordt geboden. Dit ligt 
wellicht erg voor de hand. Toch blijken veel organisa-
ties moeite te hebben om hun te leveren klantwaarde 
te benoemen. Veelal blijft men hangen op product- en 
dienstenniveau: ‘wij leveren boormachines’. Dit terwijl 
de klantwaarde meer in de richting van ‘makkelijk ga-
ten maken’ zou moeten liggen. Het verschil lijkt klein, 
maar is voor de bedrijfsvoering fundamenteel.

Bij lean staat de klant in woord én daad centraal. De 
aandacht bij dit eerste lean-principe gaat uit naar het 
elimineren van activiteiten die geen waarde toevoegen. 
Voegt een activiteit geen waarde toe, dan moet je daar, 
zo snel als mogelijk is, mee stoppen. Kosten worden zo 
verlaagd en de kwaliteit van waardevolle activiteiten 
verhoogd.

Waardestroom
Het tweede lean-principe is de waardestroom. Gedu-
rende een proces wordt door de organisatie de klant-
waarde stapsgewijs toegediend. Met behulp van een 
waardestroomanalyse breng je in kaart of er waardelo-
ze stappen in de huidige werkwijze plaatsvinden. Deze 
ga je ook elimineren. Doordat het proces zo eenvoudi-
ger en korter wordt, kan er minder fout gaan en wordt 
(dus) de kwaliteit verbeterd.

Flow is het derde lean-principe. Vanaf de start tot en 
met de uiteindelijke levering aan de klant mag het 
productieproces niet meer stoppen. Er is een rustige, 
vloeiende en gelijkmatige stroom, zonder tussenvoor-
raden en zonder wachttijden. Dit vereist dus een goede 
afstemming tussen de verschillende processtappen. 
Flow minimaliseert verspilling en verkort doorlooptij-
den.

Pull en streven naar perfectie zijn de twee laatste lean-
principes. Bij een pull-proces gaat een processtap pas 

van start als de klant een product afneemt. Er 
wordt dus niet vooruitgewerkt en overproduc-
tie, een belangrijke vorm van verspilling, wordt 
zo voorkomen.

Lean management is geen eenmalige exercitie. 
Omstandigheden en klantvragen zijn aan veran-
deringen onderhevig. Het (basis)principe stre-
ven naar perfectie moet invulling geven aan het 
idee dat het ‘altijd beter kan’. Alle medewerkers 
hebben de verantwoordelijkheid om processen 
nog beter te laten verlopen. Omdat de klant-
waarde altijd verbeterd kan worden. 

Lean-cultuur
Transformatie naar een succesvolle lean-organisatie 
vraagt natuurlijk veel meer dan het toepassen van de 
vijf lean-principes. Lean is ook niet alleen iets van het 
management, de afdeling Kwaliteit of HR. Leiderschap,  
eigenaarschap en ‘leren door doen’ zijn enkele belang-
rijke elementen om inhoud aan de noodzakelijke lean-
cultuur te geven. Net zoals ook alle informatie voor alle 
medewerkers beschikbaar moet zijn.

Lean is juist voor HRM belangrijk. In de eerste plaats 
omdat HR-afdelingen nog een groot deel van hun tijd 
aan administratieve processen besteden. Het is de 
vraag welke klantwaarde dit de interne klant (de me-
dewerker), maar vooral de externe (betalende) klant 
oplevert. Hiernaast heeft lean betrekking op alle me-
dewerkers en de cultuur van de organisatie. En HR is 
hier mede-verantwoordelijk voor.  
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HR TrendLean HRM

Wie wil het niet: met minder middelen, meer waarde voor klanten creëren? 
Oftewel, de waarde voor de klanten maximaliseren zónder verspilling. Dit is 
de basisgedachte van lean management dat zijn oorsprong heeft in Japan, 
bij autofabrikant Toyota. Lees meer over lean, de principes en welke waarde 
lean voor HRM kan hebben.



Nadat Yves Morieux in 2011 in Harvard Business Re-
view over de ‘Smart Rules’ had gepubliceerd, verscheen 
in 2014 het boek ‘Six Simple Rules – How to Manage 
Complexity without Getting Complicated’. Dit boek 
heeft hij samen met Peter Tollman, net als Morieux zelf 
partner van The Boston Consulting Group, geschreven.

Volgens de auteurs, die zich baseren op uitgebreid on-
derzoek, is er sprake is van een almaar toenemende 
complexiteit voor ondernemingen. Deze complexiteit 
houdt verband met de vele en soms zelfs tegenstrij-
dige eisen die aan ondernemingen gesteld worden. 
Als verklaring voor de veelheid van eisen worden twee 
hoofdredenen genoemd: de steeds kritischer en ook 

grilliger wordende klanten die niet tot 
compromissen bereid zijn én de toe-
name van het aantal relevante stake-
holders waarvan de belangen gediend 
moeten worden. Complexiteit op zich 
vormt echter geen probleem en biedt 
zelfs kansen. Bedrijven die er goed op 
weten in te spelen kunnen er concur-
rentievoordeel door behalen.

Verouderde managementtheorieën
Het gesignaleerde probleem zit in de reactie van onder-
nemingen op de complexiteit. Die reactie is gebaseerd 
op de bestaande en, volgens Morieux en Tollman, ver-
ouderde managementtheorieën. Door het manage-
ment wordt vaak gekozen voor een benadering die ge-
richt is op controle. Dit enerzijds door middel van een 
‘harde aanpak’ waarbij de focus ligt op wijziging in de 
organisatiestructuur, processen en systemen (waaron-
der de beoordelings- en beloningssystemen). Ander-
zijds is er de ‘zachte aanpak’ met de focus op teambuil-
ding, bezinning en ontwikkeling van leiderschapsstijl. 
Hierbij wordt uitgegaan van de gedachte dat producti-
viteit in belangrijke mate afhankelijk is van de interper-
soonlijke relatie tussen medewerkers. 

Beide benaderingen hebben tot gevolg dat er gecom-
pliceerde en weinig effectieve organisatiestructuren en 
-systemen met bureaucratische procedures en regels 
ontstaan. Medewerkers zijn veel tijd kwijt met activitei-
ten die geen waarde voor de klant toevoegen, waar-
door zij gefrustreerd en teleurgesteld raken en waar-
door hun betrokkenheid afneemt. Zoals bekend, leidt 
afnemende betrokkenheid van medewerkers veelal tot 
lagere productiviteit, waardoor er een negatieve vici-
euze cirkel ontstaat.

