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Varia

Actualiteiten

Certificering HR-professionals

Vanaf april 2014 start de Nederlandse Vereniging van Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) met certificering van
HR-professionals. Hiermee wil de
NVP voorbeelden uit andere landen
en de standaarden van andere gevestigde professionals volgen.
De certificering bestaat uit een
toetsing op basiscriteria (zoals aantoonbare projectervaring), een peer
assessment en een peer review. Na
een positieve beoordeling mag je
de aanduiding ‘Certified HR Professional’ (CHRP) gebruiken en word je
ingeschreven in het CHRP-register.
De duur van de inschrijving is 3 jaar
waarin o.a. jaarlijks 20 PE-punten
behaald moeten worden.
Op chrp.nl vind je alle informatie.

Boek: Passie als verdienmodel

Mensen die hun
werk met passie en
plezier doen zijn
een aanwinst voor
een onderneming.
Ze steken niet alleen
hun collega’s aan
met hun bevlogenheid, ze zijn ook productiever en
leveren een hogere kwaliteit. Hiermee zorgen ze voor een toename
van het bedrijfsresultaat. Maar hoe
zorgt u ervoor dat u enthousiaste,
bevlogen medewerkers krijgt en
houdt?
Op deze vraag geeft arbeids- en organisatiepsycholoog Yvonne ‘t Hart
in haar boek ‘Passie als verdienmodel’ heldere en verfrissende
antwoorden. Het boek kost € 19,95
en is onder andere te verkrijgen bij
managementboek.nl

Lommerrijk winnaar Internal
Brand Jaarprijs 2013

De Internal Branding Jaarprijs 2013
is gewonnen door horecaonderneming Lommerrijk uit Rotterdam.
Eneco en ONVZ waren de andere
finalisten.
Lommerrijk (58 medewerkers) was
door de jury genomineerd omdat
aan de hand van een duidelijke
positionering de eigen mensen ‘in
charge’ zijn gezet. Een typisch Rotterdamse aanpak van ‘geen woorden, maar daden’ met eenvoudige,
maar effectieve hulpmiddelen.
Directeur
Monique
Delfgaauw
zei in haar dankwoord: ‘Ik zie het
als een overduidelijk bewijs dat
je geen grote organisatie hoeft te
zijn om met Internal Branding verschil te kunnen maken. Ook in het
MKB werkt Internal Branding overduidelijk.’

‘Innerlijke wijsheid komt pas als wij eerst alle apparaten, schermen en
sociale media uitschakelen en naar onszelf luisteren.’
Arianne Huffington, oprichtster van nieuwswebsite The Huffington Post, wil werkgevers en werknemers ervan doordringen dat
zij, door succes uitsluitend af te meten aan geld, status en macht zichzelf en hun bedrijven ziek maken.

Met plezier en ongedwongen veranderen

Onszelf veranderen is toch al knap lastig, laat staan
om het gedrag van anderen te beïnvloeden... Nu kun
je natuurlijk gewoon vragen of de medewerker ander
gedrag wil vertonen. Of een trainingsprogramma
ontwikkelen. Of zelfs een verandermanager inzetten.
Maar, kan het ook makkelijker en effectiever?
Het is al even geleden maar Volkswagen(!) heeft The
Fun Theory Award geïnitieerd. Dit vanuit de gedachte
dat plezier de makkelijkste manier is om gedrag te
beïnvloeden. De ‘piano stairs’ is een bekend voorbeeld. Beelden zeggen meer dan 1000 woorden;
bekijk de video en andere voorbeelden dus op hrbm.nl.

Bekijk de video op
hrbm.nl
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Vanuit een iets andere invalshoek, maar met hetzelfde
doel, is binnen de ontwerpwereld een nieuw vakgebied aan het ontstaan: persuasive design. Hoe kun je
met het toepassen van designprincipes het beslis- en
koopgedrag van (potentiële) klanten beïnvloeden? En
eigenlijk zo dat het ongedwongen aanvoelt. Persuasive design zou daarom ook prima toepasbaar zijn om
het gedrag van medewerkers, toch ook klanten van
organisaties, te ontwikkelen.

Actualiteiten

Varia

Recruitment op 1

Nieuw: 2minutefilms.nl

Cirque du Soleil doet het anders. Zoals zij sinds de
oprichting in 1984 veel anders doen. Door het traditionele circus, maar dan zonder dieren, te combineren met
theater hebben zij een eigen, unieke markt gecreëerd.

Het is voor werkzoekenden vrij snel duidelijk wat het
bedrijf doet. Maar, waar staan de medewerkers voor?
Hoe voelen zij zich in de organisatie en waarom werken
zij specifiek bij déze organisatie?

In de werving doet Cirque du Soleil het ook anders. Zo
hebben zij 20 talentscouts in dienst die over de hele
wereld op zoek zijn naar (potentiële) artiesten. En hierbij kijken zij vooral naar voormalige atleten en sporters.
Het accent ligt in de
selectie, die onder
meer uit zware audities bestaat, niet
zo zeer wat iemand
nu kan, maar wat
zijn of haar potentieel vermogen is.

Yara: ‘Wie kan hier nu beter antwoorden op geven
dan de medewerkers zelf? De spanningsboog voor het
bekijken van online video is vrij kort. En vanuit onze
ervaring weten wij dat twee minuten precíes goed is
om een kort en krachtig verhaal uit te dragen.’

Helaas wordt het belang van het aannemen van nieuwe
collega’s door managers en HR-professionals flink onderschat. Op een vrijdagmiddag wordt doodleuk de nieuwe
collega ‘even’ aangenomen. Terwijl dit toch een investering van minstens enkele tienduizenden euro’s met zich
meebrengt.

Leer je potentiële nieuwe werkgever door de ogen van
de medewerkers in filmpjes van twee minuten kennen.
Dat is de basisgedachte van 2minutefilm.nl dat eind
vorig jaar is opgericht door televisieproducer/journalist
Yara Hannema en professioneel cameraman/regisseur
Sietse Bruggeling.

2minutefilms zorgt voor de gehele productie en de
montage. De video’s kunnen organisaties vervolgens
publiceren op hun werken-bij website, Facebookpagina,
YouTube-kanaal etc.

Max van Liemt

Vooraf

Creatieve destructie
‘Wat is het thema van het volgende
nummer en hoeveel pagina’s heb je
in gedachten?’ Deze vragen kreeg ik
van enkele gastschrijvers. ‘Thema’s
laten wij aan de andere HR-bladen
over en geef zelf maar aan hoeveel
ruimte je nodig hebt’, gaf ik aan.
Wekte ik hiermee de indruk dat
alles dan maar goed was? Omdat ik
met íedere inbreng al blij ben?

houvast voor de schrijvers en de
redactie. Dat werkt zo lekker.

Nee, zo makkelijk ben ik nu ook
weer niet. Het artikel moet namelijk
wel in de lijn van ‘HR en de business’ (de kern van dit magazine) liggen en nieuwswaarde voor de lezer
hebben. En gebruik zoveel pagina’s
als jij denkt dat nuttig voor de lezer
is. Kortom, de klant bepaalt of jij
waarde voor hem toevoegt. En dus
niet de organisatie.

‘Een maand lang
geen e-mail en
vergaderingen’

Veel bladen werken ook volgens
een vast format. Op pagina’s 6 en
7 staat dan bijvoorbeeld altijd een
interview en op pagina 13 een fotoreportage van een bepaald event.
Natuurlijk, dit vaste format geeft

De vraag is of de klant er wat aan
heeft. Dat ‘het voor jou zo lekker
werkt’. Dit doet mij denken aan
de organisatieleer. Staat bij het
(opnieuw) inrichten van jouw organisatie het klantbelang altijd
voorop?

Al probeer ik het niet, ik zal mij er
vast ook schuldig aan maken. Stevig
vasthouden aan mijn denkbeelden,
werkwijzen en gedragingen. Toch
zijn flexibiliteit en aanpassingsvermogen van ons (en dus van onze
organisaties) noodzakelijk om voor
onze kritische en soms grillige klanten van waarde te zijn. En te blijven.

Maar veranderen is lastig. Dit
doelbewust organiseren geeft de
meeste kans van slagen. Bijvoorbeeld met creatieve destructie
waarbij je opzettelijk iets afbreekt
om hier iets beters voor in de
plaats te laten komen. Doe de email en de vergaderingen, toch de
grootste productiviteitskillers, een
maand lang in de ban. Kijken wat
er dan gebeurt.
Max van Liemt is HR Bedrijfskundige,
kerndocent van de Masterclass HR Bedrijfskunde en initiatiefnemer van HR&Business.
è www.maxvanliemt.nl
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Wereldse Werkweek

Hanneke Visser

Een HR-professional stelt een werkweek
van 5 droombanen in 5 verschillende
steden samen. Tijd, geld en afstand zijn
geen belemmering.

Maandag

HR-manager bij Semco in Brazilië

Ik ben razend benieuwd hoe het
er aan toe gaat in een organisatie
waar de medewerkers hun eigen
werktijden, salaris en baas kiezen.
Ik geloof er heilig in dat wanneer
je mensen ruimte, vertrouwen
en flexibiliteit biedt je veel terugkrijgt. Maar hoe zal het zijn wanneer
je min of meer alles los laat? Ik zou
graag willen zien hoe hun wervingen selectieprocedure is vormgegeven. ‘s Avonds vlieg
ik nog even snel naar Rio de Janeiro om een avond en
nacht het échte carnaval mee te pikken.

