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Jirtsin Beenhakker winnaar 
NVP Future Award 2013
Voor de 10e NVP Future Award 
werd gezocht naar visionairs op 
de toegevoegde waarde van HR 
als leiderschapsontwikkelaar. Wat 
kenmerkt een ‘goede leider’ anno 
2025? En welke trends en factoren 
zijn hierop van invloed?

Jirtsin Beenhakker won met zijn es-
say De effectief onzichtbare leider 
de NVP Future Award 2013. Volgens 
Jirtsin is de nieuwe netwerkleider 
het meest effectief als hij onzicht-
baar is. Helpend, verbindend, faci-
literend en daarmee anderen laten 
excelleren. Zichtbaar als het nodig 
is, vooral qua koers en strategie of 
als boegbeeld van de gezamenlijke 
ambitie. Maar meestal achter de 
schermen, in het netwerk; luister-
end en inspirerend.

Zakendoen in de nieuwe eco-
nomie: Managementboek  2014
Marga Hoek heeft met haar boek 
Zakendoen in de nieuwe econo-
mie de titel Managementboek van 
het Jaar 2014 in de wacht gesleept. 
Het boek verkent de frontlinie van 

de nieuwe economie 
en geeft zowel con-
ceptuele als praktijk-
gerichte antwoorden 
op vragen als: Hoe 
schaar je je als onder-
nemer bij de koplo-
pers? Hoe innoveer 

je? Hoe smeed je businesscases? 
Hoe vind je er financiering voor? En 
vooral: hoe doe je dat morgen? 

Zakendoen in de nieuwe economie 
kost € 40,- en is -uiteraard- te koop 
bij managementboek.nl    

Sqillzer test kennisniveau van 
online specialisten
Assessments worden vaak ingezet 
om inzichten te krijgen in gedrag 
en persoonlijkheid. Sqillzer is een 
online testomgeving waarin online 
specialisten getest kunnen worden 
op hun kennis-, inzichts- en toe-
passingsniveau. 

Je geeft aan uit welke onderwerpen 
de test moet bestaan en nodigt de 
deelnemer uit om ‘m te maken. Een 
heldere rapportage geeft aan hoe 
de deelnemer individueel en ten 
opzichte van andere geteste per-
sonen heeft gescoord.

Sqillzer kan ingezet worden voor 
het selecteren van potentiële (in-
terim) kandidaten, als audit of als 
aanvangs- en effectmeting in  leer-
en ontwikkelingstrajecten. 

Varia Actualiteiten

“Het vermogen om sneller te leren dan de concurrentie is wellicht
het enige duurzame competitieve voordeel.”
Arie de Geus heeft 38 jaar bij Shell gewerkt, laatstelijk als hoofd van de Strategische Planning Groep. De Geus is o.a. 
verbonden aan The Center for Organizational Learning (MIT) en auteur van het boek De Levende Onderneming.

Bekijk de video op
hrbm.nl

Video: The marshmallow test
Wetenschapper Walter Mischel wilde onderzoeken 
welke invloed uitgestelde beloningen op de ontwikkel-
ing van kinderen zou hebben. Meer dan 600 kinderen, 
in de leeftijd van 4-6 jaar, werden -afzonderlijk- op een 
stoel in een ruimte zonder afleidingsmogelijkheden 
gezet. Op een tafel stond voor hun neus een schaaltje 
met een Oreo koekje, marshmallow of een pretzel 
stick (afhankelijk wat het kind lekker vond). De kin-
deren kregen de keuze om het snoepje binnen 15 
minuten op te eten of te wachten om, als beloning, 
een tweede snoepje te krijgen.

Met de seconde werd de drang voor sommige kin-
deren om tóch een hapje te nemen, al was het maar 
een héél kleintje, groter. Het is bijzonder grappig om 
te zien welke afleidingstechnieken kinderen bedenken 
en inzetten om zelf maar niet aan dat lekkers te hoeven 
denken. Een kleine minderheid begon toch direct het 
snoepje op te eten. Van degenen die de eerste aan-
drang overwonnen, hield eenderde het 15 minuten vol.

Later werd onderzoek naar de levenssituatie van alle 
deelnemers gedaan. De kinderen die de uitgestelde 
beloning hadden ontvangen, hadden betere studie-
resultaten, meer zakelijk succes, betere relaties en 
waren gezonder.

The 
Marshmallow 
Test
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VariaActualiteiten

Regelmatig kom ik bij organisaties 
over de vloer. Voor een workshop 
over HR & Business Trends, voor 
een training of om te klankborden 
over de organisatie en het HR-
beleid. Zo was ik laatst bij een toe-
leverancier voor o.a. drukkerijen. 
Vanwege tegenvallende verkopen 
ging het al een tijdje niet zo goed. 

In dergelijke klankbordgesprekken 
vraag ik direct hoe de prestaties van 
de medewerkers (in dit geval van de 
verkopers) gemeten, gestuurd en be-
loond worden. “Beoordelingsgesprek-
ken voeren wij niet en de bonussen 
zijn niet aan de prestaties gekoppeld” 
antwoordde de CEO. Tsja...

Regelmatig krijg ik ook de reactie: 
“Interessant en inspirerend verhaal 
Max! Maar… bij ons gaat dit niet op. 
Onze branche en business zitten 
echt heel anders in elkaar.” Was je 
business maar zo anders, zo uniek. 
En zo onderscheidend van je con-
current. Dan had je organisatie het 
niet zo moeilijk.

Gelukkig veert de economie weer 
een beetje op en trekt de arbeids-
markt ook weer wat aan. Het aan-
tal HR-vacatures neemt ook weer 
toe. Bij het scannen van het aan-
bod schiet ik geregeld in de lach. 
Gezocht: HR-professional met ken-
nis van de laatste HR-trends, inno-
vatief, outside the box denkend én 
afkomstig uit onze branche. 

Vanwaar deze laatste eis? Omdat 
je branche en je business zo uniek 
zijn? Dat succesvolle organisaties als 
Google, Apple en Samsung elkaars 
medewerkers aantrekkelijk vinden, 
kan ik goed begrijpen. Maar hier 
houdt het dan wel zo’n beetje op. 
Ik dacht echt dat wij, als HR-profes-
sionals, dit stadium voorbij waren.

Een andere organisatie wilde haar 
HR-processen optimaliseren en 
de HR-systemen verbeteren. Dat 
is veelal een goed idee. Maar voor 
het laatste was geen geld beschik-
baar en dus werd dit uitgesteld. 

Huh? Het is toch niet relevant wat 
iets kost, maar wat het oplevert? En 
ik wist dat die rekensom, de busi-
ness case, nog niet gemaakt was. 

Max van Liemt is HR-bedrijfskundige, 
interim HR-(project)manager, kerndocent 
van de Masterclass HR Bedrijfskunde en 
initiatiefnemer van dit magazine.
è www.maxvanliemt.nl

Uniek branche. Unieke business.
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€ 250 bonus: niet bellen en mailen in je vakantie
Wie herkent het niet? In je vakantie toch nog ‘heel even’ 
je e-mail controleren en dat ene telefoontje plegen. 
Medewerkers van adviesbureau &samhoud krijgen 250 
euro extra vakantiegeld als ze tijdens de zomervakantie 
hun zakelijke telefoon en e-mail volledig uitschakelen.

Gerust gesteld worden of ‘alles nog loopt’ is volgens 
&samhoud, dat veel onderzoek naar Plezier & Prestatie 
doet, een veelgehoorde reden om in te loggen of te bel-
len. Loslaten en vertrouwen hebben in je collega’s en je 
klanten als je er zelf even niet bent, is dan ook een van 
de redenen voor deze maatregel. 

Oprichter Salem Sam-
houd: “Bovendien is volle-
dige aandacht voor thuis 

net zo belangrijk als volledige aandacht op het werk. 
Als werkgever moet je je altijd afvragen hoe je met je 
medewerkers waarde voor je klanten creëert. Je wilt 
altijd dat mensen outperformen en een van de ken-
merken van excellente dienstverlening is ‘er met je volle 
aandacht zijn’. Dus moet je aandacht besteden aan de 
balans tussen inspanning en ontspanning.”

Hoge stress beroepsrisico nummer één
Onderzoek van het CBS toont aan dat 31% van het ziek-
teverzuim in ons land wordt veroorzaakt door te hoge 
stress. Het Trimbos Instituut berekende in 2010 al dat 
uitval veroorzaakt door depressies en burn-outs (maar 
ook door drugsmisbruik) Nederland ieder jaar € 2,7 mrd 
kost. En uit recent onderzoek van Tempo-Team blijkt 
dat 40% van werkend Nederland meer werkdruk voelt 
dan een jaar geleden. De trend die in 2012 en 2013 is 
ingezet zet zich hierdoor sterk door.