Creatieve oplossingen
Morieux en Tollman stellen dat er een andere en be-
tere manier is om de complexiteit te managen. Die be-
staat niet uit het opleggen van meer regels en procedu-
res aan de (uitvoerende) medewerkers, maar is er op 
gericht medewerkers meer autonomie te geven en hen 
gelijktijdig te stimuleren samen te werken, met als doel 
creatieve oplossingen te ontwikkelen voor de complexe 
uitdagingen. Hun benadering bestaat uit de Six Simple 
Rules. Het toepassen van deze regels zal organisaties 
helpen bij het vergroten van de betrokkenheid van de 
medewerkers, het creëren van waarde en het bereiken 
van concurrentievoordeel, zo is de belofte. 

‘Simple’ wil zeker niet zeggen dat het eenvoudig is deze 
regels in de praktijk te brengen. Een andere manier van 
denken en werken zal hiervoor vaak nodig zijn. 

Understand what your people do 
Het is een open deur, maar daarom niet min-
der waar: een goede analyse is noodzakelijk 
om te kunnen komen tot verstandige, welover-
wogen organisatieaanpassingen. Hoe gedra-
gen medewerkers zich en waarom gedragen zij 

zich zo? Welke al dan niet formele doelen worden er 
nagestreefd, welke oplossingen voor welke vraagstuk-
ken worden er gezocht, welke middelen kunnen daar-
voor worden ingezet en welke belemmeringen spelen 
daarbij? 

Observeer het gedrag van medewerkers, stel hen re-
levante vragen over het ‘wat, wie, waarom en hoe’ en 
bestudeer aanwezige gegevens. Wees extra alert op 
onverwacht of ongebruikelijk en wellicht niet logisch 
lijkend gedrag van medewerkers; wat ligt hieraan ten 
grondslag?    

Managementmodel Six Simple Rules

In ieder nummer van ons magazine bespreken we een managementmodel. 
Dit keer besteden we aandacht aan de Six Simple Rules. Deze regels ver-
zetten zich in zekere zin tegen de traditionele managementtheorieën en 
-modellen. Dat is op zijn minst verfrissend te noemen en mede daarom re-
den voor een bespreking. 
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Jørgen Vig Knudstorp (CEO 
LEGO Group) verwoordde 
het als volgt: “Blame is not 
for failure, it is for failing to 
help or ask for help.”

1



Reinforce integrators
Onderzoek hoe samenwerking voor het geza-
menlijke resultaat tot stand komt. Welke perso-
nen of afdelingen zetten anderen aan tot echte 
samenwerking? Verwijder managementlagen 
en regeltjes die outputgerichte samenwerking 

belemmeren en geef diegenen die de samenwerking 
bevorderen, de integrators, meer verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden.

Increase the total quantity of power
Dit kan op een heel bescheiden niveau, bijvoor-
beeld door winkelmanagers meer bevoegdhe-
den te geven bij het aannemen van medewer-
kers. De impact van een dergelijke verandering 
op het resultaat van een winkel kan echter zeer 

groot zijn.

Increase reciprocity
Het is belangrijk te erkennen dat er een weder-
zijdse afhankelijkheid is tussen medewerkers bij 
het behalen van doelen. Medewerkers moeten 
elkaar vertrouwen en, in plaats van te leunen op 
complexe processen en structuren, directe sa-

menwerking bewerkstelligen waarbij het gezamenlijke 
belang centraal staat. 

Extend the shadow of the future
De term ‘the shadow of the future’ komt uit de 
speltheorie. Bedoeld wordt dat mensen zelf de 
toekomstige consequenties van hun huidige 
gedrag dienen te ervaren. ‘Make people walk in 
the shoes they make for others’ is in dit verband 

een passende uitdrukking. Van belang is het geven van 
heldere feedback op de bereikte resultaten en het ver-
antwoordelijk maken van medewerkers voor het geza-
menlijke eindresultaat. Zorg ervoor dat medewerkers 
met elkaar afstemmen en dat zij bijdragen aan het suc-
ces van anderen.

Reward those who cooperate
Dat er in een organisatie soms problemen zijn 
en fouten worden gemaakt is logisch. Echter, 
een cultuur waarin het gangbaar is anderen de 
schuld te geven van gemaakte fouten en waarin 
geen risico wordt genomen is ongewenst en 

leidt niet tot succes op lange termijn. Spreek mede-
werkers in evaluatiegesprekken niet zozeer aan op ge-
maakte fouten, maar op het niet vragen om hulp of op 
het niet bieden van hulp in situaties waarin het nodig is 
om fouten te vermijden of om die op te lossen. Jørgen 
Vig Knudstorp (CEO LEGO Group) verwoordde het als 
volgt: “Blame is not for failure, it is for failing to help or 
ask for help.”

Conclusie
Volgens Morieux en Tollman is het doel van de Six Sim-
ple Rules het creëren van meer waarde door het beter 
managen van complexiteit. Dit betekent het afscheid 
nemen van de eerder genoemde ‘harde -’ en ‘zachte 
aanpak’ waarmee ook afscheid wordt genomen van 
gecompliceerdheid en kosten. De vereenvoudiging is 
geen doel op zich maar een waardevol bijproduct van 
de op de Six Simple Rules gebaseerde werkwijze. Door 
toepassing van de Six Simple Rules zou de vicieuze cir-
kel van almaar toenemende complexiteit doorbroken 
kunnen worden. Dat is in deze tijd een interessant per-
spectief; nadere verdieping in deze aanpak is daarom 
van harte aan te bevelen. 
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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
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Trello
Trello is een gebruiksvriendelijke online tool om pro-
jecten voor jezelf en/of je team te organiseren. Ieder 
project wordt weergegeven op een board dat in meer-
dere lists (kolommen) is opgedeeld. Hierop kan je in 
de vorm van cards taken of activiteiten creëren. Zo 
ontstaat er een online whiteboard waarop aanteke-
ningen, checklists, deadlines, discussies, feedback en 
bestanden gedeeld kunnen worden. Trello vertelt je 
wie waaraan werkt en wat de voortgang is.