Dinsdag

Optreden met Beyoncé in Lissabon

Ik begin de dag met een heerlijk koffietje aan het
zonovergoten strand. Daarna slenter ik nog wat door
de straatjes van Lissabon. De rest van dag zal hectisch
zijn want ik sta vanavond met
Beyoncé op het podium. Lijkt me
heerlijk om zonder plankenkoorts
in een niemendalletje de sterren
van de hemel te zingen, te dansen zonder dat m’n armen en
benen in de knoop raken en iedereen een onvergetelijke avond
te bezorgen.

Woensdag

Geboren
: 17 september 1974
Werkt nu
: HR-Directeur Kindergarden/Bright
		Horizons
Hiervoor
: Sinds 2001 ben ik hier in verschillende
		 functies werkzaam.

Donderdag

Marathon van New York

Fulltime werken en 3 kinderen opvoeden zorgt er
voor dat er weinig ME-time overblijft. Ik MOET altijd zo
veel…..Dit jaar word ik 40 en heb bedacht dat de marathon van New York een mooie uitdaging vormt om ME-time in te lassen.
Drie keer in de week trainen vormt een
prachtig excuus. Vandaag is de dag dat
ik een geweldige ;-) tijd ga neerzetten.
Denk dat er van werken dus heel weinig
zal komen! Vanavond ga ik een van de
geweldige clubs van New York uiteraard vieren dat ik de eindstreep heb
bereikt.

In het babyhuis in Dordrecht

Het Babyhuis in Dordrecht is een geweldig initiatief dat
onderdak aan kinderen geeft die om wat voor reden
dan ook (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Als moeder
van drie kinderen en door mijn jarenlange ervaring in
de kinderopvang weet ik maar al
te goed hoe belangrijk een liefdevolle omgeving voor kinderen
is. Helaas is dat niet voor ieder
kind weggelegd en ik draag graag
een steentje bij om de kinderen
een fijne dag te bezorgen. Ik geef
flesjes, verschoon vieze luiers,
speel en knuffel me suf.
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Congreslid in Washigton DC

Vrijdag

Ik ben vandaag een enorm vals congreslid. Ik heb daarbij de geweldige kledingkast van de oogverblindende
Claire Underwood (House of Cards) tot mijn beschikking: strakke jurkjes, kokerrokken en
eindeloos hoge hakken. In een ruk heb
ik de twee seizoenen van deze serie
uitgekeken en ben heel benieuwd of er
iets van waarheid schuilt in deze serie.
Zou het er in het echt ook zo aan toe
gaan? Achterkamerpolitiek, intriges,
omkoping en over lijken gaan…ben dol
op spanning en sensatie!

What’s APPening?

Nuttige apps
CloudOn

Genius Scan

AirPrint en Google Cloudprinter

De Genius Scan
app is voorzien van
slimme technologie zoals paginadetectie, perspectiefcorrectie
en
nabewerking van
de gemaakte scans. Omdat je bij het
maken van een foto bijna nooit goed
op je document bent uitgelijnd of het
licht niet perfect is, is een app zoals
Genius Scan een zeer handige tool.

Met CloundOn kun je de Microsoft-programma’s Word, Excel en Powerpoint makkelijk op je tablet of smartphone gebruiken. Je kunt documenten
creëren, bekijken, bewerken en eenvoudig met collega’s
of je netwerk delen. Die kunnen de concepten eenvoudig van wijzigingen en/of commentaar voorzien.
Voor dit laatste en andere extra functionaliteiten, zoals
de spellingscheck of het invoegen van tabellen, heb je
wel de Pro-versie nodig (€ 7,99 per maand). Geschikt
voor Android en iOS.

De wens voor ‘paperless offices’ blijft bestaan, maar desondanks hebben
nog veel mensen behoefte aan de oude en vertrouwde printjes. En nu wij
steeds vaker op verschillende plekken werken, wil je ook daar je printjes
makkelijk kunnen maken. Maar, je wilt niet steeds de besturingssoftware
van de aanwezige printer hoeven te downloaden en te installeren...
Printen in de ‘cloud’ biedt uitkomst. Je bestanden worden
via het internet naar de printer verzonden en hierdoor
maakt het niet uit of je printer in je eigen werkkamer staat
of ergens in Azië. En het maakt ook niet uit of je vanaf je
desktop, laptop, tablet of smartphone afdrukt.
Er komen steeds meer ‘cloudprinters’ die rechtstreeks verbinding met
het internet maken en dus niet op iedere pc ingesteld hoeven te worden.
Printers die nog niet compatible zijn, kun je via een
actieve pc (die met het internet verbonden is) toch
in de cloud beschikbaar maken. Met AirPrint kun je
rechtstreeks vanaf de iPad, iPhone, iPod touch of Mac
printen. Voor Android-besturingssystemen is Google
Cloudprinting beschikbaar. Airprint en Google Cloudprinting zijn allebei gratis.

Met Genius Scan maak je in een
handomdraai van je smartphone
of tablet een scanner. Scan een
document zoals bijvoorbeeld een
aankoopbon, een visitekaartje of een
contract. Bewerk de scan zonodig
-plaats er bijvoorbeeld een notitie bijen mail het als JPEG of PDF. Je PDFbestand kan verschillende pagina’s
bevatten door meerdere scans te
maken.

Genius Scan is gratis. Met de betaalde
variant, Genius Scan+, ben je vrij van
advertenties en kun je je scans ook
exporteren naar bijvoorbeeld Dropbox, Evernote of een andere opslagplaats ergens ‘in the cloud’. Genius
Scan+ kost € 0,89. Geschikt voor
Android en iOS.

Handige websites

Gespot!

Managementboek nodig?

Vergelijk opleidingen

Binnenkijken bij werkgevers

Managementboek.nl heeft zich volledig gespecialiseerd in de verkoop van
managementboeken. Op de site vind
je, naast het boekaanbod, interviews
met auteurs, recensies van andere
lezers en boekevents die worden georganiseerd.

Springest.nl is een vergelijkingssite
voor opleidingen, trainingen en cursussen. Naast het trainingsaanbod
vind je ook verschillende (gratis) kennis- en persoonlijkheidstesten.

Op Glassdoor.com vind je tal van
informatie over werkgevers. Zoals
beoordelingen over de cultuur, het
management en de loopbaanmogelijkheden. Maar ook informatie over
salarissen (uitgesplitst per functiecategorie) en ervaringen over sollicitatiegesprekken.

Managementboek.nl is ook initiatiefnemer van het Managementboek van
het Jaar.

Op de website kun je ook ervaringen
van deelnemers over de trainingen en
curssusen lezen. Voor iedere gedeelde
ervaring doneert Springest €1,- aan
Stichting Edukans.

è www.managementboek.nl

è www.springest.nl

Alle informatie is afkomstig van
(voormalige) werknemers en dus
niet van de werkgevers zelf.

è www.glassdoor.com
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Kennis

Onboarding kan verschil maken

De eerste 90 dagen bepalen vaak al of iemand slaagt in zijn nieuwe baan
of niet. Maar in veel organisaties, ook bij HRM, is onboarding nog een ondergeschoven kindje. Een goede onboarding gaat dan ook veel verder dan
een bosje bloemen bij binnenkomst.
Mensen die nieuw zijn, voelen zich vaak onzeker. Doe ik
het goed? Pas ik hier? Heb ik de goede keuze gemaakt?
Door een goede onboarding staan nieuwkomers sneller
in hun kracht, weten ze beter wat er van hen verwacht
wordt, bij wie ze terecht kunnen en hoe de hazen in de
organisatie lopen. Daardoor voelen ze zich meer betrokken en komen ze met meer gemak tot betere prestaties.
Onboarden gaat natuurlijk over het inwerken van
nieuwe collega’s, de outsiders, maar gaat ook over
medewerkers die binnen de eigen organisatie van functie, business unit of afdeling wisselen. De opbrengsten
van onboarden zijn voor de organisatie lucratief: wie
een goed welkom krijgt, is sneller effectief, voelt zich
meer betrokken en blijft langer. Door de regie over onboarden ter hand te nemen, kan HR op deze wijze dus
aantoonbare waarde voor de organisatie creëren.

elkaar gaan invullen en –wanneer deze niet uitkomenhet psychologisch contract geschonden wordt.
De senior consultant wordt geacht zo flexibel en loyaal
te zijn om ook voor andere sectoren te werken. Dat had
hij vooraf niet zo begrepen. En net als wanneer het arbeidscontract niet wordt nagekomen -hij krijgt minder
salaris betaald dan is afgesproken- raakt de nieuwkomer
ook minder gecommitteerd en gemotiveerd op het
moment dat het psychologisch contract niet wordt
nageleefd. Met een minder gelukkige, productieve of
zelfs vertrekkende medewerker tot gevolg.
Die teleurstelling wil je voorkomen bij nieuwkomers. Je
wilt graag dat helder is wat nieuwkomers en werkgevers
kunnen verwachten. Tijdens de eerste 90 dagen zul je
deze verwachtingen dus heel expliciet moeten maken.