De voornaamste oorzaken van stress zijn een ver-
stoorde balans tussen werk en privé, een overvloed aan 
digitale informatiestromen en de hoge eisen die aan 
flexibiliteit worden gesteld. Volgens personal coach en 
trainer Frank Schaper zijn het vooral perfectionistisch 
ingestelde werknemers die het meeste risico lopen op 
een burn-out. Dit omdat zij de lat -op het werk en thuis- 
hoog leggen, hard werken en zichzelf weinig rust gun-
nen. In november is de Week van de Werkstress waar-
in op diverse manieren aandacht wordt besteed aan 
werkdruk en werkstress.
(bron: Het Financieele Dagblad 17 juli 2014)

Max van Liemt

“Was je maar zo 
anders, uniek en 
onderscheidend.”
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Wereldse Werkweek Fauziah Hamzah

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

Freelance fotograaf in Tokio
De Japanse cultuur fascineert mij al jaren. Je ziet een 
eeuwenoude cultuur en het ultramoderne van nu mooi 
in elkaar overlopen. In het verleden heb ik gewerkt voor 
Japanse bedrijven maar een bezoek is er nog niet van 
gekomen. Ik start de dag in de Koishikawa Kōrakuen 
tuinen waar de kersen-
bloesem in volle bloei 
staat. Vervolgens ga ik 
naar de hippe wijk Ginza 
en sluit de dag af met het 
bijwonen van een Sumo 
worstelwedstrijd. Genoeg 
te zien om met de camera 
vast te leggen.

HR-manager bij Apple in Cupertino
Het verder ontwikkelen van ‘human capital’ vind ik ver-
uit het leukste onderdeel uit het HR-vak. Het geeft een 
grote voldoening om hieraan een bijdrage te leveren. De 
juiste mensen op de juiste plek. Een kijkje nemen in het 
hoofdkwartier van een van meest innovatieve bedrijven 
ter wereld lijkt mij een 
inspirerende ervaring. 
In hoeverre houdt Apple 
nu het gedachtegoed van 
Steve Jobs in stand? Na 
dit “werkbezoek” breng ik 
graag de avond door aan 
het Californische strand.

Docente Spaans in Sevilla
De sfeer in de binnenstad van Sevilla is fantastisch. Lang 
geleden ben ik begonnen met het leren van de Spaanse 
taal, maar ik spreek het helaas nog niet vloeiend. Dit tot 
grote verbazing van de Spanjaarden, die mij vaak aan-
zien voor een Spaanse 
vanwege m’n looks. Hét 
jaarlijkse hoogtepunt is 
natuurlijk de Feria, het 
grote wijnfeest in Andalu-
sië. Overdag voor de klas 
en ‘s avonds begeven wij 
ons in het feestgedruis.

Project Manager Sail Amsterdam
Sail 2015, een evenement waar onze hoofdstad echt 
trots op mag zijn. Geweldig om al die grote zeilschepen 
van dichtbij te kunnen bekijken. En om een dag mee te 
lopen als spin in het web: plannen, coördineren, organi-
seren en communiceren 
zijn facetten die ik graag 
in mijn baan terug zie. Van 
IJmuiden varen wij naar 
Amsterdam en na een 
intensieve en hectische 
“regeldag” praten wij na 
in een bruin cafeetje in de 
Jordaan. Wanneer kan ik 
beginnen?

Architect in Berlijn
Wellicht had ik voor een creatief beroep moeten kiezen. 
Met collega’s en klanten ontwerpen bedenken en uit-
tekenen; het is origineel en je levert altijd maatwerk. En 
waar kun je meer ideeën opdoen dan in Berlijn? Ik kom er 
graag. De stad leeft, maar 
straalt ook een bepaalde 
rust uit. Vandaag werk 
ik aan mijn nieuwe op-
dracht: de renovatie van 
een hotel, gelegen in 
stadsdeel Mitte. ‘s Avonds 
kun je mij vinden in de 
gezellige Kulturbrauerei. 

Geboren : 26 februari 1972 te Leiden
Werkt als : HR Business Partner bij Easynet 
  Global Services
Hiervoor : Consultant Job Grading & Benchmark 
  bij ING, Interim Professional bij 
  diverse opdrachtgevers in de zakelijke 
  dienstverlening en ICT.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag



In het kader van ‘Anders organiseren’ hebben wij in een eerdere uitgave Zappos ook eens aangehaald. Je weet wel, 
het bedrijf waar je de keuze hebt om na de introductieperiode te blijven of Zappos te verlaten. Kies je voor dit laatste, 
dan ontvang je $ 2.000. In 1999 is Zappos gestart met de online verkoop van schoenen. Nu kun je in de webshop 
ook terecht voor kleding, tassen, accessoires, cosmetische producten, keukengerei etc. Inmiddels zijn er miljoenen 
producten van meer dan 1.000 merken op voorraad. Als je Zappos vraagt hoe de groei zo snel tot stand is gekomen, 
dan krijg je steevast hetzelfde antwoord: “Omdat wij de best mogelijke service verlenen”. Intern noemen zij dit de 
WOW-filosofie. ‘Customer service isn’t just a department’ is dan ook een gevleugelde uitspraak.

Een groot verschil met andere organisaties is dat Zappos de daad ook echt bij 
het woord voegt. Daar waar bij veel andere bedrijven de telefoongesprekken 
met klanten zo kort mogelijk moeten duren, geldt bij Zappos juist het omge-
keerde. Het langste telefoongesprek met een klant duurde meer dan 10 uur… 

30.000 gemiste kansen
Zappos is een zeer sterk voorbeeld hoe de kernwaarden daadwerkelijk door 
de organisatie beleefd worden (‘live the values’). Ook de communicatie met 
klanten (extern) en medewerkers (intern) is op elkaar afgestemd. ‘Deliver WOW 
through Service’, de eerstgenoemde kernwaarde, geldt daarom niet alleen 
voor de manier waarop Zappos met haar klanten om wil gaan, maar ook met 
de medewerkers en de arbeidsmarkt. En bij dit laatste wringt nu net de schoen.

Want wat is het geval? In 2013 ontving Zappos 31.000 sollicitaties. Hiervan 
werd ongeveer 1,5% aangenomen en dus werden meer dan 30.000 kandi-
daten afgewezen. Dit betekent ook dat de recruiters 30.000 keer op een cv 
en de motivatiebrief hebben geklikt en deze hebben beoordeeld. En ook dat 
30.000 keer een afwijsmail is verstuurd. Maar, in de ogen van Zappos, nog 
belangrijker: er werden 30.000 kansen gemist om een betekenisvolle relatie 
met kandidaten op te bouwen. Hoezo ‘deliver WOW through Service’ en ‘a 
candidate experience’?
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HR TrendWerven zonder vacatures te publiceren
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Zappos is gestopt met het plaatsen van vacatures. Maar niet omdat ze geen 
vacatures hebben. Een even opmerkelijk als innovatief besluit. Over ‘The 
Day that Posting Died’ en hoe Zappos nu wel werft.

Lees blogs over ‘No Job Postings’ 
van Zappos’ HR-manager Mike 
Bailen en Stacy Donovan Zapar 
(Recruiting strategist) via

 hrbm.nlè

Inside Zappos
Uit analyse bleek nog iets wezenlijks: de bounce rate op de werken-bij 
website was 80%. Veruit het grootste gedeelte van de bezoekers dat 
wellicht over de gewenste kennis en vaardigheden beschikt én goed 
op de cultuur van Zappos (daar heb je hem weer) aansluit, weet dus 
niet de juiste ingangen te vinden en verlaat de website onverrichter 
zake. Om wellicht nooit meer wat van zich te laten horen.

Na diverse brainstormsessies nam het team van HR-manager Mike 
Bailen en Stacy Donovan Zapar (Recruiting strategist) het besluit om 
geen vacatures meer te publiceren. Zappos wil met bijzondere kandi-
daten een relatie opbouwen en dat lukt niet via ‘crappy job descrip-
tions’, ‘one-sided job postings’ en een tijdverslindend selectieproces.

Om toch aan de instroombehoefte te voldoen werd een nieuw concept gelanceerd: ’take a look inside Zappos’. In de 
nieuwe werken-bij website staan de afdelingen geheel centraal: ‘take a look inside Technology’, ‘take a look inside 
Finance’ etc. Wanneer je op de website een afdeling hebt gekozen kun je kennismaken met afdelingsmedewerkers 
en krijg je meer te weten over de specifieke afdelingscultuur en de verschillende rollen en functies die de afdeling 
voor Zappos vervult. In plaats van te solliciteren op een specifieke vacature kun je nu een ‘Zappos Insider’ worden. Je 
wordt dan op de hoogte gehouden van de (afdelings)ontwikkelingen, je krijgt toegang tot specifieke informatie en je 
kunt met recruiters en hiring teams in gesprek gaan. 

De recruiters hoeven nu niet langer cv’s te beoordelen en kandidaten af te wijzen; al hun tijd en energie kunnen zij 
besteden aan het opbouwen en onderhouden van relaties met getalenteerde kandidaten. En wanneer er een open 
positie ontstaat, zijn zij beter in staat om doelgericht, direct en effectief voorgekwalificeerde kandidaten te benaderen. 
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Na tien jaar in dienst als directeur van verlichtingsbe-
drijf Lumiance, had Michel Krechting het wel gezien. “Ik 
had genoeg van het Engelse hoofdkantoor dat dagelijks 
over onze schouders meekeek en ons volstopte met re-
geltjes en procedures. Gingen zij opeens bepalen dat wij 
maar twee aaneengesloten weken op zomervakantie 
mochten. En met het komen en gaan van de directors, 
vice-presidents of welke mooie functietitel zij hadden, 
was ik ook wel klaar. Ik wilde weer ondernemen.” In een 
van de gesprekken met business coach Leen Zevenber-
gen hakte Michel de knoop door. “Volgens Leen had ik 
de keuze in mijn hart al gemaakt. Ik moest het eigenlijk 
alleen nog even doen.”