Trello is voor alle devices (web, smartphone, tablet) 
beschikbaar en is op basis van het freemium busi-
ness model te gebruiken: basisgebruik is gratis, wil je 
extra functionaliteiten (meer opslagruimte, custom 
backgrounds, ongelimiteerde boards en gebruikers 
etc.) dan kun je voor de betaalde (premium) varianten 
Trello Gold of Trello Business Class kiezen.

è www.trello.com
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GespotWebsites en apps

fiverr
fiverr (inderdaad met een dubbele ‘r’) is een goed 
voorbeeld van het overbodig worden van organisa-
ties. Waren het eerst vooral uitzendzenders en wer-
ving- en selectiebureaus die vraag en aanbod van 
werk bij elkaar brachten; nu vervullen steeds meer 
apps deze intermediairfunctie. Zoals fiverr, een online 
marktplaats van creatieve en professionele diensten.

Via fiverr kun je logo’s, banners, advertenties, Twitter-
achtergronden, presentaties, infographics, videoani-
maties etc. laten ontwerpen. Of artikelen, blogs en 
persberichten laten schrijven. Of teksten laten ver-
talen. De diensten worden door duizenden, wereld-
wijde, aanbieders vanaf $5 aangeboden. Wil je betere 
kwaliteit (tip: lees de reviews bij de aanbieders), dan 
ben je wel wat meer geld kwijt. Alle communicatie, 
transacties en betalingen verlopen ook via fiverr.

è www.fiverr.com
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Mapiq
Met de introductie van het nieuwe werken is het, met 
je laptop onder je arm, een dagelijkse zoektocht naar 
een vrije werkplek. Mapiq, dat werken sociaal, flexibel 
en efficiënt wil maken, kan dan uitkomst bieden.

De kern van deze betaalde app is de interactieve 3D 
gebouwenplattegrond waarmee je intuïtief door het 
kantoorgebouw navigeert. Alle functionaliteiten zoals 
indoor routing (waar is het koffieapparaat?), collega 
vinder (waar werkt Ans vandaag?), ruimtereserverin-
gen en natuurlijk werkplekbeschikbaarheid worden 
gevisualiseerd. Aan de hand van bewegingssensoren 
en sensordata is Mapiq altijd up-to-date. 

è www.mapiq.net
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De reorganisatie van de Service Organisatie bij Siza was geen krampachtig be-
heerst proces op weg naar betere resultaten. Siza koos voor een (zelf)bewuste 
zoektocht van en met reisgenoten die een toekomst ambieerden die hen dich-
ter bij de bedoeling van de organisatie, de visie en de kernwaarden bracht.

Siza is een zorginstelling die mensen met een lichame-
lijke en/of geestelijke handicap ondersteuning biedt. 
Door met de Service Organisatie anders te gaan wer-
ken verwachtte Siza meer toegevoegde waarde in de 
ondersteuning van de zorgregio’s te kunnen gaan bie-
den. De resultaten van de reorganisatie mogen er zijn: 
een effectievere dienstverlening, een gevitaliseerde 
Service Organisatie met een frisse blik op de toekomst 
én een aanzienlijke kostenbesparing.

De begroting van de overhead is in twee jaar van € 15 
miljoen naar circa € 10 miljoen teruggebracht en de 
ambitie is om dit de komende jaren naar circa 5% van 
de omzet terug te brengen. Het aantal medewerkers 
ging van 160 terug naar 105. Siza slaagde met haar 
aanpak er ook in om dichter bij zichzelf, de visie en de 
kernwaarden te komen. Wat was de aanpak van Siza? 

‘Zorgt dat...’ of ‘zorgt voor...’?
Verspreid over 150 locaties werken er bij Siza in totaal 
circa 2600 medewerkers. In 2012, en eerder, werkten 
daarvan ruim 200 in de Service Organisatie (P&O, finan-
ce & control, communicatie, vastgoed, facilitair en ICT). 
Al in 2010 onderkende de Raad van 
Bestuur van Siza de noodzaak om 
‘anders te gaan werken’, maar wél 
geïnspireerd vanuit de visie en kern-
waarden (zie kader).

Vandaag is die visie nog steeds het 
vertrekpunt voor de organisatieont-
wikkeling bij Siza. Het gedachtegoed 
sluit niet alleen heel goed aan op de 
strategische doelstellingen van de 
transitie in de langdurige zorg (de-
centralisatie, kostenbesparing, parti-
cipatie, etc.). Ook de emancipatie en 
de zelfregie (het leven kunnen orga-
niseren zoals ze zelf willen) van de 
cliënt is het uitgangspunt. De mede-
werker ‘zorgt dat...’ en niet ‘zorgt voor...’. 

Ont-managen en ont-staffen
In 2011 werden ter versnelling van eerdere initiatie-
ven  en in het licht van de gewenste organisatieontwik-
keling in het primaire proces enkele ‘groene weiden’ 
opgestart die ‘ont-managen en ont-staffen’ mede als 
uitgangspunt hadden. Dus zoveel mogelijk zelfregie bij 
de medewerker (verantwoordelijkheid nemen) en zelf-
organisatie (team), want die gaan in de visie van Siza 
hand in hand.

In 2012 besloot de RvB tot een aantal vergaande ver-
volgmaatregelen zoals een herziening van de topstruc-
tuur: de laag directeuren werd samengevoegd met de 
regio-managementlaag en het aantal management-
functies werd tegelijkertijd aanzienlijk gereduceerd.
 
Vanuit de ambitie om, met de bezuinigingsoperatie in 
de langdurige zorg in aantocht, toch zoveel mogelijk 
geld in de zorg zelf te houden en tegelijkertijd meer 
vraaggericht te gaan werken en kwaliteitsverbeterin-
gen aan te brengen, werd ook besloten tot een wijzi-
ging van het dienstverleningsmodel en van de organi-
satiestructuur van de Service Organisatie.