Drie pijlers van onboarding

Onboarding is de combinatie van een introductie en
het leerproces dat een nieuwe medewerker doormaakt om zijn rol succesvol in te kunnen vullen. Het
zijn alle nieuwe geplande en ongeplande ervaringen
van nieuwkomers die bijdragen aan zijn succes en
die zorgen voor betrokkenheid bij de visie, strategie,
doelstellingen en cultuur van de organisatie. Onboarding gaat uit van een samenwerking tussen de nieuwe
medewerker, lijnmanagement en recruitment/HRM.
Een goede onboarding kent drie belangrijke pijlers:
1. Management van verwachtingen
Bij onboarding gaat het in de eerste plaats om het
managen van de verwachtingen van een nieuwkomer.
Wat is zijn perceptie van hetgeen hij denkt te gaan krijgen
(de sfeer, salaris, collega’s, kansen etc.) en van hetgeen hij
denkt te moeten gaan leveren (zijn gedrag, de loyaliteit,
de flexibiliteit etc.)? Het gaat hierbij om de inschatting
van een nieuwe medewerker en de werkgever over de
wederzijdse verplichtingen. Dit noemen wij het psychologisch contract.
Iemand verwacht bijvoorbeeld dat hij in zijn nieuwe
baan senior consultant wordt voor de energie-branche.
Deze verwachtingen of beloften ontstaan tijdens de
werving en selectie, maar deze worden veelal dan niet
expliciet gemaakt. En dit expliciteren gebeurt helaas
ook onvoldoende in de eerste maanden dat de nieuwe
collega aan de slag is. Het gevolg is dat werkgevers
en werknemers verwachtingen en verplichtingen voor
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Wie een goed welkom krijgt, is
sneller effectief, voelt zich meer
betrokken en blijft langer. Met
een goede onboarding kan HR
aantoonbaar waarde voor de
organisatie creëren.
2. Support door de organisatie
De tweede pijler van een succesvolle onboarding is het
inzicht dat een nieuwkomer krijgt in de belangrijkste
aspecten die hem succesvol maken in zijn nieuwe functie. Hierdoor raakt hij (nog meer) betrokken bij de visie
en doelstellingen van de organisatie. De organisatie
kan de nieuwe collega ondersteunen in het inzichtelijk
maken van deze aspecten. Deze support draait om de
volgende vier gebieden:
a. Regels en procedures
Voor sommige organisaties een noodzaak. Denk aan
de veiligheidseisen bij Hoogovens, de werkwijzen bij de
politie of brandweer of de ‘standard operating procedures’ bij hoogwaardige producenten van bijvoorbeeld
computer chips of kankergeneesmiddelen.

b. De baan en loopbaanmogelijkheden
Welke concrete resultaten worden er van iemand verwacht? En wanneer? En welke competenties en vaardigheden zijn daarvoor nodig? Na een aantal maanden
is een nieuwkomer ook geïnteresseerd in zijn toekomstperspectief.
c. De cultuur van de organisatie en het team
De uitgesproken waarden en de beelden zijn nieuwkomers snel duidelijk. Maar hoe de ongeschreven regels
en omgangsvormen er uit zien, is veelal minder duidelijk. Want het kan een nieuwkomer best verbazen om te
lezen dat de cultuur heel open is. En tegelijk te zien dat
alle deuren van de kantoren dicht zijn…
d. Een relevant netwerk
Uit onderzoeken blijkt dat niet de resultaten in de eerste
periode –de IT’er die een deel van de software programmeert- de doorslag geven bij het lange termijn succes
van kandidaat, maar juist het netwerk dat hij opbouwt.
Zo weet hij van wie hij ondersteuning kan krijgen om
zijn (toekomstige) werk goed uit te kunnen voeren.

Heldere feedback

Goede support begint met heldere feedback aan nieuwkomers. Dan is het niet alleen relevant om feedback te
geven op de geleverde prestaties, maar het is minstens
zo belangrijk om te kijken of de stijl en aanpak binnen
de cultuur van de organisatie past. En of hij het juiste
netwerk heeft opgebouwd. Feedback gaat dan in op de
manier waarop iemand het werk heeft gedaan en of hij
hierbij de juiste mensen heeft leren kennen en heeft ingeschakeld.
3. Uitvoeren van onboarding
De derde pijler is de goede uitvoering van de onboarding. Bij veel organisaties is er wel een centrale introductiecursus, maar regelt iedere afdeling verder zijn
eigen programma. De eerste dag, een mentor, kennismakingsrondjes of leesmateriaal. Het wiel wordt op
veel plekken telkens opnieuw uitgevonden. En dat kost
onnodig veel energie, tijd en geld. Het is verstandig
om centraal een strategisch onboardingsplan te ontwikkelen. En hierin ruimte te bieden voor zowel het individu
als specifieke doelgroepen zoals stagiaires, high potentials of herintreders. Nadat de doelen en de activiteiten
zijn gedefinieerd bepaal je welke tools, zoals online
applicaties als Appical, en resources de onboarding
kunnen ondersteunen. Hierbij kan peer-support door
collega’s, die goed voorbereid nieuwkomers coachen of
adviseren, bijdragen aan een succesvolle onboarding.

eenvoudig voorkomen kunnen worden door vooraf een
bruto-netto berekening te overleggen. Uit het onderzoek is ook gebleken dat een derde (33%) tegenvallers
aan niemand verteld. Bij een tegenvallende beloning of
loopbaanmogelijkheden is dat zelfs 40%. Zij zijn dan wel
stil ontevreden, maar dit is een onderliggende bron van
frustratie.
Een tegenvallend salaris of baan wordt door 25% van de
nieuwkomers buiten de deur gedeeld. En als de nieuwe
collega’s tegenvallen is dat zelfs 38%. Dit verzwakt het
werkgeversimago, de employer brand, en dus de positie
van de organisatie op de arbeidsmarkt.

Checklist onboarding
è Maak een strategisch onboardingsplan dat

ruimte biedt aan individuen en afdelingen

è Werf realistisch
è Maak de verwachtingen helder
è Geef snel feedback
è Maak een netwerkoverzicht
è Profiteer van verbazing
è Maak medewerker trots
è Organiseer peer-support
è Evalueer je onboarding met de nieuwkomers

Ga naar hrbm.nl voor de verdere
uitwerking van de checklist.

Zes op de tien teleurgesteld in nieuwe baan

Bij zes op de tien mensen vallen die verwachtingen
van de nieuwe baan tegen. Zo blijkt uit onderzoek
van Workwonders en de Intelligence Group onder 550
mensen die het afgelopen jaar van baan zijn gewisseld.
De grootste tegenvallers zijn de financiële beloning
(26%) en de loopbaanmogelijkheden (22%). Het is dus
verstandig om gedurende de werving- en selectie fase
een realistisch beeld van de carrièreperspectieven te
schetsen. Een tegenvallende financiële beloning kan vrij

Ardienne Verhoeven is oprichter van Workwonders. Zij
adviseert organisaties over recruitment en onboarding. Over
het versnellen van transities geeft zij workshops. In 2012
bracht zij het boek “Recruitment” uit en in mei verschijnt haar
tweede boek over “Onboarding”
è www.workwonders.nl
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• VOOR GROEPEN VAN 2 TOT 200 PERSONEN

GRATIS GEBRUIK VAN O.A.:

• 25 IN GROOTTE VARIËRENDE ZALEN

• ALLE APPARATUUR

• 70 HOTELKAMERS – VAN ALLE GEMAKKEN VOORZIEN

• DRAADLOZE INTERNET

• CULINAIR GENIETEN VAN AMBACHTELIJK BEREIDE
STREEK PRODUCTEN – OOK OP ONS TERRAS!
• GELEGEN MIDDEN IN NATIONAAL PARK UTRECHTSE HEUVELRUG

VERBINDING
• SAUNA, ZONNEBANK
EN FITNESSRUIMTE

KAAP DOORN  POSTWEG 9  3941 KA DOORN  TELEFOON (0343) 41 42 41  FAX (0343) 41 35 42  INFO@KAAPDOORN.NL  WWW.KAAPDOORN.NL

Business trend

3D-printer
De wereld verandert in een ongekend hoog tempo.
Maar, welke ontwikkelingen zijn relevant en wat is
de impact op organisaties?
Zo, even ons nieuwe huis printen. Of
mijn medicijn tegen de hooikoorts.
Of een lekker biefstukje...
Kun jij je dit voorstellen? Nee? Toch
is het eerder realiteit dan je denkt.
En wel vanwege de ontwikkeling
van de 3D-printer, zoals de Nederlandse UltiMaker. Door ze laag voor
laag op te bouwen kan je met een
3D-printer driedimensionale objecten maken. Anders uitgelegd: je
kunt dan ook in de hoogte printen.
De toepassingsgebieden lijken eindeloos. Zoals de eerder genoemde
voorbeelden, maar denk ook aan
koffiebekers, pennen, kledingkasten, gereedschappen en mischien
wel auto’s, fietsen en smartphones.

Om de objecten te kunnen printen heb je ook een ontwerp nodig.
Dat kun je met een computerprogramma zelf gaan maken, maar je
kunt ook bestaande objecten met
een 3D-scanner inlezen. En die dan
naar je voorkeur bewerken door
kleuren aan te passen of een extra
oor aan de koffiebeker te plakken.
En printen maar!
Natuurlijk, de 3D-printer is een technologische ontwikkeling maar het
heeft grote bedrijfskundige gevolgen.
Zoals voor de maakindustrie waardoor betaalbare productie in eigen
land, in plaats van ergens in OostAzië, weer mogelijk is. Kansen dus
voor lokale economieën en de werkgelegenheid. Producten kunnen ook

sneller ontwikkeld, getest en aangepast worden aan de (individuele) behoefte van de (veeleisende) klant. En
zo dus beter en sneller naar de markt
gebracht worden. Dit kan je concurrentievoordelen opleveren.
Ook voor individuen en kleine organisaties komt productie met de
3D-printer binnen handbereik.
Ontwerp je sieraden, verkoop ze
via (wereldwijde) marktplaatsen en
print ze pas als ze daadwerkelijk
verkocht zijn. Zo loop je ook geen
risico’s op onverkochte voorraden.