Dat Michel terecht kwam in de wereld van fietszitjes 
was geen toeval. Van huis uit is de Haarlemmer indus-
trieel ontwerper en in het verleden had hij meegehol-
pen aan de ontwerpen van Bobike, een producent van 
fietskinderzitjes. “Ik zag volop kansen in deze markt, 
vooral omdat er nauwelijks vernieuwingen hadden 
plaatsgevonden.” 

Op naar de concurrent
Logischerwijs klopte Michel als eerste bij Bobike aan. 
Maar aan zijn eis om, op termijn, ook eigenaar te wor-
den wilde Bobike niet voldoen. “Even goede vrienden, 
maar dan probeer ik het bij de concurrent”. Die concur-
rent was familiebedrijf GMG. Gestart in 1934 en tot de 
medio jaren negentig marktleider in Nederland. Daarna 
werden zij van de troon gestoten. Door Bobike.

Een overname door Krechting kwam voor GMG dus op 
het goede moment. “GMG paste ook prima bij mijn voor-
nemen om niet een heel nieuw bedrijf te starten, maar 
een bestaand bedrijf over te nemen. Zodoende had ik 
een merk, toegang tot leveranciers en afzetkanalen en 
een weliswaar afnemende, maar lopende omzet.”

Het vertrouwen van de afzetkanalen in GMG stond 
in de periode van de overname wel flink onder druk. 
Twee van de vier grootste afnemers twijfelden sterk of 
zij nog wel met GMG door wilden gaan. Krechting had 
wel mooie plannen en ideeën, maar ontwerpen waren 
er op dat moment nog niet... Toch wist Krechting de 
afnemers te overtuigen om de GMG fietszitjes nog een 
jaar in het assortiment te houden.

Race tegen de klok
En dus vond de ondernemer zich voor de taak gesteld 
om binnen een jaar met een geheel nieuw product, dat 
dus nog ontwikkeld, getest en geproduceerd moest 
worden, op te markt te komen. De volgende FietsVak, 
de belangrijkste beurs voor de vakhandel, was hiervoor 
het ideale moment en richtpunt.

Als eerste zocht Krechting contact met een bekende: 
industrieel ontwerpbureau Van der Veer designers. Zij 
moesten zorgen voor een nieuw, innovatief en onder-
scheidend fietszitje zodat GMG weer op de kaart kwam 
te staan. Veel geld had Krechting hiervoor niet tot zijn 
beschikking en dus werd een samenwerking op basis 
van royalties gesloten. 

Het nieuwe zitje moest ook een nieuwe merknaam en 
een nieuw logo krijgen. De naam werd zelf verzonnen 
en voor het ontwerp van het logo en de verpakkings-
materialen werd een grafisch vormgever ingeschakeld.

Binnen een jaar was het resultaat daar: de Yepp Maxi. 
Het kinderzitje is gemaakt van hetzelfde materiaal als 
de bekende Crocs schoenen. Hierdoor is de Yepp oer-
sterk, veilig, waterdicht, licht van gewicht, comfortabel, 
schokabsorberend en makkelijk schoon te houden. 

Het zakelijk succes volgt snel. Inmiddels is de omzet  
vervijfvoudigd en zijn vele vakprijzen gewonnen. Het 
exportaandeel is van 5% naar 40% gestegen en jaarlijks 
vinden tienduizenden kinderzitjes en bijbehorende ac-
cessoires hun weg naar consumenten in onder andere 
Nederland, België, Denemarken, Frankrijk, Engeland, 
Spanje, de Verenigde Staten, Canada en Japan.
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Modern organiseren Wereldhandel met slechts 4,5 fte

Omvangrijke organisaties ontberen veelal de flexibiliteit, innovatie en het ver-
andervermogen om snel in te spelen op de veeleisende klantbehoeften. En 
verdien de overheadkosten ook eerst maar eens terug. GMG, de Nederlandse 
producent van het vrolijke fietskinderzitje Yepp, heeft hier allemaal geen last 
van. Met slechts drie full- en drie parttimers bedrijven zij wereldhandel.

“Wij besteden eigenlijk alles uit: 
ontwerp, productie, opslag en 
distributie. En toch noemen wij 
onszelf producent.”



Na de introductie van de Yepp Maxi is het assortiment 
uitgebreid met de Yepp Mini (zitstoeltje voor op het 
stuur), de Yepp Junior (voor het oudere kind) en talloze 
accessoires. Dit jaar is de Yepp Cargo erbij gekomen, 
een modieuze en inklapbare voormand waardoor, in 
vergelijk met een mand of krat, ruimte bespaard wordt 
bij het stallen van de fiets.

“Ik was de boeman”
Begin 2010 moest er wel een hard besluit genomen 
worden. Met de koop werd ook de fabriek van GMG 
in Gouda en de bijbehorende 12 medewerkers door 
Krechting overgenomen. Bedrijfseconomisch had deze 
productielocatie geen enkele toekomst en werd daarom 
gesloten. “Ik had de keuze om de fabriek failliet te laten 
gaan of te liquideren. Ik heb voor dit laatste gekozen, 
maar beide opties hadden voor de medewerkers het-
zelfde resultaat; zij zouden hun baan kwijt raken.” 

Dat was natuurlijk een hard gelag, ook omdat veel 
medewerkers lange dienstverbanden hadden. “Ik werd 
door hen als boeman gezien. Ik begreep dat aan de ene 
kant ook wel, maar er was echt geen andere keuze.” 

Modern organiseren
In het business model vervult outsourcing een cruciale 
rol. Van der Veer designers maakt nog steeds de ontwer-
pen en met de grafisch vormgeefster en de fotograaf is 
de samenwerking ook voortgezet. Alle productie vindt in 
China plaats en voor de kwaliteitscontroles hiervan wordt 
een gespecialiseerd bureau ingeschakeld. Tenslotte, 
een Nederlandse logistieke dienstverlener verzorgt alle 
opslag en distributie.

Ondanks alle uitbestedingen behoudt Krechting de regie 
over alles en noemt en voelt GMG zich gewoon produ-
cent. “Wij bepalen het assortiment en de prijzen en wij 
zijn en blijven eigenaren van de ontwerpen en het merk.” 

Vanwege het succes groeit GMG als organisatie zelf ook. 
Een beetje dan. Naast eigenaar Krechting zijn er twee 
fulltimers (voor Sales & Marketing en Operations) en 
drie parttimers in dienst, waaronder iemand die de Ne-
derlandse en Chinese taal beheerst. “Zeer prettig voor 
de contacten met en de reizen naar de Chinese fabriek.”

“Door onze compacte organisatie hebben wij korte 
communicatielijnen en weet iedereen wat er gebeurt 
of moet gebeuren. Iedereen heeft veel vrijheid, verant-
woordelijkheid en autonomie en ik voer ook jaarlijks 
beoordelingsgesprekken. Niet alleen om de prestatie 
van de medewerkers tegen het licht te houden, maar 
ook om te horen wat ik zelf beter kan doen.” 

Krechting verklaart het succes door de combinatie van 
visie, passie, plezier, durf en constante vernieuwing. 
“Iemand van de bank zei eens: ‘Jullie productontwik-
keling kost toch hartstikke veel geld?’ Toen zei ik: Weet 
je wat pas veel geld kost? Géén productontwikkeling!”
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HR Tech Europe is een tweedaags internationaal event 
over hoe mensen en organisaties (gaan) werken als 
gevolg van (HR) technologieën, systemen en tools. Meer 
dan 100 internationale sprekers, vanuit verschillende 
disciplines en achtergronden, geven op het hoofdpo-
dium of in de parallelsessies acte de présence. En in het 
kader van ‘zien is geloven’ vinden er ook meer dan 30 
productdemonstraties plaats.  

HR Tech Europe wordt georganiseerd door HRN Europe, 
een sterk groeiend pan Europees HR-netwerk en ook 
de organisator van het event iRecruit. Dit vindt in het 
voorjaar plaats en is gericht op talent management en 
recruitment.

De eerstvolgende editie van HR Tech Europe is op don-
derdag 23 en vrijdag 24 oktober in de Amsterdam RAI. 
Het programma is opgebouwd uit de volgende thema’s: 

 HR Technology
 Future of Workforce Learning
 HR Shared Service & Outsourcing
 Social Enterprise
 Talent Management
 Future of Work
 Cloud Technology
 Labs & Executive Briefings

Topsprekers van o.a. Google
Het arsenaal aan internationale sprekers is beslist indruk-
wekkend. Zo spreekt Yvonne Agyei, Googles Vice Presi-
dent Global Benefits, over ‘Fostering a Culture of Collabora-
tion & Innovation’. Hierin verteld zij hoe Google, ondanks 
een sterk groeiende
organisatie, een cul-
tuur heeft gecreërd 
(en in stand houdt) 
waarin samenwerk-
ing wordt bereikt 
door eigenaarschap 
en innovatief den-
ken.

Hilde Garssen, directeur HR bij ABN AMRO, neemt je 
mee in de weg die de bank aflegt om HR Analytics te im-
plementeren. En Nico Steyaert, verantwoordelijk voor 
de HR Transformatie van Philips, neemt deel aan de dis-
cussie of HR technologie een strategische bijdrage aan 
talent management en de organisatie kan leveren. 