Transitie van de Service Organisatie
Op basis van een denkmodel m.b.t. de organisatie van 
stafafdelingen (Nolan, Norton & Co; Ulrich) werd de 
Service Organisatie in 2013-2014 van een functioneel 
georganiseerde ondersteuning omgebouwd naar een 
integrale ondersteuning. De zeven stafafdelingen wer-
den teruggebracht naar slechts twee afdelingen: Be-
leid & Advies en Administratie & Services. Hierbij wordt 
enerzijds ingezet op multidisciplinaire beleidsontwik-

keling en advisering en anderzijds 
op efficiënte transactionele proces-
sen. Het doel was immers ‘meer 
toegevoegde waarde’ en ‘meer doen 
met minder’. 

Aanpak
Het gehele verandertraject heeft 
twee jaar in beslag genomen en 
is tot grote tevredenheid van het 
management en de medewerkers 
afgerond. In het traject heeft mede-
zeggenschap een belangrijke rol ge-
speeld en, ondanks dat een sociaal 
plan ontbrak, is het verandertraject 
op basis van een eigen ontwikkeld 
sociaal kader doorgezet. 

Globaal verliep het traject in drie fases. In de eerste 
fase werd gefocust op het bewustzijn van medewer-
kers ten aanzien van klant- en vraaggericht werken en 
op de zelfregie van de medewerkers. 

In de tweede fase ging de aandacht vooral uit naar de 
reorganisatie, de herinrichting van de organisatie (op 
basis van het nieuwe dienstverleningsmodel) en naar 
de optimalisaties van processen (e-HRM, harmonisatie 
van het applicatielandschap etc.). In deze fase lag de 

Casus Met draagvlak krimpen en ‘anders werken’

Visie:
•	 Iedereen heeft het recht op de 

regie over zijn eigen leven
•	 Wij helpen cliënten om zo zelf-

standig mogelijk hun leven te 
leven

•	 Ons uitgangspunt is de vraag 
van de cliënt, steeds opnieuw

Kernwaarden:
•	 Ik ben van betekenis
•	 Ik neem verantwoordelijkheid
•	 Ik schep kansen
•	 Plezier!
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nadruk ook op het ‘sensibiliseren’ voor de nieuwe rol-
len en het ‘anders werken’. En in derde fase (2015 e.v.) 
wordt het nieuwe dienstverleningsmodel doorontwik-
keld en de professionalisering verder geïntensiveerd.
 
Gedurende alle fasen werd ingezet om de transitie sa-
men met de medewerkers te doen, hen daarbij een be-
langrijke rol te geven. Onder meer (afdelingsbrede) bij-
eenkomsten, workshops, werk- en klankbordgroepen 
en individuele toekomstgesprekken werden ingezet. 

Lessen voor leiders
Als je zegt dat je dichtbij klanten en medewerkers wilt 
staan, dan kun je alleen veranderen als je daar ook zelf 
structureel en consequent naar handelt. Het verander-
traject en het te behalen resultaat moeten volledig op 

de visie en kernwaarden van de organisatie zijn afge-
stemd. Dit brengt ook met zich mee dat bij medewer-
kers die hier niet in mee (willen) gaan de vraag op tafel 
komt: ‘Zit je hier nog op je plaats?’ Hierbij is niet de wil 
van de manager leidend, maar de wil, visie en ambitie 
van de organisatie. Neem vanuit deze overtuiging ieder-
een die betrokken is heel serieus. Gevolg is wel dat wie 
niet meedoet met ‘dichtbij zijn’ er niet meer bij hoort 
c.q. afhaakt. Wees dan duidelijk, breng het slechte 
nieuws en draai er niet omheen.

Dit neemt niet weg dat het management ook kwets-
baarheid moet tonen. Participatie kan alleen als me-
dewerkers zich uitgenodigd voelen. Dus geen stoere 
managementtaal dat de leider alles weet. ‘Ik weet het 
nu ook even niet’ hoort ook bij deze houding.

Het proces van zelfregie dat je bij je cliënten -de mensen 
met een beperking- stimuleert, moet je ook van jezelf 
als management verlangen en dus ook van de service-
medewerkers. Vanzelfsprekend hoort hierbij dat je het 
werk met zo min mogelijk staf en management moet 
doen. De bezuinigingen in de langdurige zorg creëren 
als het ware de financiële druk én het momentum voor 
meer zelfregie en zelforganisatie.

Als je niet weet waar je naartoe wil, kom je nergens. 
Zorg dat je het doel (‘de stip aan de horizon’) in dit geval 
het nieuwe dienstverleningsmodel (figuur 1) dat staat 
voor ‘anders werken’ vanuit een overtuiging dat kwali-
teitsverbetering ook leidt tot kostenreductie, voor ogen 
hebt én houdt. Stippel met elkaar (participatie van zo-
veel mogelijk medewerkers in groepsbijeenkomsten, 
klankbordgroepen, werkgroepen etc.) de weg er naar-
toe uit. Leg het doel en de gedachte achter het dienst-
verleningsmodel iedere keer weer opnieuw uit, maar 
hou ruimte voor flexibiliteit en voortschrijdend inzicht. 
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Zet tenslotte ook in op investeren en professionalise-
ren. ‘Meer doen met minder’ betekent gelijktijdig inves-
teren in systemen, processen en medewerkers. Zie het 
als een breuk:  als je de ‘noemer’ vermindert en de ‘tel-
ler’ vergroot, dan leidt dit per saldo tot nog meer toe-
gevoegde waarde.

Lessen voor serviceafdelingen
Een van de meest elementaire lessen voor serviceafde-
lingen is de zichtbaarheid voor klanten. Ga in gesprek, 
ervaar hoe dienstverlening gevoeld wordt, snap dilem-
ma’s, maar deel ook de eigen dilemma’s. Hier is de link 
met de kwetsbaarheid die je ook vanuit je leidingge-
vende rol mag tonen. Maak de serviceafdelingen inte-
graal onderdeel van de organisatie, ga weg van het ‘wij 
tegen zij’, maar spreek elkaar wel aan. Verzet je tegen 
een gebrek aan confrontatie.