Gastcolumn

Rolf Baarda
Suffigheid
Een goed. Vroeger stond dat gelijk
aan een acht. De meeste heb ik voor
gym gehaald, in alle andere vakken
kwam ik niet verder dan de grijze
middelmaat.
Ben jij dit jaar met goed beoordeeld? Of met een C, A3 of een van
die andere equivalenten van goed?
En was die goed net zo goed als
mijn goed destijds voor sport? Denk
‘t niet. Een goed op je beoordeling
heeft toch helemaal niets om het
lijf?
Ik probeer mij voor te stellen wat
een goed doet met een mens. Heel
blij zal hij er niet van worden. Over
een goed schep je niet op. Op verjaardagen blijft hij onbesproken. Je
moet er toch niet aan denken dat je
zwager een proost uitbrengt, omdat
jij dit jaar met een goed beoordeeld
bent. En dat al voor de vijfde keer

op rij. Van die suffigheid, daar wil je
toch niet aan. Of wel soms?

‘Een goed op je
beoordeling heeft
toch helemaal niets
om het lijf?’
Eens bracht een column van good
old Loek Wijchers mij op het idee
om klanten een vierpuntschaal te
adviseren. Goed stond nu samen
met excellent rechts van het midden, onvoldoende en behoeft verbetering links. Zo was er opeens
van een tweedeling sprake. Met een
goed had je het idee bij de top te
horen.
Nu heb ik ook goed en al die andere
statements in de ban gedaan. Voor

meer salaris moet je wat hebben
bijgeleerd, vind ik nu. Dat kan onvoldoende, weinig, genoeg of substantieel zijn. Want, zo redeneer ik,
wie meer leert, verhoogt zijn toegevoegde waarde voor het bedrijf. Logisch als daar een loonsverhoging
tegenover staat.
Rolf Baarda houdt zich met zijn Bureau
Baarda bezig met belonen, ontwerpen en
waarderen.
 www.bureaubaarda.nl
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Social & Business
Ongetwijfeld hét marketingwoord
van 2013: storytelling. Geen merk
of bedrijf zonder verhaal, anders
gelooft de hedendaagse consument
of stakeholder je niet meer...

Dat heeft niet alleen als voordeel dat het MVO-verhaal
echt tastbaar wordt. Het verhoogt ook de betrokkenheid van medewerkers. En betrokken en tevreden
medewerkers leiden tot tevreden klanten en tevreden
klanten worden loyale klanten. Dus betrek medewerkers
bij je bedrijfs(MVO-)verhaal. Tijd om niet alleen een story
te vertellen, maar het ook te gaan dóén. Hier valt nog
een wereld te winnen. En dat kan al op eenvoudige en
snelle wijze.

Je story geeft je bedrijf bestaansrecht. Zonder doel
geen story, zonder story geen omzet en zonder omzet,
geen bestaansrecht. Kortom, storytelling is hot. Maar
wat houdt storytelling precies in? Volgens Wikipedia:
het overbrengen van gebeurtenissen in woorden en
beelden, vaak door improvisatie of verfraaiing. Organisaties gebruiken storytelling veelal omdat verhalen illustratief zijn en gemakkelijk te onthouden. Storytelling
stelt de organisatie in staat om een sterkere emotionele
band met consumenten en stakeholders op te bouwen.

Alarmbellen

Het ‘ei van Columbus’ zou je denken. Maar in verhalen
vertellen schuilt ook een gevaar: je kunt ze mooier maken
dan de werkelijkheid is. Het is inmiddels gemeengoed
geworden om je mening te ventileren op Facebook,
Linkedin en Twitter, maar ook om blogs of recensies
te schrijven over bijvoorbeeld een hotel, restaurant of
boek. En dan in één moeite door je mening te geven
over het bedrijf waar je werkt op glassdoor.com.

Leef je eigen verhaal

Consumenten hebben zo de macht om verhalen genadeloos door te prikken. Bedrijven kunnen voor veel
euro’s prachtige verhalen (laten) vertellen, maar als het
simpele bewijs daarvoor ontbreekt, dan zijn die euro’s
weggegooid geld. Leef je als bedrijf je eigen verhaal niet,
dan is en blijft het een fantasieverhaal. En die zien we
(helaas) te vaak.
Kijk bijvoorbeeld naar maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Een bedrijf kan gemakkelijk beweren
dat het duurzaam is. Ingegeven vanuit de (marketing)gedachte ‘wij moeten iets op MVO-gebied doen’, schept
de directeur vol trots op dat zijn organisatie een X-bedrag aan goed doel Y doneert. Maar als het bedrijf zich
niet werkelijk duurzaam gedraagt, zal het door de moderne consument in een oogwenk worden ontmaskerd.

Rol voor HR

Het is juist HR die een grote rol kan vervullen in het
‘tot leven brengen’ van het verhaal. Het zijn immers de
medewerkers die de story op dagelijkse basis uitdragen en inkleuren. Het is de HR-verantwoordelijke die
medewerkers bij het bedrijfsverhaal kan betrekken, die
ze de ruimte kan bieden en het steuntje in de rug kan
geven om het verhaal samen tot leven te laten komen.
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Van storytelling naar story-doing
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Eerst een paar feiten. Uit recent onderzoek van Gallup
(www.gallup.com) blijkt dat slechts 9 procent van de
Nederlandse medewerkers zich echt betrokken voelt bij
hun werk(gever). Volgens mij moeten alle alarmbellen op
alle HR-afdelingen in Nederland van dit gegeven gaan
rinkelen. Want hoewel het personeelsaanbod door de
crisis nu relatief hoog is, moeten organisaties er alles
aan doen om hun medewerkers betrokken te houden.
Want als het straks beter gaat, zijn minder betrokken
medewerkers vier keer zo snel op zoek naar een andere
baan terwijl 87 procent (!) van de betrokken medewerkers
aangeeft te zullen blijven.

Bedrijven kunnen voor veel
euro’s prachtige verhalen
(laten) vertellen, maar als
het simpele bewijs daarvoor ontbreekt, dan zijn die
euro’s weggegooid geld.

Onderzoek van The Reputation Institute laat zien dat
73 procent van de ondervraagden bedrijven met een
helder, duurzaam doel bij anderen aanbeveelt. Slechts
5 procent gelooft ook dat die bedrijven de daad bij het
woord zullen voegen. En dat terwijl ander onderzoek
aantoont dat bedrijven die hun belofte waarmaken,
betere omzetten halen, positievere berichtgeving in
social media scoren en lagere mediakosten hebben.
Wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen
denkt ongeveer 40 procent van de consumenten dat
bedrijven er niet genoeg aan doen om de wereld echt
te helpen en dat ze zich te weinig inspannen voor de
samenleving.

Tel dit alles bij elkaar op en het is hoogste tijd om
echt te gaan luisteren naar medewerkers, ze te betrekken in je verhaal, ze de ruimte bieden om je
bedrijfsverhaal in te kleuren en dat verhaal tastbaar te maken voor de samenleving.
In mijn visie kan dat door vijf wérk-woorden te
eerbiedigen.

Creëer

1

Laat zien waar je als bedrijf voor staat. Niet
alleen met idealistische woorden. Creëer
voorwaarden waardoor medewerkers zelf
kunnen bepalen hoe ze de samenleving willen helpen met bijvoorbeeld duurzaamheid,
corporate volunteering of corporate citizenship.

Durf

2

Probeer niet alles krampachtig te controleren.
Durf los te laten en durf de medewerkers ook
de ruimte te geven om -door middel van het
werk en gedurende werktijd- iets voor anderen
te betekenen.

Verbind

3

Verbind je als management met je medewerkers.
Hoe vaak zie je niet dat de CEO of directie een
goed doel kiest waar de medewerkers niks mee
hebben en waar ze met (lichte) tegenzin aan
meedoen? Laat ze zelf kiezen, steun ze en geef
ze een zetje in de rug. Financieel of materieel,
dat maakt niet uit. Zo lang zij zich maar (moreel)
gesteund voelen.

Deel

4

Deel successen en vier ze! Geef medewerkers
een podium om ze te laten delen wat ze hebben
gerealiseerd: zien is geloven. En maak dit niet
alleen intern, maar ook extern zichtbaar en tastbaar. Dit is wat wij met onze medewerkers voor
de samenleving hebben gerealiseerd, dit is ons
verhaal!

Drie voorbeelden

Als een van de eerste beursgenoteerde ondernemingen
koppelt Unilever de bedrijfsgroei los van hun milieuimpact. Deze ambitie is in het Unilever Sustainable Living
Plan concreet vertaald in drie heldere doelstellingen. En
in het kader van Mooiste Contact Fonds zetten ieder jaar
honderden medewerkers van KPN zich in om chronisch
zieke kinderen én vele anderen weer in verbinding met
hun omgeving te brengen.
NetApp steunt initiatieven die de gemeenschap verbeteren, versterken en er een bruisendere plaats van
maken om in te leven, te werken en te ondernemen. Veel
van deze initiatieven worden uitgekozen of aangedragen
door de medewerkers zelf.