De absolute smaakmaker is toch wel Gary Hamel. 
Hamel is door de Wall Street Journal uitgeroepen tot 
‘the world’s most influential business thinker’ (zie kad-
er). Dit zou misschien alleen al een reden voor je bezoek 
kunnen zijn. Hamel sluit HR Tech Europe Amsterdam af 
en spreekt over ‘Reinventing Technology for Business 
Strategy’. 
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HR EventHR Tech  Europe 2014

Op 23 en 24 oktober vindt het HR Tech Europe 2014 event in de Amsterdam 
RAI plaats. Met meer dan 100 internationale sprekers is dit voor iedere HR-
professional eigenlijk onmisbaar. HR&Business Magazine is mediasponsor 
van dit event en daarom krijg jij korting op je toegangskaart(en).

Gary Hamel spreekt op HR Tech Europe 2014
Gary Hamel is omschreven als ‘the world’s most influen-
tial business thinker’ en als ‘the world ‘s leading expert 
on business strategy’.  Hamel heeft meerdere bestsellers 
geschreven waaronder ‘The Future of Management’ en 
‘What Matters Now’. Hij spreekt op de meest prestigieuze 
conferenties van de wereld, geeft regelmatig bijdrages 
aan CNBC, CNN en andere grote 
media en heeft regeringsleiders 
geadviseerd op het gebied van de 
innovatie, ondernemerschap en 
concurrentievermogen. Op dit mo-
ment leidt Gary een baanbrekende 
poging om management door het 
benutten van de kracht van open 
innovatie opnieuw uit te vinden.

dag:   vrijdag 24 oktober
tijd:   14.45 uurè

Met korting naar HR Tech Europe 2014

Toegangsprijs: € 595,- (dagkaart) of € 1.190,- (beide dagen).
Bezoek HR Tech Europe met korting via HR&Business 
Magazine. Je kunt kiezen uit:

 20% korting als je individueel boekt (code BM20)

 50% korting als je voor 2 personen boekt (code M2F1)

Ga voor meer informatie, het programma en 
het bestellen van je toegangskaart(en) naar:

www.amsterdam.hrtecheurope.com
è
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“Altijd leuk om een vakgenote tegen te komen op een 
verjaardag waar je niet zoveel mensen kent. We zitten 
gezellig op de bank, eerst wat ongemakkelijk elkaar 
aankijkend. Het weer, de jarige, het leuke schilderij, 
een programma op tv; de bekende smalltalk. En dan er-
achter komen dat zij hetzelfde vak heeft! Dan hebben 
we opeens voldoende gespreksonderwerpen.” 

Enthousiast vertelt zij, HR-adviseur, over het grootste 
veranderingstraject op de afdeling oncologie van het 
ziekenhuis waar zij werkt. Het projectteam had een 
prachtig plan uitgedacht en fantastische ideeën hoe 
ze resultaten konden verbeteren. Natuurlijk waren de 
medewerkers van de afdeling intensief betrokken. Ze 
hadden er ook een prijs mee gewonnen! Kortom, ze 
keek terug op een buitengewoon succesvol verander-
traject. 

Toevallig zag ik enige tijd later Alien, verpleegkundige 
op de afdeling oncologie van het betreffende zieken-
huis. We raakten in gesprek en natuurlijk ook over het 
verandertraject. Tot mijn stomme verbazing herkende 
Alien niets van dit traject. Ze wist niet eens dat het er 
was, noch dat er iets veranderd was, noch van de ge-
wonnen prijs. 

Dit is een voorbeeld op zich, maar hoe vaak komt het 
voor dat een verandertraject wordt ingezet, geïmple-
menteerd en dan? Wat gebeurt er dán eigenlijk?

Hope and pray
Veranderingstrajecten in organisaties worden vaak 
planmatig aangepakt. Er is een idee, er wordt door de 
deskundigen een plan gemaakt, het plan gaat langs de 
vereiste besluitvormingsroute en dan wordt het uit-
gerold in de organisatie. Er komt een uitstekend com-
municatieplan, medewerkers worden geïnformeerd, 
geïnstrueerd en/of getraind en systemen worden 
aangepast. En dan komt het helemaal goed, denkt men, 
hoopt men. Meestal niet dus. Van alle verandertrajec-
ten mislukt 70%.   

Maar, waarom mislukken verandertrajecten zo vaak? 

Er zijn talloze modellen en methoden bedacht om een 
organisatieverandering succesvol te laten verlopen. 
Modellen en methoden die zijn bedacht, uitgeprobeerd 
en beoordeeld op succes. Dat succes wordt gemeten aan 
de hand van een aantal succesfactoren en voilà, dat is 
het resultaat. Maar in hoeverre is dit resultaat merkbaar, 
zichtbaar én voelbaar voor de medewerker en de klant?

Versimpeling van de werkelijkheid
Een model of methode is feitelijk een versimpeling van 
de werkelijkheid. Om de werkelijkheid te kunnen bevat-
ten of te kunnen begrijpen is dat ook nodig. Maar daar-
door zijn er altijd zaken die in het veranderingsproces 
over het hoofd zijn gezien of niet gaan zoals ze zouden 
‘moeten’ gaan. De werkelijkheid is namelijk oneindig 
veel ingewikkelder dan een model of methode kan be-
vatten. Neem de human factor; het menselijk gedrag is 
niet altijd stuurbaar en voorspelbaar. En denk daarbij 
niet alleen aan ‘anderen’, maar ook aan je eigen gedrag 
in verandertrajecten.

Sommige modellen zijn zo ingewikkeld dat alleen ge-
kwalificeerde consultants deze kunnen inzetten. Zo las 
ik laatst een boek over Operational Excellence. Na het 
bestuderen van 20 pagina’s ingewikkelde formules met 
toelichtende tekst, kwam de conclusie van de schrijver: 
“Vraag de medewerker hoe het werk het beste ingedeeld 
kan worden.” 

Het staat natuurlijk wel interessant, maar wat hadden 
de wiskundige formules er nu mee te maken? Het is een 
misvatting om te denken: hoe ingewikkelder een model, 
hoe groter de kans op succes.

Voor de duidelijkheid, ik ben voor het gebruik van 
modellen en methoden. Het gebruik hiervan geeft 
ideeën over hoe je iets kan aanpakken, welke insteek je 
kunt gebruiken, waar je goed op moet letten en wat wel 
en niet kan. Het zijn waardevolle hulpmiddelen, echter 
in de meeste gevallen niet toereikend.

Valkuilen
De afgelopen jaren heb ik verscheidene verandertra-
jecten op het gebied van HR en organisatieontwikkeling 
begeleid. Hierin kom ik de volgende valkuilen tegen.

Kennis

Van de verandertrajecten mislukt 70%. Er is wel een idee, er worden plannen 
gemaakt en vervolgens worden deze in de organisatie uitgerold. En dan komt 
het helemaal goed, denkt men, hoopt men. Meestal niet dus. Waarom mislukken 
verandertrajecten zo vaak en wat kun je doen om dit te voorkomen? 

Verandertrajecten wél laten slagen

“Het menselijk gedrag is niet 
altijd stuurbaar en voorspelbaar. 
En denk daarbij niet alleen aan 
‘anderen’, maar ook aan je eigen 
gedrag in verandertrajecten.”
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De overtuiging dat alles beheersbaar is en ook be-
heersbaar moet zijn. Niets wordt aan het toeval over-
gelaten, alles moet kloppen. Dit denken is er zowel in de 
top ‘we hebben een goed plan en dit gaan we uitrollen 
in de organisatie’, als bij de medewerkers ‘ik moet wel 
precies weten wat en hoe ik deze nieuwe rol/taak moet 
uitvoeren, anders begin ik er niet aan.’

Deskundigen weten alles en weten precies hoe het 
moet. Maar deze deskundigen hebben vaak ook een 
heleboel kennis en ervaring niet, die wel van belang is 
bij het realiseren van veranderingen. 

Er komt wat bij, maar er gaat niets af. De focus van 
verandertrajecten ligt op wat er anders of beter moet en 
zelden op wat er dan niet meer gedaan wordt. Gevolg is 
een taakverzwaring. Wanneer een manager een grotere 
span of control krijgt en 80 in plaats van 40 medewerk-
ers aanstuurt, moet hij ook 80 functioneringsgesprek-
ken gaan voeren. Functioneringsgesprekken zelf staan 
niet ter discussie. Om het hanteerbaar te maken voor de 
manager wordt de systematiek aangepast, bijvoorbeeld 
door de frequentie van de gesprekken te verlagen.

Risico’s in kaart brengen en oplossingen bedenken 
om deze zo klein mogelijk te maken. De schijnwerper 
staat hierbij vaak op de bezwaren en belemmeringen en 
benadrukt de negatieve gevolgen van de verandering. 
Veel aandacht voor risico’s betekent automatisch ook dat 
veel aandacht van de medewerkers daar naar uit gaat. 
Risico’s die ze anders wellicht niet eens hadden bedacht. 