Geef dus een eerlijk en open antwoord op de vraag: 
waarom zijn wij hier? Realiseer je vooral dat de onder-
steuning van het primaire proces onderdeel uitmaakt 
van de totale waardeketen naar de cliënt en gedraag je 
ernaar. En maak bij je keuzes voor de inrichting van de 
services niet te eenzijdig gebruik van spiegelinformatie 
(‘één HR-medewerker op zoveel medewerkers’), maar 
sluit in je keuzes vooral aan op je visie op de gewenste 
dienstverlening (de gewenste kwaliteit en ontwikkeling 
van professionaliteit).  

Kom vooral uit de functionele zuilen van de traditionele 
stafafdelingen, ga meer projectmatig en multidiscipli-
nair samenwerken: op weg naar integrale, professio-
nele services voor de klant. Zet in op cross-functionele 
procesoptimalisaties die leiden tot integrale en ‘lean’ 
processen die toegevoegde waarde geven voor de 
klant. 

En ten slotte: de reorganisatie is nooit af; (na)selectie 
blijft belangrijk, evenals opleidings- en ontwikkelings-
programma’s die de benodigde competenties c.q. het 
aanwezige talent versterken. Investeer in je ‘menselijk  
kapitaal’.

Lessen voor het veranderingsproces
Ten aanzien van het veranderingsproces zijn meer-
dere lessen te trekken. Zoals de combinatie van ‘hard’ 
en ‘zacht’: een participatieve benadering met strakke 
regie. Ontwerp zorgvuldig de wijze waarop medewer-
kers betrokken worden en maak daarvan een hoog-
waardig proces zodat mensen samen kunnen leren én 
eigenaarschap kunnen ontwikkelen. Werk bijvoorbeeld 
met een regiegroep, large group interventions, klank-
bord- en werkgroepen. 

Zet enerzijds de persoonlijke ontwikkeling centraal. 
Vraag van iedereen om te reflecteren op wie hij is en 
wat hij wil en verwacht. Iedereen moet mentaal en fy-
siek in beweging komen. Niemand kan zich permitte-
ren om niet mee te doen, iedereen moet aan de bak. 
Vraag anderzijds van medewerkers eigen inzet, eigen 
verantwoordelijkheid, eigen regie en ondersteun ze ge-
lijktijdig om dat te kunnen.

Wees als management steeds echt bereikbaar. Vanuit 
je eigen rust en ruimte (wij namen er twee jaar de tijd 
voor) kun je met mensen echt doelen bereiken. Creëer 
die momenten van rust en reflectie respectievelijk ‘re-
lativeer’ én heb plezier met elkaar. Het gaat niet alleen 
om het betrekken van mensen, maar vooral om ver-
trouwen, geen politiek.

Het is eveneens van belang om continu de vinger aan 
de pols te houden. Regelmatige bijeenkomsten van 
een representatieve klankbordgroep geven gedurende 
het proces inzicht in de ‘moraal’ met betrekking tot de 
verandering en kunnen aanleiding zijn tot interventie. 
Meet ook de uitvoeringsresultaten. 

Tijdens de verandering heeft er een wetenschappelijk 
onderzoek plaatsgevonden naar de effecten van onze 
aanpak op de veranderbereidheid (Readiness for change 
from a multidimensional perspective, M.P.van Petegem, 
scriptie Open Universiteit, 4 januari 2015). De belang-
rijkste conclusie van het onderzoek: betrokkenheid bij 
de verandering heeft een significant positief effect op 
de cognitieve, emotionele en intentionele veranderbe-
reidheid. Deze uitkomst stimuleert de gedachte dat het 
een goede keuze is om op de ingeslagen weg voort te 
gaan.

Opgemerkt wordt dat het als een groot voordeel is 
gebleken dat wij bij Siza relatief veel tijd hadden. De 
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“Kom vooral uit de functionele 
zuilen van de traditionele staf-
afdelingen, ga meer projectma-
tig en multidisciplinair samen-
werken.”
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financiële urgentie was op korte termijn niet heel erg 
groot, maar wij zijn op tijd begonnen met de reorga-
nisatie. Zodoende was er niet alleen genoeg financiële 
ruimte om afvloeiingen goed te regelen, maar ook om 
het proces in te zetten. Wacht dus niet tot het water je 
aan de lippen staat, maar anticipeer.

Tenslotte, wees niet alleen hard op de (financiële) ka-
ders en urgentie, maar evalueer ook tijdig of de ten 
doel gestelde dienstverlening na de reorganisatie ge-
realiseerd wordt.

Wat hebben wij er verder van geleerd?
Met gepaste trots kijken wij terug op onze reis naar het 
‘anders organiseren’ en ‘anders werken’. Dit neemt niet 
weg dat ook wij op sommige punten, met de huidige 
kennis en inzichten, anders gehandeld zouden hebben. 
Zo hebben enkele ‘wijkers’ (door selectie in gewijzigde 
functies als zodanig bestempeld) verzocht om hun 
werk ‘af’ te mogen maken. Daar waar we vonden dat 
dit ook in belang van Siza was, hebben we dit verzoek 
gehonoreerd. Achteraf zouden we de keuze gemaakt 
hebben om toch op de gestelde datum (1 juli 2014) 
afscheid te nemen omdat daarna het rouwproces van 
steeds weer afscheid nemen een zware wissel op de 
medewerkers heeft getrokken.

Een tweede leerpunt hebben wij in de groep met af-
spiegeling (non-selectie) ervaren. Wij zouden sneller 
een proces starten waarin duidelijk wordt wat van me-
dewerkers verwacht wordt. We komen er nu achter dat 
hetgeen gevraagd wordt voor enkele medewerkers te 
hoog gegrepen is. Voor de medewerkers in de nieuw 
samengestelde teams werkt dit verlammend.

Een derde leerpunt: de managers in het primair proces 
zijn wel betrokken geweest in het hele proces. Maar 
het zicht op de doorvertaling naar de gevolgen voor 
het primair proces (teamleiders, medewerkers in de 
zorg) is nog niet voldoende. Dit geeft opmerkingen en 
onvrede over bereikbaarheid (‘bij wie moet ik zijn’) en 
ondersteuning (‘ik moet nu alles zelf doen’) van de Ser-
vice Organisatie. 