Herhaal

5

Stop niet na één succes. Inspireer, help en
enthousiasmeer medewerkers om het vaker
te doen. Want: zien eten, doet eten. Ga van
maatschappelijk verantwoord ondernemen
naar maatschappelijk actief ondernemen!

Een verhaal moet je dus niet alleen vertellen, maar
vooral samen met je medewerkers dóén. Dat vraagt wat
van de organisatie en ja, dat zal in het begin misschien
best lastig zijn. Maar niets is zo pijnlijk als niets doen!
En... gelukkig komen er steeds meer organisaties die hun
verhaal daadwerkelijk waarmaken.

Ga naar hrbm.nl voor meer
informatie over deze voorbeelden.

Charles Giesberger is ignitor bij Let’s Creaid waarmee hij
bedrijven, medewerkers en maatschappij verbindt. Hiernaast
werkt hij al 15 jaar als interim projectmanager binnen de marketingcommunicatie.
è www.letscreaid.com
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Managementmodel

Concurrentiestrategieën

De wens is dat HR ‘meer verstand van de business’ moet krijgen. In dit licht
bezien besteden wij aandacht aan relevante managementmodellen. In deze
aflevering: de generieke concurrentiestrategie van Michael Porter en de
waardedisciplines van Treacy & Wiersema.
Om als HR-professional daadwerkelijk waarde aan je
organisatie toe te kunnen voegen is het van belang
inzicht te verkrijgen in welke strategische keuzes er
door de onderneming zijn gemaakt. Hierbij helpt het als
je over een zekere basiskennis van strategieontwikkeling
en strategiemodellen beschikt.
De generieke concurrentiestrategie van Michael Porter
(ontwikkeld in 1980) en de drie waardedisciplines van
Michael Treacy en Fred Wiersema (ontwikkeld in 1995)
zijn ook nu nog relevant. Natuurlijk zijn er inmiddels
nieuwe inzichten ontwikkeld, al was het maar omdat
klantgedrag steeds grilliger wordt, maar als denkraam
zijn beide theorieën beslist nuttig.

Concurrentiestrategieën

Als er veel aanbieders op de afzetmarkt zijn, is er sprake
van sterke concurrentie. Denk maar eens aan de vele
kledingwinkels die er in de steden zijn. Wanneer het
aanbod groter is dan de vraag, dan geeft dat een druk
op de verkoopprijzen. Waarom zou je immers voor
hetzelfde kledingstuk bij de ene winkel meer betalen
dan bij de andere?
Voor de aanbieders betekent deze prijsdruk onder meer
dat er minder financiële middelen overblijven om de producten en diensten te verbeteren of om geheel nieuwe
producten en diensten te ontwikkelen. En om voldoende
buffers te vormen om de continuïteit van de organisatie
te waarborgen. Omdat de concurrentie nooit stil zit, is
er al snel sprake van een genadeloze concurrentiestrijd,
waarbij ondernemingen ten onder kunnen gaan.
Bron van competatief voordeel

Breed
Smal		

Scope op de markt

Kosten		

KOSTENLEIDERSCHAP

KOSTEN
FOCUS

Differentiatie

Bij de differentiatiestrategie is het doel om een uniek
product of unieke dienst te creëren waarvoor kopers
ook bereid zijn meer te betalen, de zogenoemde prijspremie. Dit kan bijvoorbeeld door een product van
betere kwaliteit te maken of door er extra service bij te
verlenen.

Porter: ‘Als je niet kiest, leidt
dit tot een ‘stuck in the middle’
positie waardoor je je onvoldoende kunt onderscheiden.’
Verder moet er volgens Porter gekozen worden voor
een brede óf een smalle doelgroep. Het is mogelijk
beide basisstrategieën met een brede of met een
smalle scope (gericht op een deel van de markt, de
niche) toe te passen. Hierdoor zijn er feitelijk vier strategieën voor de onderneming mogelijk.

Stuck in the middle
DIFFERENTIATIE

DIFFERENTIATIE
FOCUS

Generieke concurrentiestrategie Porter
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Om de concurrentiestrijd te slechten stelt bedrijfskundige Porter dat je als onderneming duidelijke
keuzes moet maken om in een bepaalde bedrijfstak
tot bovengemiddelde prestaties te komen. Hij maakt
onderscheid in twee basisstrategieën: kostenleider-schap en differentiatie. Bij kostenleiderschap is het doel
om, ten opzichte van de concurrentie, een kostenvoorsprong te realiseren door het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Door de lagere kostprijs kan ook een lagere
prijs aan de klant berekend worden.
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Porter is van mening dat als een onderneming niet kiest
voor één van de genoemde strategieën, dit zal leiden tot
een ‘stuck in the middle’ positie waardoor een onderneming zich onvoldoende van de concurrentie kan
onderscheiden. Dit zal dan leiden tot een afnemende
winstgevendheid en verlies aan marktaandeel.
Treacy en Wiersema hebben, net als Porter, de opvatting
dat een onderneming duidelijke keuzes moet maken en
deze consequent moet volhouden om zich van de concurrentie te onderscheiden. Zij stellen dat marktleiders
succesvol zijn omdat ze niet alles tegelijk willen zijn.

Waardedisciplinemodel Treacy & Wiersema

PRODUCT
LEADERSHIP

technologische innovatie
product is koning
‘best product’
voorbeelden: Apple, Marqt, elBulli

drempel
uitblinken

OPERATIONAL
EXCELLENCE
focus op kwaliteit en kosten
proces is koning
‘best total cost’
voorbeelden: McDonald’s, Aldi, Lidl

Drie waardedisciplines

Het model van Treacy en Wiersema onderscheidt drie
waardedisciplines. De eerste, Operational Excellence,
is vergelijkbaar met het kostenleiderschap van Porter
en hierbij draait het om het effectief managen van de
processen binnen de organisatie. Specifiek voor deze
discipline geldt dat producten van een redelijke kwaliteit tegen een zeer lage prijs worden aangeboden. Bij
Product Leadership staat productinnovatie centraal.
De aandacht van de organisatie gaat hierbij uit naar
innovatie en merkmarketing. Denk maar aan Apple.
Bij de derde waardediscipline Customer Intimacy draait
het om (jarenlang) klantenpartnerschap. Dit gaat dus
verder dan een enkele verkooptransactie en ‘vriendelijk
tegen de klant doen’. Customer Intimacy gaat van alle
disciplines het verst in maatwerk. Zo bouwt Albert Heijn
via de winkel, de website, het blad Allerhande en zeker
ook via de bonuskaart aan een diepgaande klantrelatie.
De aankoopgeschiedenis verschaft kennis over de behoeften en voorkeuren van (individuele) klanten. Deze
kennis wordt vervolgens, tot op individueel niveau aan
toe, gebruikt om passende aanbiedingen te doen.
Een succesvolle onderneming focust zich volgens Treacy
en Wiersema op de volgende 4 imperatieven: bied een
ongeëvenaarde waarde die je zelf hebt gekozen, zorg
dat de andere waardedimensies op een drempelniveau
blijven, zorg voor een voortdurend beter waardebod en
bouw een superieur werkmodel om je belofte in te lossen.

Gevolgen voor de HR-strategie

Door de ondernemingsleiding moeten er veel belangrijke keuzes gemaakt worden, waarbij mogelijk als
grootste uitdaging nog wel geldt om daaraan vervolgens
consequent vast te houden. Op basis van de gemaakte

CUSTOMER
INTIMACY
optimale dienstverlening
klant is koning
‘best total solution’
voorbeelden: Carglass, Albert Heijn

keuzes wordt binnen de onderneming invulling gegeven
aan passende structuren en processen, (management)informatiesystemen en cultuuraspecten. HR kan, nee
moet, mede invulling geven aan de praktische en operationele vertaling van de gemaakte keuzes in een werkmodel. Bedenk bijvoorbeeld dat er bij de waardediscipline Operational Excellence sprake zal zijn van strak
geplande en gecontroleerde activiteiten, waarbij het
lagere management beperkt beslissingsbevoegd is. Bij
de waardediscipline Customer Intimacy hoort juist een
organisatiestructuur waarbinnen de beslissingsbevoegdheid vergaand is gedelegeerd aan de medewerkers
die het klantcontact onderhouden.
Bij de waardediscipline Product Leadership past een
bedrijfscultuur die gericht is op creativiteit, innovatie en
ondernemerschap. De organisatiestructuur zal vanzelfsprekend losser zijn dan die van een op kostenbeheersing gerichte organisatie. In elk van de genoemde voorbeelden zijn er andere acties van HR gewenst om de
beoogde organisatiestructuur of -cultuur te bereiken.
Van de HR-professionals wordt in de regel niet verwacht
dat zij de strategische keuzes voor de onderneming
maken. Wél dienen zij de strategie op hoofdlijnen te begrijpen en er voor te zorgen dat deze op de juiste wijze
wordt versterkt. Dit leidt er toe dat aan de onderneming
waarde wordt toegevoegd en dat de concurrentiepositie
wordt verstevigd.