De winkel blijft open tijdens de verbouwing. Het kost 
tijd om op een andere manier te gaan werken, oude 
patronen los te laten en nieuwe patronen aan te leren. 
Veranderen kan je vergelijken met een rouwproces: er is 
tijd nodig om verlies 
te verwerken en ze-
kerheden los te laten. 
Als het gewone werk, 
de productie, wel ge-
woon door moet gaan, 
is er weinig ruimte 
om te verwerken, oud 
gedrag af te leren en 
nieuw gedrag aan te 
leren.

Oke, maar hoe dan wel?
De vraag is natuurlijk: hoe verhoog je de kans van sla-
gen van een verandertraject?

Implementeren begint al bij het opperen van 
het 1e idee over verandering. Hiermee begint 
de verandering al in de hoofden van mensen. 
Laat los dat alles beheersbaar moet zijn. Het 
denken in beheersbaarheid en maakbaarheid 
voedt de weerstand tegen de verandering, want 
je wekt de suggestie dat orde mogelijk is. Ter-

wijl verandering per definitie wanorde teweegbrengt. 
Improviseren mag, nee improviseren moet!

Zet de stip op de horizon en leg de uitwerk-
ing van veranderingsideeën laag in de or-
ganisatie. Maak helder waarom de verander-
ing gewenst of noodzakelijk is, wat het doel 
van de verandering is en waar je naartoe wilt 
gaan. Laat medewerkers zelf invullen hoe ze 
dit gaan vormgeven. Zet daar, waar nodig, 

deskundige begeleiding in die gericht is op het proces. 
Als veranderaar kijk je, vergelijk je wat je voor ogen had 
en hoe het uitpakt en wat je het beste kan doen. Neem 
zonodig beslissingen, maar laat de uitwerking over aan 
de medewerkers. Het is een ‘trial and error’ proces.

Laat bestaande patronen los en houd het 
doel van de verandering voor ogen. Bestaande 
werkwijzen, systematieken en (overleg)structuren 
zijn er jarenlang ingeslepen. Hierdoor komt het 
niet bij je op om bepaalde dingen anders te doen. 
Laat dus eerst alles los en bepaal dan vanuit de 
nieuwe positie, taak of rol wat er nodig is om 

de gewenste veranderingen te bereiken. Weg met die 
rapportages en huidige overlegstructuur, kijk wat er 
echt nodig is. Overweeg het voeren van gezamenlijke 
ontwikkelgesprekken, zowel op team- als op individueel 
niveau. Laat patiënten eens kiezen wanneer ze gewas-
sen willen worden (misschien juist ‘s avonds!). Kortom, 
denk outside the box. 

Richt je aandacht op de positieve gevolgen 
van de verandering. Besteed aandacht aan 
de mensen die enthousiast zijn en stimuleer 
medewerkers die met constructieve ideeën ko-
men. Uiteraard moet je de risico’s in kaart bren-
gen en bedenken hoe je ze kan voorkomen, 
beheersen, vermijden dan wel oplossen. Maar 

vraag vooral actief naar de positieve gevolgen en het ef-
fect daarvan. En zorg dat deze positieve effecten in de 
hele organisatie zichtbaar worden en laat de eer aan de 
medewerkers die dit voor elkaar hebben gekregen. 

Neem de tijd om veranderingen in te voeren, 
geef medewerkers tijd om te leren. Accep-
teer dat het niet in één keer goed gaat. Ge-
dragsverandering is een kwestie van oefenen, 
volhouden en een lange adem. Bedenk maar 
eens hoe moeilijk het is om te stoppen met 
snoepen. Een simpele gedragsverandering, je 

bent gemotiveerd, maar… volhouden? Begeleid, train 
en coach medewerkers en managers om de verander-
ingen te kunnen realiseren. Zorg voor een cultuur waar 
mensen fouten mogen maken omdat dat hoort bij een 
leerproces. En zorg dat sleutelfiguren in de organisatie 
blijvend het goede voorbeeld geven!
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Gerline Douwes heeft meer dan 25 jaar ervaring in het HR- 
vakgebied. Zij is specialist in het begeleiden van weerbarstige 
veranderingsprocessen op het snijvlak van HR en organisatie-
ontwikkeling. Gerline is ook auteur van het eboek ‘Grip op on-
grijpbare processen’, gratis aan te vragen op:

è www.topaaz.nl
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Business trendDe hybride consument

Vroeger was het leven van de marketeer een stuk een-
voudiger. Het consumentengedrag kon in grote mate 
aan de hand van geslacht en opleidings- en inkomens-
niveau voorspeld worden. Maar de grillige consument 
van nu laat zich niet zo makkelijk meer in één hokje 
plaatsen.

Het kunnen voorspellen van het consumentengedrag is 
vooral waardevol voor het positioneren van producten 
en merken. Positioneren is het creëren van een bepaal-
de positie van jouw merk in de perceptie van consu-
menten. Oftewel, welke breinpositie wil je -ten opzichte 
van je concurrent- innemen? Voor Red Bull is dat ‘en-
ergie’, voor Coca Cola ‘happiness’, voor Dove ‘innerlijke 
schoonheid’ en voor Volvo ‘veiligheid’. 

Het belang van positioneren is de laatste jaren sterk  
toegenomen. Dit komt enerzijds door de overvloed aan 
producten. Denk maar aan de soorten brood: wit, tijger, 
tarwe, meergranen, volkoren, Waldkorn, zevengranen, 
spelt etc. En dan heb je ook nog alle luxe broden... De 
keuze voor de consument is reuze.

Anderzijds ligt de overvloed aan informatie, natuurlijk 
vanwege het internet, ten gronslag aan het toenemende 
belang van positioneren. Klanten weten meer en zijn 
(hierdoor) slimmer. Kennis is dus niet langer macht. En 
waar je je vroeger nog met prijsbeleid (een van de vier 
marketing P’s) van je concurrent kon onderscheiden, 
wordt dit vanwege de transparantie van prijzen -denk 
maar aan de online prijsvergelijkers- steeds moeilijker. 

Positioneren wordt om nog een reden steeds belang-
rijker. In de huidige, veranderende wereld staan de posi-
tie, status en resultaten van een bedrijf dagelijks ter dis-
cussie. Vroeger geloofden wij wat een bedrijf zei, omdat 
verondersteld werd dat het er verstand van had. Maar 
als consument of (potentiële) klant zijn wij nu niet meer 
afhankelijk van het bedrijf om onze kennis te vergaren.

Merkbelofte
Positioneren doe je dus om je, in de ogen van de (po-
tentiële) consument, te onderscheiden van je concur-
rent. Een van de onderdelen van het positioneren van je 
merk is de merkbelofte. Dit is het strategische voordeel 
dat je je doelgroep belooft. In de merkbelofte kun je 

onderscheid maken tussen een functionele merkbelofte 
(‘Pampers, de droogste luier’) en een emotionele merk-
belofte (‘Pampers, een blije baby is een blije moeder’). 

Het is natuurlijk interessant om op je website, in reclames 
en in je salesgesprekken prachtige geformuleerde merk-
beloftes te gebruiken, maar de consument is niet gek. Je 
zult je belofte dus wel moeten waarmaken met de koop 
en/of het gebruik van je merk. Een van de drie criteria van 
een effectieve merkbelofte is dan ook geloofwaardigheid 
(in de ogen van de consument). 

Naast geloofwaardigheid moet de merkbelofte voor je 
doelgroep relevant en onderscheidend zijn. In de prak-
tijk is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Sommige or-
ganisaties weten zelf nog niet precies welke klantwaarde 
zij aanbieden. Verkoop je boormachines of oplossingen 
om gaten te maken (ontdek zelf het verschil!)? Ook een  
onderscheidende (unieke) én geloofwaardige belofte is 
nog niet voor heel veel merken, producten en organisa-
ties weggelegd. Anders zouden klanten wel eenvoudi-
ger aangetrokken en behouden worden.

Hybride consument
Maar het is niet alleen een gebrekkige positionering en 
merkbelofte die producten en merken parten spelen. 
Het gedrag van de consument is in toenemende mate 
wispelturiger, wisselvalliger en laat zich dus nog moei-
lijker voorspellen. Koopt hij normaal gesproken zijn 
boodschappen bij de goedkopere Aldi of de Lidl; wan-
neer vrienden komen eten worden de inkopen gedaan 
bij de biologische (en duurdere) supermarkten als Marqt 
en Ekoplaza. En is ‘veiligheid’ de reden om een auto te 
kopen (en dus Volvo); op vakantie gaat dezelfde con-
sument bungeejumpen en hanggliden... 

De hybride consument, die zijn consumentvraag naar 
de extremen in het productaanbod verschuift, is dus 
lastig te duiden. Het is eens te meer een reden om je 
positionering op orde te hebben.
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De wereld verandert in een ongekend hoog tempo. Maar, welke trends en 
ontwikkelingen zijn echt relevant en wat is de impact voor organisaties? Nu 
aandacht voor positioneren en de hybride consument.

“Positioneren is het creëren van 
een breinpositie ten opzichte 

van je concurrenten bij je
 (potentiële) consument.”
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bron: IBM Institute for Business Analysis



De service-profit chain is een business model dat 
begin jaren negentig van de vorige eeuw is ontwik-
keld aan de Harvard Business School door o.a. James 
Heskett, Earl Sasser en Leonard Schlesinger op basis 
van analyses van dienstverlenende organisaties. De 
service-profit chain legt het verband tussen winst en 
klantloyaliteit enerzijds en medewerkertevredenheid, 
-loyaliteit en -productiviteit anderzijds. 