Omdat de outsourcing van ICT tegelijkertijd met de uit-
rol van nieuwe hardware heeft plaatsgevonden wordt 
dit gevoel nog eens versterkt. Zo ontstaat een span-
ningsveld tussen Service Organisatie en primair proces 
over de mate van ontzorgd worden. Alleen op basis 
van onderling vertrouwen, gezamenlijk verantwoor-
delijkheidsgevoel en een voortdurende dialoog kan dit 
gereduceerd worden.

31

Karel Schwillens is A&O-psycholoog, zelfstandig 
HR-interim (project)manager en -adviseur, in het 
verleden o.a. werkzaam als associate HR-director 
bij EY. Dit artikel is tot stand gekomen in samen-
werking met Martin Lijssen (RA, manager Beleid 
& Advies Siza), John Olde Olthof (MBA, directeur 
bij diverse zorgorganisaties) en Esther Veldhuij-
zen van Zanten (psycholoog, organisatieadvi-
seur en team-trainer bij Vijfadvies). Allen waren 
direct betrokken bij de reorganisatie van Siza. 

è schwillens.karel@gmail.com



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

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

ALLES DRAAIT 
OM DE JUISTE PLANNING
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INDUSTRIE

STEWARD & EVENT PLANNING

INTERESSE IN EEN (VRIJBLIJVENDE) ANALYSE EN 
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Neem contact op met een van onze accountmanagers
T: +31(0)345 473 259 | INFO@SOFTBRICK.NL | WWW.SOFTBRICK.NL 
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Tokio is de stad met de mees-
te inwoners. Maar liefst 38,2 
miljoen mensen wonen in 
de hoofdstad van Japan. 
Volgens het Guinness Book 

of Records is de stad Hum in 
Kroatië de stad met de minste 

inwoners: 30 inwoners (verdeeld over twaalf 
huizen).
Bron: De Telegraaf

Feiten en onderzoeken

Van Nederlanders ouder dan 15 jaar zit 
bijna 46% zeven uur of meer per dag. 
In België is dat 33,2%. Van alle Eu-
ropeanen bewegen de Portugezen 
het meest: slechts 12,3% zit zeven 
uur of meer per dag.
Bron: Algemeen Dagblad

Yahoo besteedde in 2013 ongeveer 200 miljoen dollar aan ac-
quisities om talent binnen te halen voor een van haar divisies.
Bron: BBC.com

Ons onbewuste denken is 
20.000 sneller dan ons be-
wuste denken.
Bron: MT

20.000

$ 200.000.000

46%

38,2
miljoen

Wanneer er geen ontslagbe-
scherming zou zijn, zouden 
88% van de ondervraagde 
bedrijven zeker medewer-
kers vervangen. Slechts 35 
procent van de responden-
ten gaf aan precies het beno-
digde talent in huis te hebben.  
Bron: Yacht

Cijfers

88%

Van de Nederlandse managers onder-
vindt 20% weerstand van de top van 
hun bedrijf bij digitale vernieu-
wing.
Bron: Het Financieele Dagblad

20%

Uit onderzoek uit 2010 in Harvard Business 
Review blijkt dat de ‘return on investment’ 
van programma’s om het welzijn van mede-
werkers te bevorderen 6:1 is. Iedere geïnves-
teerde euro levert er dus 6 op. 
Volgens metingen van VGZ 
blijkt dat iedere in het terug-
dringen van verzuim geïn-
vesteerde euro driedubbel 
wordt terugverdiend.
Bron: Management Scope

6:1
ROI

84% van de wereldwijde CEO’s gelooft 
dat innovatie extreem belangrijk is.  
Slechts 6% is tevreden over de eigen 
innovatieprestaties.
Bron: McKinsey & Company

6%



Finance gaat toch ook geen business 
partners benoemen?
Ans Knape-Vosmer, sinds juni 2014 Group director HR bij Royal Im-
tech hekelt in Management Scope het calimero-gedrag van HR en de 
functiebenaming HR business partner. “Ik vind het volkomen nor-
maal en logisch dat je altijd zo goed mogelijk moet samenwerken met 
de business.” “

“

Opmerkelijk

Leer Mandarijn en programmeren!
Dit adviseert sir Martin Sorrell (70 jaar) wereldondernemers in het FD. 
Sorrell is al dertig jaar topman van ‘s werelds grootste reclamebureau 
WWP.  In hetzelfde interview zegt hij ook: “De focus van bedrijven is ‘on 
the shoes, not on the horizon’. Er wordt winst gemaakt door zeer sterk 
naar de kosten te kijken, maar men heeft de horizon van groei veel te 
hard verwaarloosd.”

“
Chinese producenten leveren snel-
ler nieuwe apparaten uit dan wij een 
Powerpoint-presentatie kunnen op-
maken.
Voormalig Nokia CEO Stephen Elop in een interne memo.

It doesn’t make sense to hire smart 
people and then tell them what to 
do. We hire smart people so they 
can tell us what to do.
Steve Jobs, de overleden medeoprichter en topman van Apple. “

Zonder beursnotering 
kijken wij nu geen 90 
dagen, maar 5 jaar 
vooruit.
Tom Sweet, chief financial officer van Dell in 
het FD. Oprichter en grootaandeelhouder Mi-
chael Dell haalde het computerbedrijf in 2013 
van de beurs om verlost te zijn van het korte-
termijndenken van aandeelhouders. 

“
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Wist jij dat...Nice to know

... het zeepaardje van gemiddeld 30 centimeter het 
dodelijkste roofdier is dat in onze oceanen rond-
zwemt? 

Het schattige zeepaardje ziet er niet bepaald uit als 
een dodelijk roofdier, maar schijn bedriegt. Het zee-
paardje slaagt er in meer dan 90% van de gevallen in 
om zijn prooi te pakken te krijgen. Hiermee heeft het 
zeepaardje een hoger succespercentage dan alle an-
dere roofdieren in de zee. Gelukkig jagen zeepaardjes 
alleen op kleine schaaldieren anders hadden niets ver-
moedende zwemmers heel wat meer te vrezen gehad 
dan een paar klunzige haaien...

... je ’s morgens 2 centimeter langer bent dan in de 
avond?

Je tussenwervelschijven (schokdempers in je rug) be-
vatten vocht en dit wordt in de loop van de dag uit 
je wervels geperst. Hierdoor zullen de tussenwervel-
schijven aan hoogte verliezen en ben je aan het einde 
van de dag dus kleiner. Als je veel staat of rondloopt 
is het verschil meer dan als je veel zit of ligt. Tijdens je 
slaap wordt het vocht weer aangevuld. Het effect op je 
totale lengte kan tot enkele centimeters oplopen.