Wenzel Bürger is sinds 2005 zelfstandig (HR-)interimmanager
en bedrijfskundig adviseur. Hiervoor was hij HR-directeur bij
Securicor (thans G4S). In 2007 heeft Wenzel zijn MBA behaald.
è wburger@wmbms.nl
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Werken-bij website

www.rabobank.jobs

De werken-bij website is hét visitekaartje van de organisatie. Experts Leon
Willemsens, Annemarie Stel en Frans Eldering beoordelen iedere uitgave een
recruitment-site. Dit keer de werken-bij website van de Rabobank.
Leon Willemsens: ‘Onthutsend beeld’

Ik kan er niet omheen: het sollicitatieproces van rabobank.jobs is écht
onvriendelijk en slecht uitgevoerd met een brei aan formulieren en verplichte velden. De onzichtbare menubalk, de gedateerde eventkalender
met verschillende aanmeldprocedures en de wat oubollig aandoenende
‘glass-buttons’ maakt mijn beeld er niet beter op. Achter de schermen
wordt gebruikt gemaakt van verschillende systemen waarbij -ondanks
het gebruikte privacystatement- het voor mij onduidelijk is wie er beheerder/eigenaar is van mijn data. Kortom, ik concludeer dat er geen
overall eigenaarschap is over het technisch recruitmentlandschap van
de Rabobank.
Natuurlijk mis ik ook een mobiele site. Je kunt wel de Rabobank Jobs App
downloaden, maar wie wil dit nu doen om een website te bezoeken?
Toch voor deze review maar even gedaan... Ik krijg dan een onthutsend
beeld van de bank die ooit voorop liep en mobiel betalen via Hyves introduceerde. Er staan alleen vacatures in de app, het is onmogelijk om
te solliciteren en als er een telefoonnummer in de tekst staat, is het niet
klikbaar. Waarom? Wat is nu de toegevoegde waarde van de app? Is dat
het echt? Is hier geld aan besteed?
Op hrbm.nl kun je mijn uitgebreide review lezen waarbij de zoektocht
naar pluspunten mij niet mee is meegevallen. Het gebruik van Piwik vind
ik wel sterk. Dit is een goed alternatief ten opzichte van Google Analytics.
Waarschijnlijk is het op de server van de Rabobank geïnstalleerd en kan
niemand anders de bezoekergegevens gebruiken. Zelfs Google niet.

Annemarie Stel: ‘Gebrek aan consistentie’

Het meest opvallende aan de site is het gebrek aan consistentie. Dat geldt
voor alles: de layout, de navigatie, de teksten en het beeldmateriaal. De
site is namelijk opgebouwd uit allerlei losse onderdelen. De homepage,
annex vacaturezoekpagina, lijkt vooral op een doorsnee jobboard. Er zijn
(veel) vacatures, maar zowel qua taalgebruik en stijl als qua vorm en lettertype zijn ze allemaal anders. Er zijn veel verschillende pagina’s te vinden op de site, maar ze verschillen onderling nogal van elkaar.
Ook het taalgebruik is slachtoffer geworden van het gebrek aan samenhang. Van ‘wervende’ taal tot formele mededelingen; van kwalitatief van
elkaar verschillende vacatureteksten tot de onvermijdelijke scan van
‘Werken-bij-Merken’. Voor een bank die ‘leden’ heeft en geen ‘klanten’
en waar ‘samen’ een belangrijk begrip is, is het taalgebruik op een aantal
plaatsen opvallend onpersoonlijk: “In totaal werken er bij de Rabobank
Groep ongeveer 59.600 fte in 44 landen. Wereldwijd worden er circa
10 miljoen klanten bediend”. Over de screening: “Op basis van deze
informatie besluit de manager vervolgens of de sollicitant voldoende
betrouwbaar is om in dienst te nemen”. Op andere plaatsen spreekt
de site de bezoeker juist weer wél rechtstreeks aan: “Door jouw aanpak
wordt de kwaliteit van het team Verzekeren naar een hoger niveau getild”.
De informatie over de Rabobank als werkgever is compleet, maar lastig
vindbaar en niet altijd actueel. Voor een organisatie als de Rabobank,
jarenlang onbetwist heerser in de lijstjes met ‘populaire werkgevers’, en
met een uniek eigen verhaal, is deze site een ondermaatse prestatie.
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+

Gebruik van Piwik als alternatief voor Google Analytics

+

Degelijke opsomming hoe
de complexe organisatie in
elkaar steekt

-

Het ontbreken van een goede
mobiele werken-bij website
Zeer gebruiksonvriendelijk
sollicitatieproces

Leon Willemsens is mede-oprichter van Netwerven en betrokken bij de realisatie van een groot
aantal werken-bij sites in binnen- en buitenland.
Netwerven werkt o.a. voor bol.com, booking.
com, Mars, Ahold, Postnl en Delta Lloyd.
è www.netwerven.nl

+

Veel informatie, ook over de
sollicitatieprocedure

+

Het gebruik (op Raboworkx)
van echte medewerkers

-

Het onvoldoende laten zien
van het werkgeversmerk

-

Het gebrek aan consistentie van de site(s)

Annemarie Stel, eigenaar van Wervingsvisie.nl,
adviseert grote en kleine organisaties over
arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en
recruitment. Annemarie heeft o.a. gewerkt voor NS,
UMC Radboud, Gemeente Den Haag en Defensie.
è www.wervingsvisie.nl

Frans Eldering: ‘Solliciteren is een opgave’

Dat begint al met het vinden van de sollicitatiebutton. Omgeven door
social icons (is delen belangrijker dan solliciteren?) en helemaal onderaan de pagina is de call-to-action vormgegeven in een tekstlink. Dat
werkt conversieverlagend. Het sollicitatieproces is erg omslachtig. Ik
dien mijzelf als nieuwe gebruiker aan te maken, het wachtwoord moet
aan een flink aantal eisen voldoen (waardoor mijn wachtwoord pas na 3
pogingen geaccepteerd wordt) en vervolgens moet ik vijf schermen met
informatie invullen om het registratieproces te voltooien. Gelukkig kan
je tussentijds opslaan…
De drie knipperende banners aan de rechterkant doen niets anders dan
irriteren. Door de manier waarop ze zijn opgemaakt (veel tekst, kleine
letters en nietszeggende foto’s) worden ze waarschijnlijk niet gelezen,
maar vragen ze wel veel aandacht door het constante knipperen. Verder
is de site niet responsive of mobiel en dat maakt het op een smartphone
of tablet nog ingewikkelder om te lezen.
De site is een aaneenknoping van systemen en dat is duidelijk te zien. In
een korte zoektocht naar een baan bij de Rabobank kom ik op verschillende domeinen: rabobank.jobs, raboworkx.nl en rabobank.taleo.net.
Waarom is niet alle content gekoppeld op een domein?

+

Zoeken op de kaart

+

Recruitmentkalender

-

Moeilijk leesbaar o.a. vanwege het kleine lettertype

-

Omslachtig sollicitatieproces
waaronder de verplichting
een uitgebreid account aan te
maken

Frans Eldering is oprichter van New Fountain,
gespecialiseerd in conversieverhogend webdesign en heeft gewerkt voor o.a. Hampshire
Hotels, Yellow Walnut, Vliegtickets.nl en HotelSpecials.nl.
è www.newfountain.nl

29 maart ‘14

Rapport
Inhoud & informatie
Vormgeving
Techniek

Gebruiksvriendelijkheid
Interactie & conversie

Ga
naar
HRBM.nl
voor
de
Ga
naar
hrbm.nl
voor de
uitgebreide
reviews van Leon,
Annemarie
en
uitgebreide
reviews
van Leon,
Frans
en
de
reactie
van
de
Rabobank.
Annemarie en Frans.
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Interview

Hoe HR weer aan boord van de business komt

HR-professionals zijn over het algemeen uit het verkeerde hout gesneden.
Alfa-vaardigheden zijn onevenredig aanwezig. Kennis over bedrijfskunde,
business modellen, leiderschap en change management is schaars. Terwijl
HR juist nu een grote rol zou kunnen spelen bij de veranderende organisaties. Aan het woord is HR-specialist Henry Haaijer die schetst hoe de HRprofessional weer aan boord van de lijn kan komen.
Wat is er mis met HR-professionals?

‘Laat ik voorop stellen dat het vak en de professional
in ontwikkeling zijn, maar verbetering is op meerdere
vlakken noodzakelijk! Ik zie veel HR-professionals die
er niet in slagen om de regie in HR te nemen. Daarom
huren bedrijven externe bureaus in om opdrachten uit
te voeren die eigenlijk door de eigen HR-afdeling gedaan
moeten worden. Stel je toch eens voor dat dit met de
afdeling Finance zou gebeuren. Dat de CFO niet weet
hoe hij de winst- en verliesrekening moet opmaken. Hij
zou van zichzelf een walking target maken. Helaas is dit
te vaak het geval met HR.’

Hoe is het zover gekomen?

‘Er zit een weeffout in de samenstelling van HR-professionals die al begint bij het onderwijs. Er wordt geen
selectie toegepast bij de instroom in HR-opleidingen
van hogescholen en universiteiten. Geen eisen voor
motivatie, eerdere studieresultaten of samenstelling
van vakkenpakketten. Zo krijg je studenten die soms
onvoldoende interesse hebben in HR. Een mensgericht
vak, denken ze. Dat ligt ook aan de opleidingen, want
die sluiten nog te veel aan bij de sociale wetenschappen.
Terwijl HR een economisch vak is. In de Verenigde Staten en Canada is dat wel het geval, daar is HR mee veranderd met de eisen uit het bedrijfsleven. In ons land
moet die slag grotendeels nog worden gemaakt. Door
die verkeerde aansluiting op de praktijk is er talentvervuiling. Te veel HR-professionals blinken uit in soft skills
en te weinig in zakelijke tact, gevoel voor commercie,
analytisch vermogen en cijfermatig inzicht. Certificering
van de opleidingen zou een juiste impuls kunnen geven’.