De schakels van de chain (zie de afbeelding), die zijn 
te beschouwen als stellingen, zijn als volgt: winst en 
omzetgroei worden voornamelijk gestimuleerd door 
klantloyaliteit. Klantloyaliteit is een direct gevolg van 
klanttevredenheid. De tevredenheid wordt sterk beïn-
vloed door de waarde van de diensten die aan klanten 
wordt verleend. Waarde wordt gecreëerd door tevre-
den (zelf spreek ik liever van betrokken), loyale en 
productieve medewerkers. Medewerkertevredenheid 
is op haar beurt voornamelijk het gevolg van onder-
steunende diensten van hoge kwaliteit en beleid dat 
medewerkers in staat stelt om klanten resultaat te 
leveren.

‘Apostelen’ en ‘terroristen’
Gezonde winstgevendheid en omzetgroei zijn op ter-
mijn van levensbelang voor vrijwel alle organisaties en 
vormen de output van het model. Deze output ontstaat 
als gevolg van de waardering door klanten voor de ge-
leverde diensten die daardoor loyaal worden. Van be-
lang hierbij is het creëren van ‘apostelen’, dit zijn zeer 
tevreden klanten die hun positieve ervaringen met an-
deren delen en hen overhalen om ook klant te worden.

Maar minstens zo belangrijk is het voorkomen van 
‘terroristen’, de zeer ontevreden klanten die het niet 
zullen nalaten hun negatieve ervaringen met anderen 
te delen. En waar vroeger deze ‘word of mouth’ zich 
nagenoeg beperkte tot familie en vrienden, is het 
bereik vanwege het internet nu onbegrensd. Met alle 
gevolgen van dien.

De waarde die de klant ervaart heeft een sterke relatie 
met de totale kosten die door de klant worden ge-
maakt om de dienst te verkrijgen en met de verwacht-
ing die de klant heeft. Het is zaak om de verwachting 
van de klant stelselmatig te overtreffen. Loyale en 
(dus) productieve medewerkers zijn in staat hieraan 
invulling te geven door een hoge servicewaarde aan 
de klant te bieden. 

Verloop geeft productiviteitsverlies
Een groot verloop onder de medewerkers leidt niet al-
leen tot hoge kosten voor werving en selectie en voor 
training van nieuwe medewerkers, maar leidt veelal 
ook tot een verlies aan productiviteit en een verlag-
ing van waarde van de service zoals die door de klant 
wordt ervaren. En, daardoor, tot een verlaging van 
de klanttevredenheid. De kosten verbonden aan het 
gevolg van verlaging van de klanttevredenheid en 
klantloyaliteit kunnen enorm oplopen en een veelvoud 
zijn van de kosten verbonden aan het aantrekken en 
opleiden van een nieuwe medewerker. Tevreden (be-
trokken) medewerkers zijn in belangrijke mate loyaler 
aan de organisatie en zullen veel minder geneigd zijn 
de organisatie te verlaten dan ontevreden medewerk-
ers. 

De ‘internal service quality’ draagt volgens Heskett et 
al. het meeste bij aan de medewerkertevredenheid. 
Als aspecten hierbij worden genoemd: ‘het vermogen 
en de zeggenschap van de (uitvoerende) medewerk-
ers om voor hun klanten resultaten te behalen’ en ‘de 
houding die mensen ten opzichte van elkaar hebben 
en de manier waarop ze elkaar binnen de organisatie 
ondersteunen’. 

Rol voor HR-strategie
Juist HR kan, door de ontwikkeling en implementa-
tie van een passende HR-strategie, een belangrijke 
bijdrage leveren aan het versterken van de eerste 
schakel, waardoor het fundament gelegd wordt voor 
het succes van de keten, leidend tot tevreden klanten 
en duurzame omzetgroei en winst én een duurzaam 
concurrentievoordeel. In een dergelijke HR-strategie 
zijn in ieder geval de volgende zaken van cruciaal be-
lang:

Managementmodel Service-profit chain

De veelgehoorde stelling ‘onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal’ 
krijgt in veel organisaties niet de invulling die je zou mogen verwachten. 
Het model van de service-profit chain kan helpen de verbanden tussen 
(duurzame) omzetgroei en winst en de inzet van ‘het belangrijkste kapitaal’ 
beter te begrijpen. En hierdoor kan je een succesvol HR-beleid ontwikkelen.
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“Met ontevreden medewerkers 
krijg je geen tevreden klanten. 
En laten die nu juist zorgen 
voor omzetgroei en winst.”



Investering, in tijd en geld, in een zorgvuldige en 
strenge selectie. Niet alleen op (vak)bekwaamheid, 
maar ook op gedragsaspecten die moeten passen 
bij de waarden en de cultuur van de organisatie. De 
kosten verbonden aan een iets langere selectieproce-
dure of aan een extra psychologisch onderzoek zijn 
aanzienlijk minder dan de kosten die kunnen ontstaan 
door een verkeerde ‘match’.

Sturing op vertrouwen en output (in plaats van op 
controle en input), ondersteund door een effectief pres-
tatie- en ontwikkelingsmanagementsysteem en een cul-
tuur waarin medewerkers de ruimte hebben om eigen 
verantwoording te nemen voor de te behalen resultaten. 

Training en talentontwikkeling op basis van uit-
gekiende ontwikkelprogramma’s, met aandacht 
voor het individu én voor het team, zodat de capaci-
teiten van de medewerkers ten volle worden benut. 
Een introductieprogramma waarin aandacht wordt 
besteed aan waarden en cultuuraspecten mag in het 
ontwikkelprogramma niet ontbreken. 

Goede feedbacksystemen waardoor de opvattingen 
en verbeterpunten van de medewerkers worden ge-
hoord en er op basis daarvan kan worden bijgestuurd. 

Een goede beloning die recht doet aan de bijdrage 
van de medewerkers. Wie weinig betaalt, mag weinig 
verwachten. Echter, een buitensporig hoge beloning 
kan mensen aantrekken met de verkeerde motivatie.

Van HR mag verder worden verwacht dat het een 
wezenlijke bijdrage aan de cultuur van de organisatie 
levert waarbij de medewerkers daadwerkelijk als het 
‘belangrijkste kapitaalgoed’ binnen de organisatie wor-
den gezien. 

Binnen een dergelijke cultuur wordt door de onder-
nemingsleiding het belang van de medewerkers voor 
het succes van de organisatie publiekelijk en bij her-
haling benadrukt. Het respect komt al tot uitdrukking 
in de woordkeus; ‘teamleden’ of ‘medewerkers’ klinkt 
plezieriger dan hiërarchische en weinig betrokkenheid 
uitstralende termen als ‘werknemers’ of ‘personeel’. 
De leiders zijn benaderbaar, staan open voor kritiek en 
doen daar ook daadwerkelijk iets mee. Zij zorgen voor 
een inspirerende en veilige werkomgeving door open 
en eerlijke communicatie, erkenning en waardering en 
aandacht voor teamwork.

HR kan door het gestructureerd invulling geven aan de 
schakel van ‘internal service quality’ fundamenteel bij-
dragen aan het succes van de onderneming en daar-
mee zijn toegevoegde waarde bewijzen. 
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Vraagsturing, het vermogen om voortdurend klant-
waarde te leveren, zorgt dat een organisatie continu in 
interactie met zijn omgeving blijft. Vraaggestuurde 
organisaties denken niet langer in afdelingen en func-
tionaliteiten, maar in processen. Elk proces begint bij hen 
steevast bij de klantvraag en eindigt bij het door hem 
gewilde resultaat. Die processen lopen dwars door de or-
ganisatie heen en storen zich aan geen enkele afdelings-
grens. Het devies is samenwerken, anders lukt het niet.

Maar hoe laat flexibiliteit zich organiseren? Met andere 
woorden: hoe krijgen we de interactie met de omgeving 
het beste op gang? En is ook voor HR een rol weggelegd? 

Ongemerkt is er binnen heel wat bedrijven al uitvoerig 
ervaring opgedaan met vraagsturing. Afdelingen voor 
klantenservice werken dikwijls vraaggestuurd, net als 
de helpdesk van ICT dat doet. Ook binnen de gezond-
heidszorg is het model van vraagsturing niet onbekend. 
Laten we aan de hand van die voorbeelden vaststellen 
aan welke eisen vraagsturing moet voldoen.
 
Eis 1: Vraagsturing begint bij een generalist die de 
klantvraag in ontvangst neemt en zich er eigenaar 
van maakt. 
Deze generalist vormt de eerste lijn. Moeilijke vragen 
geeft hij door aan specialisten. Zij vormen de tweede 
lijn. Deze specialisten opereren in wisselde samen-
stelling, afhankelijk van het probleem dat zij krijgen 
voorgelegd. Een herkenbaar voorbeeld van samen-
werking tussen de eerste en tweede lijn is die tussen 
huisartsen en specialisten. De meeste klachten lost de 
huisarts op. Aan een tienminuten consult heeft deze 
geneeskundige vaak al genoeg. Maar bij twijfel verwijst 
hij door naar een specialist in het ziekenhuis. Voor elk 
orgaan is er wel één. 