... het QWERTY-toetsenbord is bedacht om typis-
tes minder snel te laten typen?

Voordat de computer was uitgevonden, bestond er de 
typemachine. Christopher Sholes was de eerste uit-
vinder van zo’n apparaat. Hij maakte een toetsenbord 
waarvan de toetsen op alfabetische volgorde stonden. 
Maar dat zorgde al snel voor een probleem. 

De stangetjes die onder de toetsen zaten, kwamen 
namelijk met elkaar in de knoop. En dat gebeurde 
vooral bij veelgebruikte toetsen die naast andere veel-
gebruikte toetsen stonden. Daarom verplaatste hij de 
toetsen, zodat veelgebruikte letters wat verder van el-
kaar af stonden. Toen de computer was uitgevonden, 
was zo’n toetsenbord eigenlijk niet meer nodig. Maar 
iedereen was inmiddels zo gewend aan het QWERTY-
systeem, dat besloten werd het toetsenbord niet te 
veranderen.

... er een Italiaan rijk is geworden met wachten?

Als werkloze Italiaan verstuurde Cafaro vele sollicita-
tiebrieven waarbij hij gek werd van het wachten op 
reacties. Dat bracht hem uiteindelijk op een idee. Voor 
€10,- per uur staat deze man in de rij om voor andere 
mensen te wachten. 

In Italië is het nog niet gebruikelijk om zaken via in-
ternet te regelen. Voor veel zaken moet je dus naar 
het postkantoor of het gemeentehuis. En daar mag je 
achteraan sluiten in de lange rij. Tel daar de inefficiën-
tie van de Italiaanse bureaucratie bij op en je begrijpt 
hoe deze Italiaan rijk is geworden. Al snel moest hij 
werknemers aannemen omdat hij de aanvragen niet 
meer aankon. 

Een website heeft deze Italiaan niet, nieuwe klanten 
werft hij gemakkelijk in de rij...
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De wereld om ons heen verandert en zo ook in rasse 
schreden het HR-landschap. Het evolueert en moet dit 
ook doen. Kijk naar de snel voortschrijdende technolo-
gische ontwikkelingen waardoor personeel overbodig 
wordt, alsook de doorlopende veranderingen in de de-
mografie. Hierdoor zijn werkrelaties en arbeidsverhou-
dingen aan sterke veranderingen onderhevig. 

HR is voor het eerst aan zet om de veranderende HR-
technologie te omarmen en de bal vooral niet bij IT te 
laten liggen. De tendens die we over het algemeen zien 
is dat HR het lastig vindt om deze veranderingen vorm 
te geven.

HR-uitdagingen uit de praktijk
In onze dagelijkse praktijk komen wij verschillende uit-
dagingen voor HR tegen:

Het omarmen van nieuwe HR-technologie. Uit on-
derzoek (Harvard Business Review in 2014) blijkt, 
dat de HR-technologie in vergelijking tot andere 
(staf)afdelingen enorm achterblijft.

Uitstellen van investeringen. Vaak worden inves-
teringen op het gebied van HR geschrapt of uit-
gesteld wanneer het wat minder gaat. Met als 
gevolg dat er met verouderde technologie wordt 
gewerkt.

De strijd aangaan met Finance en Inkoop om bud-
get vrij te maken voor een adequate ondersteu-
ning van je HR-processen. 

Er valt enorme tijdwinst te behalen door perso-
neelsadministratieve taken efficiënter in te rich-
ten.

Meer sturing op basis van HR-analyses. Dit blijkt 
nog in vele gevallen een handmatige vervaardi-
ging van analyses en rapportages. Hierdoor gaat 
veel kostbare tijd verloren en heeft de kwaliteit 
van de data niet altijd het gewenste niveau.

Juiste keuze
De vraag is natuurlijk hoe HR met deze uitdagingen 
kan omgaan. Vanwege het grote aanbod is het moeilijk 
om de juiste keuze in HR-technologie te maken. Vaak 
wordt gekozen voor allerlei losstaande oplossingen, 
waarbij deze systemen wél met elkaar verbonden moe-

ten worden. Wanneer dit niet mogelijk is, moet het no-
dige handmatige werk er aan te pas moet komen om 
de gegevens van het ene systeem over te brengen naar 
het andere. 

Goede HR-software staat niet direct gelijk met een goe-
de HR-oplossing. Het is vooral hoe je HR-software bin-
nen je organisatie inzet en gebruikt wat het verschil zal 
maken. Geef niet je volledige budget aan de duurste 
HR-software uit, maar ga voor een bescheidener op-
lossing die je ten volle kan integreren en laten werken 
voor jouw organisatie.

One size fits all
Het welslagen van een implementatie ligt voor een 
groot deel aan de kwaliteit van de mensen die de im-
plementatie uitvoeren. Daarnaast is het ook belangrijk 
dat de organisatie zelf de regie in handen houdt en 
deze niet aan een externe partij overlaat.

Vandaag de dag lijkt HR-software ‘in the cloud’ het to-
verwoord te zijn. Om de kosten meer inzichtelijk te 
hebben, kan dit een goede oplossing zijn. Deze oplos-
sing biedt vaak een vaste prijs per medewerker, auto-
matische upgrades en geen technische beheerskosten. 
Dus weet men precies wat de applicatie per jaar kost.

Men moet er zich wel bewust van zijn, dat dit stan-
daardoplossingen onder het mom van ‘one size fits 
all’ betreffen. Consequentie is dat maatwerk niet meer 
mogelijk is en dat men in een bepaald keurslijf komt. 
Dit hoeft overigens niet slecht te zijn. Maar onze er-
varingen zijn dat HR-afdelingen dat niet altijd goed 
genoeg beseffen. Leveranciers spiegelen daarbij ook 
vaak zaken mooier voor dan zij zijn. Het is vaak moeilijk 
voor HR-afdelingen om hier doorheen te prikken. 
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HR Technologie

Het HR-landschap kent in de praktijk vele uitdagingen doordat er keuzes ge-
maakt moeten worden of er gebrek aan budget is. Maar is HR wel vooruit-
strevend genoeg? En ligt de focus van HR wel op de juiste onderwerpen? Of 
is HR nog steeds druk met de uitdagingen van gisteren en is de huidige HR-
software een lappendeken?