Waar leidt dit toe?

‘HR-afdelingen hebben geen antwoord op vragen uit
de lijn. Job Hoogendoorn van de Rotterdam School of
Management stelt dat slechts een matig percentage
van de HR-strategieën effectief is. Dat moet anders. We
hebben een dubbele dip meegemaakt waar we nu uit
proberen te komen. Bedrijven hebben hierbij hulp nodig, met name van HR. Het vormgeven van een nieuwe
organisatie, het aanboren van nieuwe groepen op de
arbeidsmarkt, het doorvoeren van sociale innovatie, het
toepassen van de juiste leiderschapsstijl, daar wordt
naar gevraagd. HR moet helpen om invulling te geven
aan nieuw leiderschap, aanpassing van de organisatie-
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cultuur, het vergroten van het aanpassingsvermogen,
talentontwikkeling en continue innovatie. Maar helaas
heeft HR deze boot tot op heden grotendeels gemist.
Veel beginnende HR-professionals komen pas na hun
studie in aanraking met dit soort vraagstukken en dat
is een kwalijke zaak. Steeds vaker wordt HR uitbesteed
omdat externe bureaus effectiever en efficiënter zijn
dan de eigen HR-afdeling.’

Wie is Henry Haaijer?
Henry Haaijer is oprichter en managing
partner van Higher & Company in Utrecht.
Higher & Company is specialist op het gebied van HRD en Leiderschapsontwikkeling.
Voor meer informatie zie www.higher.nl of
volg Henry op Twitter: @henryhaaijer
Wat doet HR precies fout?

‘Veel HR-professionals betrekken veranderingen in de
buitenwereld vooral op zichzelf. HR is de enige stafdienst die zichzelf als strategisch positioneert. Stel je
eens voor dat facility zichzelf een strategische stafdienst zou noemen? Waarom zo’n label? Het moet
vanzelf spreken dat je als stafdienst waarde toevoegt
die van strategisch belang is. HR vernieuwt wel, maar
betrekt de lijn of de werkvloer daar onvoldoende bij.
Daardoor blijven de innovaties vooral HR-speeltjes. Stel
je voor dat Unilever zo te werk zou gaan, dan zouden al
haar nieuwe producten mislukken. Een fabrikant gaat
eerst aan de consument vragen welke behoeftes er zijn.
Nieuwe producten test men eerst bij klantpanels. HR
zou op dezelfde manier aansluiting moeten zoeken bij
het management en de lijn.’

Wat heeft HR nodig?

‘Doe eerst iets aan je analytisch vermogen, je leiderschapsgevoel en je performance. Dat zijn de vaardigheden waar het management en de lijn op zitten
te wachten. Daarnaast is het kwantificeren van HR van
groot belang, big data en HR-metrics zijn van grote toegevoegde waarde! Veel HR-professionals snappen dat
nog niet, die zoeken vaak persoonlijke ontwikkeling

in een opleiding tot coach. Zeker is dit van belang
maar coaching is voor HR slechts een hygiënefactor.
HR-professionals die weer willen aanschuiven bij
het management moeten zich verdiepen in business modellen. Die helpen hen om de business
te begrijpen en een visie te ontwikkelen waar
hun interne klanten belang bij hebben.’

Welke vaardigheden moet HR hiervoor
ontwikkelen?

‘Wat je nodig hebt als HR-professional is wat
ik business-sense noem. Dat is je vermogen om
kennis op te doen van de organisatie waar je gaat
werken. Verdiep je in de vraagstukken die daar
leven, de bijdrage die van jou wordt verwacht en de
antwoorden die jij kunt geven. Dit leer je niet zomaar
uit een boekje, dit is een talent. Verder vraagt HR om
leiderschapsontwikkeling, de mogelijkheden om te
groeien in je rol. Affiniteit met change management is
ook nodig, want organisaties veranderen momenteel
snel. Kun je hier niet mee omgaan, dan kun je geen
optimale bijdrage leveren vanuit HR. Tenslotte gaat
het om ‘scoringsdrang’ en gevoel voor impact. Je moet
gretig zijn vanuit professionele trots. En je moet weten
op welke manier jouw beslissingen effect hebben op de
organisatie. Dit laten zien en vertalen, daar zit de toegevoegde waarde!’

Wat is het perspectief voor HR?

‘Er zijn wel degelijk goede HR-afdelingen en goede
HR-professionals. Hun probleem is dat ze hulp nodig
hebben bij de uitvoering. Ze worden hierbij in de weg
gezeten door een grote groep navelstaarders onder HRprofessionals. Die zouden zichzelf een spiegel moeten
voorhouden. Geef jezelf een rapportcijfer voor je eigen
functioneren. Vraag ook eens aan je CEO of hij jou een
rapportcijfer wil geven, vraag het aan het management.
Ik denk dat de meeste HR-professionals dit niet durven
uit angst voor de negatieve reacties, bang dat ze zichzelf
ter discussie stellen. Maar deze kritische confrontatie is

wel nodig. Het is het begin om je weer open te stellen
voor de vragen vanuit het management.’

Waar moet HR beginnen?

‘Met het zichtbaar maken van wat je nu precies doet als
HR. Vraag je daarbij eens af of onderlinge verrekening
van diensten binnen de organisatie een optie is. Vraag je
dan ook eens af of HR veel moet bijbetalen of juist profiteert van de eigen dienstverlening. Maak inzichtelijk waar
je voor staat en hoe je de doelen van de organisatie kunt
ondersteunen. Realiseer je dat het managen van deze
‘nieuwe tijd’ een grote opgave is en dat leidinggevenden
hier zeker bij geholpen moeten worden. En vooral: wat
de lijn hieraan heeft en wat de waarde ervan is.’

Masterclass Financieel Management
voor HR-professionals
14 & 21 mei 2014
€ 899,- (excl. btw)

bekijk
hier alle
details

www.hrbedrijfskunde.nl
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Boardroom talk

Spreek je talen

Six Sigma en Lean Six Sigma

Productlevenscyclus

Six Sigma is managementtechniek om processen continu te verbeteren. Het
doel is om de variatie in de processen te reduceren door oorzaken van
defecten en fouten te ontdekken, te verbeteren of te elimineren. De variatie
wordt uitgedrukt in een ‘sigma’-beoordeling. De Griekse letter sigma wordt
in de statistiek gebruikt voor spreiding. Hoe meer spreiding, hoe inconsistenter een proces. Motorola is ontwikkelaar van deze techniek en stelde
het doel voor zichzelf op six sigma: 99,99966% van de producten moest
foutloos zijn (3,4 fouten per miljoen).

Ieder product (of dienst) dat op de
markt wordt gezet doorloopt een
aantal fasen, de productlevenscyclus.
De PLC bestaat uit vier fasen: introductie, groei, volwassenheid en neergang. Sommige modellen kennen
nog een vijfde fase, de verzadiging,
die na de volwassenheidsfase komt.

Lean Six Sigma is een variant van Six Sigma. De meningen over de overeenkomsten en verschillen hiertussen willen nog wel eens uiteenlopen. Grofweg
wordt gesteld dat Lean Sigma zich vooral bezighoudt met de doorlooptijd en
de efficiency van het proces (door onnodige processtappen te verwijderen). Six
Sigma richt zich op de stabiliteit en de kwaliteit van de output van het proces.

Niet ieder product zal alle fasen altijd
doorlopen; sommige producten eindigen al bij de introductie. De snelheid waarmee producten zich door
de fasen begeven is onder meer afhankelijk van de marktvraag en de
ingezette marketingactiviteiten.

Cloud computing

Met cloud computing worden software en gegevens door een online netwerk
van computers beschikbaar gesteld. Zo kun je met Dropbox al bestanden
(een Word-document) ‘in de cloud’ zetten. Om deze later en vanaf een andere
plek weer op te halen. Maar nu zien wij steeds meer dat programma’s (zoals
Word of recruitmentsoftware HROffice) zelf in de ‘cloud’ staan en dus niet
meer fysiek op computers geïnstalleerd en onderhouden hoeven te worden.
Zo kun je dus vanaf iedere computer, laptop of tablet altijd en overal bij je
programma’s en bestanden. Zorg wel dat je (mobiel) internet hebt...

KPI’s

Meten is weten

EBITDA

EBITDA is een veelgebruikte financiële key performance indicator: Earnings
Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Oftewel: verdiensten
voor aftrek van interest (rente), belastingen, afschrijvingen op vaste activa
(zoals gebouwen en machines) en afschrijvingen op goodwill. Het geeft kort
gezegd de operationele winstgevendheid aan. Door financiële of boekhoudkundige beslissingen kunnen rentetarieven, belastingen en afschrijvingen (legaal) beïnvloed worden. Dit kan een vertekend beeld opleveren en daarom
worden deze elementen in deze KPI buiten beschouwing gelaten. De EBITDA
maakt vergelijkingen tussen bedrijven beter mogelijk.
De berekening is als volgt:

Bradfort Factor verzuim

Los van sociale aspecten voor de
zieke medewerkers leidt verzuim
voor organisaties tot extra directe
(vervangen van afwezige medewerkers, extra overuren) en indirecte
kosten. Onderzoek toont aan dat
verzuim vooral veel impact heeft als
medewerkers kort ziek zijn. De Bradfort Factor kan hier inzicht in verschaffen en wordt als volgt berekend:

EBITDA = Omzet - Kosten (excl. rente, belasting, afschrijvingen en afboekingen)

B = S² × D

De interest is de rentevergoeding die betaald moet worden om geld te lenen
en belastingen zijn ons allemaal wel bekend. Afschrijving is het gedeelte van investeringen dat jaarlijks wordt verbruikt zoals bij de aankoop van een machine.
Wanneer deze een levensduur van 5 jaar heeft en daarna ook niets meer opbrengt, bedraagt de jaarlijkse afschrijving 20% van het aankoopbedrag.