De afdeling klantenservice en de helpdesk van ICT werken 
volgens hetzelfde concept. Daar werken medewerkers die 
de meeste vragen zelfstandig kunnen oplossen. Schiet 
hun kennis tekort, dan staan er tweedelijnsspecialisten 
klaar om de klant terwille te zijn met hun technische know-
how. Ook hier is de eerste lijn breed en klantgeoriënteerd, 
terwijl de tweede lijn specialistische kennis heeft van een 
bepaald product of een bepaalde dienst. 

Tegenwoordig zien we in tal van sectoren de functie 
van ketenmanager sterk in opmars komen. Het mana-
gen van de keten wil hier zoveel zeggen als dat deze 
functionaris zich verantwoordelijk maakt voor alle af-
deling overstijgende problematiek om de kwaliteit van 
productieprocessen te verbeteren, zodat die continu 
voldoen aan de specificaties die de klant zijn beloofd.

Eis 2: De generalist is verantwoordelijk voor de 
klantwaarde en niemand anders.
Dit betekent dat de generalist, die als poortwachter fun-
geert, namens de klant bepaalt wanneer de vraag als 
afgehandeld mag worden beschouwd. Dat is niet aan 
de deskundigen in de tweede lijn. De laatsten hebben 
slechts een adviserende functie. Met deze rolverdeling 
hangt de volgende eis samen. 

Eis 3: Het ‘proces’ is leading over de ‘inhoud’. 
De opdracht om klantwaarde te realiseren is neergelegd 
bij de eerste lijn. Dan kan het niet zo zijn dat deskundi-
gen in de backoffice bepalen wanneer aan de specifica-
ties is voldaan. Zeker binnen de sector zorg en welzijn 
is dit een belangrijk gegeven. Financiers en cliënten vor-
men twee klantgroepen met veelal uiteenlopende be-
langen. De één focust zich op de uitgaven, de ander op 
de kwaliteit van de dienstverlening. 

Principes van vraagsturing belangrijk voor HR

Van functionele organisaties naar vraaggestuurde. Er is geen ontkomen 
aan. Ook niet voor bedrijven die operational excellence hoog in het vaandel 
hebben staan. Want helemaal de klant negeren kunnen zij al lang niet meer. 
Die hou je niet buiten de poort. Een klant wil invloed hebben op alles wat je 
maakt, ook al bedien je hem met gemak en de laagste prijs. 
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Figuur 1.  Flexibiliteit

“De generalist, die als poort-
wachter fungeert, bepaalt 
namens de klant wanneer 
de vraag is afgehandeld.”
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Het organisatorisch splitsen noch het toewijzen van 
beide belangen aan begeleidende medewerkers stelt 
deze belangen veilig. Dat gebeurt wel als beide klant-
waarden zijn ondergebracht binnen een regiefunctie 
die het primaire proces monitort op kwaliteit, kosten en 
efficiency. 

Eis 4: De generalisten van de eerste lijn zijn markt- 
of klantgericht georganiseerd, de specialisten groe-
peren zich rond kennisgebieden. 
Het gevolg van deze eis is, dat de samenwerking tussen 
de eerste en tweede lijn de vorm krijgt van een matrix. 
De hectiek van het oplossen dan wel organiseren van 
de oplossing is voor de generalist. De deskundigen in de 
tweede lijn mogen in betrekkelijke rust werken. Het enige 
dat wij van hen verlangen is dat hun deskundigheid be-
schikbaar is op elk moment dat de eerste lijn dat wenst. 
Anders gaat het model van vraagsturing niet werken.

Eis 5: Vraagsturing vereist het definiëren van de 
complexiteit van de klantvraag en het probleem-
oplossend vermogen van de eerste lijn. 
De moeilijkheidsgraad van de vraag bepaalt wie we aan 
de poort van het proces posteren. Met andere woorden: 

de generalist die de vraag ‘in ontvangst neemt’ moet 
kunnen begrijpen wat er met die vraag wordt bedoeld. 
Zo komt bijvoorbeeld de rol van de huisarts steeds meer 
ter discussie te staan. Want is tachtig procent van de aan 
de huisarts voorgelegde vragen wel zo moeilijk dat een 
universitair opgeleid persoon de diagnose moet stellen? 
Kan de eerste lijn niet beter worden bemenst door HBO-
opgeleide paramedici, waardoor in die constructie de 
huisarts doorschuift naar de tweede lijn?

Eis 5 houdt werk in voor HR. Want welke medewerker is 
geschikt voor de rol van de generalist die de eerste lijn 
bemenst? Mijn klanten gebruiken het Model Baarda™ 
om de complexiteit van hun klantvragen te analyseren. 
En dus weten zij ook welke competenties in termen van 
probleemoplossend vermogen hier tegenover moeten 
staan (n.b. de rol van Generalist in dit model is niet de 
functionaris die eerder met ‘generalist’ is aangeduid).

Zo zullen wij voor operationele vragen een beroep 
moeten doen op medewerkers op Allround- of op Vak-
specialistisch niveau. Betreft het reguliere klantvragen, 
zoals bij de afdeling Klantenservice en de ICT-helpdesk, 
dan hebben wij voldoende aan een medewerker binnen 
de rol van Allrounder. Voor moeilijkere en uitzonderlijke 
vragen hebben we Vakspecialisten nodig, die met hun 
analytisch vermogen uitstekend in staat zijn de regie  
over operationele processen te voeren. 

Voor conceptuele vraagstukken van klanten hebben 
we de competenties van een Professional nodig. Wij 
zien dit bijvoorbeeld terug bij een afdeling business 
development waar programmamanagers de opdracht 
van productmanagers krijgen -in dit geval opererend 
namens de markt– om projecten te realiseren waarin 
product design engineers, productontwikkelaars en an-
dere hoogwaardige specialisten participeren.

Kortom, in een vraaggestuurd proces is de organisa-
torische flexibiliteit neergelegd bij een generalistische 
functionaris (de eerste lijn) die is opgesteld aan de in-
gang van het proces. Daar waar de klantvraag zich 
aandient. Hij is en blijft verantwoordelijk voor de klant-
waarde die vastgelegd kan zijn in opdrachten, contrac-
ten, product- of ontwerpspecificaties, SLA’s etc. 

Wat dat betreft laten de lessen van Darwin aan duidelijk-
heid niets te wensen over. Organismen die het vermogen 
ontberen om zich aan te passen aan hun milieu, sterven 
vroeg of laat uit. Vraagsturing kan dat voorkomen. 
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De dagelijkse activiteiten van een recruiter worden voor 
een groot deel bepaald door de ontwikkelingen van de 
economie. In een periode van kandidatenschaarste ligt 
de focus op het binden van kandidaten. In een periode 
van vacatureschaarste ligt wegens het grote aanbod 
een sterke focus op het filteren van kandidaten. Binnen 
deze dynamiek moet een goed recruitmentsysteem 
kunnen acteren.

De tijd van beperkte wervingsmogelijkheden
Wanneer de vraag naar kandidaten groot en het aan-
bod klein is, willen recruiters nog wel eens ongekende 
acties inzetten om toch die nieuwe collega aan te trek-
ken. Zo vonden voor sommige IT-bedrijven de sollici-
tatiegesprekken bij de auto-dealer plaats om, na het 
tekenen van de arbeidsovereenkomst, direct de nieuwe 
lease-auto mee te kunnen nemen. 

In situaties waarin het aanbod van goede kandidaten 
beperkt is, kunnen dergelijke acties een mogelijke 
oplossing zijn. Het is echter veel interessanter om 
te analyseren hoe tot deze (ogenschijnlijke) krapte 
is gekomen. Heeft dit alleen een externe oorzaak 
(omdat de arbeidsmarkt ‘gewoon’ krap is) of had de 
organisatie -gegeven de omstandigheden- hierop 
kunnen anticiperen? Oftewel, had de organisatie zich 
beter kunnen voorbereiden? 

Juist in tijden van overvloed aan kandidaten is het de 
moeite waard om mogelijke talenten te zoeken en deze 
aan je organisatie te binden. Zodat in tijden van krapte 
de juiste talenten al in je dossier zitten. Uiteraard wil je  
hierin maximaal ondersteund worden door je recruit-
mentsysteem.

HROffice is één geïntegreerde recruitmentoplossing 
voor onder andere vacature- en kandidatenbeheer,  
beoordelen kandidaten, interviewplanning, dynamische 
workflow en integraties met de werken-bij site en sociale 
media. Dankzij de modulaire opbouw stel je je eigen 
recruitmentsysteem samen en betaal je ook alleen 
voor de modules die je daadwerkelijk gebruikt.

De module Talentpool van HROffice biedt de moge-
lijkheid om kandidaten die in het verleden zijn ge-
worven op te slaan in een Talentpool archief. Met 
de ontwikkeling dat organisaties flexibeler én sneller 
moeten inspelen op de (veranderende) arbeidsvraag 
biedt dit volop kansen om rendement uit eerdere 
wervingsinspanningen te behalen.

De grootste uitdaging blijft echter het up-to-date én 
actief houden van de Talentpool. Slechts het aanleg-
gen van een Talentpool archief is daarom een beperkt 
succesvolle aanpak. De opgeslagen doelgroep moet 
op gezette tijden worden benaderd, aangesproken 
en actief gehouden. En net zoals marketeers met de 
klanten van hun bedrijf doen, dient de recruiter de 
kandidaten te binden aan de eigen organisatie.
 