Focus op de juiste plek

“Het welslagen van een im-
plementatie ligt voor een 
groot deel aan de kwaliteit 
van de mensen die de im-
plementatie uitvoeren.”
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Eigenaarschap naar het individu
HR voert veel beheersmatige taken uit die je in de lijn-
organisatie neer kunt leggen. Zo hebben veel organisa-
ties self service voor medewerkers en managers hoog 
op de agenda staan, maar als het puntje bij paaltje 
komt, is er koudwatervrees en wordt dit zo lang moge-
lijk uitgesteld. Of medewerkers en managers wordt een 
enorm uitgekleed self service portaal voorgeschoteld. 

HR voelt zich nog te veel verantwoordelijk voor de 
data, die bij de medewerker zelf neergelegd kunnen, 
of misschien wel moeten, worden. Feitelijk ligt die ver-
antwoordelijkheid daar al, maar in plaats van mede-
werkers zelf deze gegevens te laten wijzigen en te laten 
bijhouden in de HR-applicatie wordt er nog met formu-
lieren, mails en papiertjes geschoven. De werklast die 
dit met zich meebrengt is gemakkelijk te reduceren.

Er moet ook gewerkt worden aan de  mentaliteitsverbe-
tering van de medewerkers op de werkvloer. Zo vinden 
veel managers het ‘maar lastig’ om self service toe te 
passen en leggen deze taak vaak bij hun secretaresses 
of ondersteuners neer. Daarmee ondermijn je het prin-
cipe van self service. 

HR-analytics
Het sturen op ken- en stuurgetallen staat binnen de 
HR-afdeling nog in de kinderschoenen. De huidige HR-
software biedt op dit gebied steeds meer mogelijkhe-
den. De meeste HR-managers staan verder van de data 
af dan de financiële mensen en HR-afdelingen zouden 
zich er ook meer van bewust moeten zijn welke data ze 

in een HR-systeem stoppen om verklarende en voor-
spellende analyses op te kunnen stellen. Er wordt al 
heel veel data in een HR-systeem gestopt, zonder dat 
men zich afvraagt hoe je deze eruit krijgt of welke ver-
banden er te leggen zijn. Data zijn daarnaast vaak ver-
snipperd opgeslagen en historische data zijn niet altijd 
opgeslagen in systemen. De HR-analist kan toegevoeg-
de waarde leveren door de impact van investeringen 
in medewerkers binnen de organisatie meetbaar en 
inzichtelijk te maken.

Focus op juiste plek
De HR-afdeling staat de komende jaren nog voor vol-
doende uitdagingen. De huidige HR-technologie geeft 
HR de mogelijkheid om de focus op de juiste plek te 
leggen. Lagere kosten en kortere software-implemen-
taties biedt HR de ruimte om meer tijd en effort in 
veranderingsprocessen en het optimaliseren van haar 
HR-processen te steken. Het is wel raadzaam om je 
bij vraagstukken en investeringen met betrekking tot 
HR-technologie te laten ondersteunen door onafhan-
kelijke specialisten. Zij kunnen kijken of een oplossing 
past binnen de cultuur, de visie en het beleid van je 
organisatie en zodoende verschil maken.
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Popay levert advies, implementatie en ondersteuning 
op het gebied van HR & payroll software. Popay levert 
ook eigen HR en payroll producten zoals Popay.net en 
eBulletin (digitale payslips).

è www.popay.nl



Er komen steeds meer locaties met flexwerkplekken. Wij hebben er weer een 
gespot: AREA071 op de grens van Leiden en Leiderdorp.

Gevestigd in een oude touwfabriek biedt AREA071 een 
vernieuwend concept voor huisvesting én ontwikkeling 
van startende ondernemers en zzp’ers. Het beschikt over 
werkplekken (AREA071), kantoorunits (FLEX071) en een 
heus mini-congrescentrum (MEET071). En door intensieve 
samenwerkingen met o.a. corporate partners en kennis-
instellingen, zoals Universiteit Leiden en Hogeschool Lei-
den, is AREA071 veel meer dan een werkplek. 

Het omvangrijke netwerk, een verscheidenheid aan pro-
gramma’s en de uitgebreide all inclusive faciliteiten zor-
gen voor een inspirerende en zeer dynamische werkom-
geving. En startende ondernemers kunnen, tot drie jaar 
na oprichting, kosteloos advies over financiën, marketing 
en communicatie van de aanwezige coaches krijgen.

Werkplekken

Aantal werkplekken 75

Vaste flexplek reserveren ü
Vergaderruimten ü
Trainingsruimten ü
Spreekkamers ü
Stilteruimten x
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.

Koffie incl.

Fris incl.

Luxe broodjes v.a. € 4,-

AREA071
Sisselbaan 5a
2352 AZ Leiderdorp
info@area071.nl

Open:      ma t/m vrij 08.00 - 22.00 uur 
      vaste huurders: 24/7
Parkeren :   gratis, 1000 plekken voor de deur
Bereikbaarheid: Uitstekende ligging t.o.v. A4 en A44.  
      Bushalte voor de deur (reistijd 10
      minuten van/naar Leiden Centraal).

è www.area071.nl

Prijzen werkplekken
Een vaste werkplek huur je voor € 250,- (excl. btw) per 
maand en is per maand opzegbaar. Hierin zijn alle faci-
liteiten inbegrepen (waaronder advies en zelfs gebruik 
van leenauto’s), behalve de catering. Een flexplek kost 
€ 4,- (excl. btw) per persoon per uur, inclusief alle facili-
teiten (behalve advies en de leenauto’s). Voor de andere 
ruimtes (vergader-, training-, auditorium- en eventruim-
tes) geldt een tarief van € 2,- (excl. btw) per persoon per 
uur en dit is inclusief koffie, thee, fris en het gebruik van 
beamer, flipover, WIFI, printen en kopiëren.

AREA071 in Leiden/LeiderdorpFlexwerkplek
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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