Hierbij is de ‘S’ het aantal gevallen van
afwezigheid van een individu over een
bepaalde periode. De ‘D’ is dan het
totaal aantal afwezigheidsdagen van
die persoon in dezelfde periode. Drie
perioden van afwezigheid van eenmaal 1 dag en tweemaal twee dagen
geeft een Bradfort Factor van (3 x 3 x
5) = 45 punten. Hiermee kun je vervolgens doelen stellen of bechmarken.

Goodwill ontstaat in de meeste gevallen bij overnames van bedrijven. Het is
dan de meerwaarde van een onderneming. Anders gezegd: toekomstige inkomsten van de ondernemingen die nog niet op de balans gewaardeerd zijn,
maar in de vorm van bijvoorbeeld klanten, merken of octrooien wel bestaan.
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Elke fase kent eigen kenmerken zoals
het aantal verkopen, de winstgevendheid en de mate van concurrentie. De
introductiefase gaat veelal gepaard
met investeringen die in de groei-,
volwassenheids- en neergangsfase
terugverdiend moeten worden. Een
productlevenscyclus kan verlengd worden door producten te verbeteren of
geheel nieuwe producten te lanceren.
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Flexwerkplek

Zaamen

Er komen steeds meer locaties met flexwerkplekken. Zaamen in Haarlem is zo’n locatie. Wat hebben zij jou te bieden?
Het monumentale pand van Zaamen vind je aan een
van de mooiste grachten in het centrum van Haarlem.
Het is met allure gerenoveerd en ingericht en voorzien
van o.a. vergader- en trainingsruimten, een boardroom
en een inspiratieruimte. In Hartland, het centrale punt
van Zaamen, kun je anderen ontmoeten en terecht
voor je espresso, croissantje of de lunchgerechten die
van verse seizoensproducten worden gemaakt.
Zaamen heeft ook een schitterende besloten tuin en een
tuinhuis dat is voorzien van dezelfde moderne faciliteiten als de flexplekken binnen. En met de eigen sloep de
MS Zaamen (‘Meeting Sloep’) kun je zelfs op het water
brainstormen of vergaderen.

Werkplekken

Faciliteiten
± 85

Aantal werkplekken

WiFi
Print mogelijkheid

Stilte ruimtes

ü
ü
ü
ü
ü

Vaste kantoorruimte

X

Videoconferencing

Vaste flexplek reserveren
Vergaderruimten
Trainingsruimten
Spreekkamers

Kopieer mogelijkheid
Postservice
Lockers
Adres geldig voor KvK?

Food & Beverage

Diner

ü
ü
ü

Thee

€ 2,00

Cappuccino

€ 2,25

Verse jus

€ 2,50

Broodjes v.a.

€ 5,50

gratis

Ontbijt

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Lunch

Prijzen werkplekken

Zaamen werkt op basis van lidmaatschappen. Met het
all-inclusive ‘Membership Flex’ van € 249,- (excl. btw)
per maand heb je gegarandeerd een mooie werkplek
voor 5 dagen in de week en dat is inclusief koffie, thee,
water en lunch. Het all-inclusive daglidmaatschap kost
€ 29,- (excl. btw).
Zaamen
Nieuwe Gracht 3
2011 NB Haarlem
023 - 6200 800
Open
:
Parkeren
:
		
		
		
Openbaar vervoer :

ma t/m vrij 08.00 - 19.00 uur
parkeerplekken voor de deur
en een parkeergarage op
200 meter (in beide gevallen:
betaald parkeren)
NS-station op 200 meter

è www.zaamen.nl

21

De ZZP’er

Marieke Driessens

Ook binnen het HR werkveld groeit
het aantal ZZP’ers. Hoe bevalt het
ondernemerschap hen en wat kunnen
wij van ze leren?
Waarom ben je zzp’er geworden?

Vanwege de flexibiliteit en de vrijheid. Ook binnen
mijn banen was ik al ondernemend, maar ik voelde me
steeds vaker belemmerd door de kaders van het bedrijf.
Dat ging me steeds meer tegenstaan. Ik had ook steeds
vaker het gevoel ‘Ik kan dit beter!’ Ik vind het nu ook heel
prettig om binnen verschillende organisaties werkzaam
te zijn. Zo kom je niet vast te zitten in een bedrijfscultuur
en kan ik creatief kijken naar mogelijke oplossingen.

En, bevalt het?

Het bevalt heel erg goed, ik zou niet meer anders willen.
Ik mag dagelijks met de klant op zoek naar creatieve
oplossingen die hem helpt bij de digitaliseringsslag. En
ik ga iedere dag met veel energie aan de slag!

Ervaar je ook nadelen?

Nee, eigenlijk niet. Het enige wat ik zou kunnen bedenken is dat het soms wat eenzaam kan zijn omdat je
weinig feedback krijgt. Ik heb me aangesloten bij vakgenoten waarmee we regelmatig, onder het genot van
een borrel, casuïstieken aan elkaar voorleggen om van
elkaars expertise te leren. Dat geeft toch het gevoel van
collegialiteit en dat je er niet alleen voor staat.

Op welke HR-gebieden kan jij het beste ingezet
worden?
Ik zie mezelf als een e-HRM specialist. Ik krijg er energie
van om organisaties te helpen HR-systemen te implementeren en -niet te vergeten- te borgen. Mijn kracht ligt voornamelijk om het beleid te vertalen naar een praktische
invulling zoals het beschrijven van de (digitale) processen,
het ondersteunen bij de pakketselectie (incl. het schrijven
van een pakket van eisen/wensen) of de implementatie
van een e-HRM systeem en de borging hiervan.

Waarom moeten opdrachtgevers voor jou kiezen?

Veel e-HRM consultants komen vanuit de ICT. Ik heb een
HR-achtergrond en kan zo een goede vertaalslag maken.
Ik ben resultaatgericht, hands-on en denk in ‘out-of-thebox’ oplossingen. Daarnaast weet ik projectmedewerkers te motiveren voor het vakgebied, zodat het project
goed geborgd kan worden binnen de organisatie.

Hoe kom jij aan je opdrachten?

In het begin nog via sites als freelance.nl of interimopdrachten.nl. De laatste projecten heb ik vanuit mijn
eigen netwerk gekregen en door ‘mond-tot-mond reclame’ van vorige opdrachtgevers. En de laatste tijd
word ik ook steeds vaker benaderd door klanten die mij
vinden via LinkedIn. Misschien gaat mijn volgende opdracht wel via social media!

22

HR&Business Magazine #2 | hrbm.nl

Bedrijfsnaam
:
Website
:
Opleidingen
:
		
		
Werkervaring :
		
		
		

Your Businesspoint
wordt medio april gelanceerd!
P&O, verandermanagement
aangevuld met projectmanagement
Prince II. Momenteel volg ik IPMA C.
o.a. bij KPMG Consulting, Ministerie
van Justitie, ProVAR, diverse zorg,- en
gemeentelijke instellingen en een
internationale bank.

Hoe ‘social’ ben je?

Eerlijk gezegd was ik in het begin van mijn zzp-schap veel
actiever dan nu. Ik volg Twitter en LinkedIn nog wel en ben
ook bij een aantal vakgroepen aangesloten. Hier probeer
ik regelmatig iets te ‘posten’ of te reageren op vragen.

Ben je nu ‘op opdracht’?

Ja, ik heb tot nu toe de luxe gekend om, sinds mijn start,
op één of meerdere opdrachten te zitten. Momenteel
doe ik twee mooie projecten. Ik schrijf een businesscase
voor de ene klant en doe een implementatie van een
internationaal e-HRM systeem bij de andere klant. Twee
totaal verschillende omgevingen en dat is ook hetgeen
mijn werkweek zo leuk maakt!

Welke vakmatige websites bezoek je regelmatig?

Ik ben geabonneerd op een aantal vakmatige websites
zoals P&O actueel, Over e-HRM en HR Academy. In de
mail worden dan een aantal onderwerpen die op jouw
vakgebied van toepassing zijn uitgelicht. Lekker overzichtelijk.

Welke tips kun je andere (aankomende) zzp’ers
meegeven?

Blijf dichtbij jezelf. Kies iets wat bij je past en focus je daarop. Laat je niet leiden door verwachtingen van anderen. En
heb vooral plezier in datgene wat je doet. Opdrachtgevers
zijn op zoek naar je passie en dat straal je uit als er ook
plaats is voor plezier. En, natuurlijk... netwerken!

Uw online recruitment oplossing

Bouw uw recruitment systeem op maat en kies onder andere uit de volgende modules:
Mobiel Solliciteren

Kandidaten -en Vacature manager

E-Assessment

Social Media Integratie

Multiposten

Online Screening

Pré Selectie

Facebook Carrière Pagina

Payrolling

Talent Pools

Google Analytics

LinkedIn Koppeling

Ga naar HROffice.nl en maak gratis uw account aan
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