Kandidatenbinder
Om dit mogelijk te maken heeft HROffice in samen-
werking met e-mail marketing bedrijf Klantenbinder 
een nieuwe module ontwikkeld: Kandidatenbinder. Met 
Kandidatenbinder is het mogelijk om met kandidaten 
op vooraf gezette momenten in contact te treden. Dit 
kan een (geautomatiseerd) bericht zijn om een kandi-
daat op zijn/haar verjaardag te feliciteren, een update 
over de organisatie of een op de doelgroep afgestemde 
mailing over een vacature. 

Om een kandidaat aan je organisatie te binden, moet 
hij wel geboeid worden. Dit marketingonderdeel is 
eigenlijk een vak apart. Een e-mail slaat alleen aan als 
de inhoud voor de ontvanger van toegevoegde waarde 
is, hij eenvoudig te lezen is en de opmaak prikkelt om 
hem te willen openen. Een goede mailing (voor bijvoor-
beeld .Net specialisten) over vakinhoudelijke ontwik-
kelingen, lopende projecten en behaalde successen 
binnen de eigen IT afdeling kan er voor zorgen dat je 
doelgroep geïnteresseerd blijft.  

Voor de organisatie en de recruiters moet er wel een 
eenvoudige manier zijn om de communicatie met de 
kandidaat te realiseren. En dat is precies wat HROffice 
met de oplossing voor kandidatenbinder heeft ontwik-
keld: een online platform, volledig geïntegreerd binnen 
de HROffice recruitmentoplossing waarbij de recruiter 
met een zeer gebruikersvriendelijke interface eigen 
mailings maakt. De recruiter wordt met een eenvoudig 

HR Technologie

De ontwikkelingen van recruitment staan geen dag stil. Zo ook de ontwik-
kelingen van recruitmentsystemen. HROffice is hierop geen uitzondering. 
Waar andere recruitmentsystemen nieuwe functionaliteiten met name door-
voeren voor bestaande oplossingen, wil HROffice zich met innovatieve en 
toekomstvaste oplossingen onderscheiden. 

Met HROffice kandidaten binden

“Om een kandidaat te binden, 
moet hij wel geboeid worden. 
Dit marketingonderdeel is
eigenlijk een vak apart.”



stappenplan door het proces meegenomen om zo bin-
nen enkele minuten een op maat gemaakte mailing te 
ontwikkelen. Voor het ontwerp kun je voorgedefinieerde 
templates gebruiken of de eigen huisstijl van je eigen 
organisatie.

Eenmaal opgezet, bepaalt de recruiter de doelgroep en 
vervolgens doet HROffice de rest. Op de geplande tijd 
worden de e-mails naar de geselecteerde doelgroep 
verstuurd en na afloop geeft het systeem volledig 
inzicht in de resultaten van de zelf opgezette mailing. 
Een zogenaamde “heatmap” laat zeer eenvoudig zien 
hoeveel ontvangers de e-mails hebben geopend, welke 
onderdelen van de e-mail zijn gelezen en dus hoe suc-
cesvol de mailing is geweest.

Met de Kandidatenbinder van HROffice is er voor recruiters 
dus een additionele methode beschikbaar gekomen om 
kandidaten te boeien en te binden. Het spreekt uiteraard 
voor zich dat een volledige omarming van de kandidaat 
niet alleen digitaal verloopt. Ook het inzetten van andere 
methoden zullen hiervoor noodzakelijk blijven.

De tijd van onbeperkte wervingsmogelijkheden
In een periode van onbeperkte wervingsmogelijkheden 
komen recruiters vaak om in de hoeveelheid kandidaten 
die op openstaande vacatures reageren. Sommige orga-
nisaties ontvangen zelfs zoveel kandidaten dat ze de va-
cature offline halen zonder dat er al sprake is van een 
aanname. Het zijn er simpelweg te veel.

In deze tijden dient een recruitmentsysteem de recruiter 
juist met gedegen selectiemiddelen te ondersteunen. 
De inzet van pre-selectievragen is een zeer geschikte 
oplossing om de eerste schifting te maken. Met de pre-
selectievragen stel je de kandidaat in het sollicitatiepro-
ces zelf geformuleerde vragen die relevant zijn voor je 
selectieproces. En op de gegeven antwoorden kun je ver-
volgens weer selecteren. Desondanks blijven er dan vaak 
nog te veel kandidaten over. Om een tweede selectie op 
een efficiënte maar ook kandidaatvriendelijke manier te 
maken heeft HROffice twee oplossingen geïntegreerd, 
het ‘E-assessment’ en het ‘V-assessment’.

E-assessment en V-assessment
In samenwerking met MatchQ heeft HROffice een geïn-
tegreerde e-assessment oplossing opgenomen in het 
recruitmentsysteem. Deze oplossing biedt de mogelijk-
heid om in het sollicitatieproces een e-assessment op 
te nemen. De kandidaat voert eerst de eigen gegevens 
op (naam, CV etc.) in het sollicitatieformulier en krijgt 
daarna direct het e-assessment. Zodra de kandidaat 
het e-assessment heeft voltooid krijgen zowel de kandi-
daat als de recruiter het rapport. Omdat je als recruiter 
alle informatie op één en dezelfde plek wilt hebben, 
wordt de rapportage natuurlijk aan het kandidaatdos-
sier in HROffice gevoegd. Zo heeft de recruiter de mo-
gelijkheid om snel een verdere selectie te maken. 

De samenwerking met MatchQ is in de laatste release  
uitgebreid met de introductie van V-assessments. Dit is 
een video-sollicitatieoplossing waarbij de kandidaat in 
één minuut een aantal vragen moet beantwoorden. De 
kandidaat kan dit meerdere keren proberen. Zodra de 
kandidaat tevreden is over het resultaat verstuurt hij de 
video en wordt deze direct in HROffice aan het kandida-
tendossier toegevoegd. En vervolgens kan de recruiter 
in slechts één minuut de kandidaat reviewen.

Recruitment is volop in beweging en met de ontwik-
kelingen van nieuwe technologieën en toepassingen zal 
dit voorlopig ook nog het geval zijn. HROffice wil hierbij 
voorop lopen en recruiters helpen om zo makkelijk mo-
gelijk, ongeacht de markt en de hoeveelheid werk, de 
beste kandidaten voor jouw organisatie aan te nemen.  
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HROffice is een toekomstvaste recruitmentoplossing met o.a. 
vacature-en kandidatenbeheer, mobiel solliciteren, talent-
pools en integraties met werken-bij-sites en sociale media. 
Met de modulaire opbouw stel je je eigen recruitmentsysteem 
op maat samen. Iedere drie maanden verschijnt er een update 
met nieuwe en/of verbeterde functionaliteiten. De basisversie 
van HROffice is (incl. twee gebruikeraccounts) kosteloos.

è www.hroffice.nl



Er komen steeds meer locaties met flexwerkplekken. Wij hebben er weer een 
gespot: Maliebaan45 in Utrecht. Wat kun je hier verwachten?

Maliebaan45 is een prachtig pand met volop ruimte 
voor werken, ontmoeten, leren en ondernemen. Op de 
begane grond vind je de trendy bar, de ontmoetings-
plekken en de riante tuin. Boven zijn de flexplekken, 
coachkamers, vergaderkamers en de kleine en grote 
groepsruimtes. Op zolder vind je zelfs een woonkamer. 
Voldoende mogelijkheden dus om je thuis te voelen.

Er zijn regelmatig activiteiten zoals het Socratisch Café, 
exposities, Open Coffee, lezingen of boekpresentaties. 
Ook makkelijk: in de huur van de flexplekken is het ge-
bruik van koffie, thee, fris en WiFi inbegrepen. En, mits 
van tevoren aangegeven, kun je er ook altijd lunchen; 
hiervoor wordt samengewerkt met locale cateraars.

Maliebaan45
3581 CD Utrecht
030 - 239 40 49

Open : ma t/m vrij 08.30 - 17.30 uur 
Parkeren : parkeerplekken voor de deur 
  (betaald)
OV : neem bus 8 vanaf Utrecht 
  Centraal (ca. 10 minuten) 

è www.maliebaan45.nl

Werkplekken

Aantal werkplekken 16

Vaste flexplek reserveren X
Vergaderruimten ü
Trainingsruimten ü
Spreekkamers ü
Stilte ruimtes ü
Vaste kantoorruimte X

Faciliteiten

WiFi gratis

Print mogelijkheid ü
Kopieer mogelijkheid ü
Postservice ü
Lockers X
Adres geldig voor KvK? ü
Videoconferencing X

Food & Beverage

Ontbijt ü
Lunch ü
Diner ü
Thee incl.

Koffie incl.

Vers fruit ü
Broodjes v.a. nvt

Prijzen werkplekken
Voor de flexplekken zijn twee soorten ‘strippen-
kaarten’. Met de ene strippenkaart kan je werken 
in de ontmoetingsruimte op de begane grond. Een 
kaart voor 10 uur kost € 50,-. Met de andere versie 
kun je ook op de flexplekken van de 1e verdieping 
werken. Deze zijn rustiger. Er is daar ook een stilte-
ruimte. Voor een halve dag betaal je dan € 26,- en 
voor een hele dag € 50,-.

 Maliebaan45 in UtrechtFlexwerkplek
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