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Varia

Actualiteiten

Directeur Tevreden Klanten

Waar bedrijven
als De Block en
It’s Electronics
failliet gingen
groeit Coolblue
al jaren met
40%. Coolblue
is de moeder
van meer dan 150 webshops zoals
Laptopshop, Smartphoneshop en
Broodroostercenter.
Het geheim van het succes is
volgens CEO Pieter Zwart eenvoudig: klanttevredenheid wordt als
hoogste doel gesteld. En dus niet
omzet en winst. Niet voor niets
maakt een Directeur Tevreden
Klanten deel uit van het directieteam.

Zonnebrillen van gebruikte
skateboards
Een mooi voorbeeld hoe materialen
prima hergebruikt worden. Eqo
Optics maakt van gebruikte skateboards coole zonnebrillen met
echte Polaroid glazen. Je kunt je
zonnebril van je eigen skateboard
laten maken of je gebruikt er eentje
van Eqo. Maak je zonnebril helemaal
uniek (customisation) door hem
aan de binnenzijde te voorzien van
je eigen tekst.

Het benodigde startkapitaal heeft
Eqo via crowdfunding opgehaald.

Meest Invloedrijke Recruiter

Britt van Cappeleveen, adviseur
e-Recruitment bij Tempo-Team, is
uitgeroepen tot Meest Invloedrijke
Recruiter 2013. De open verkiezing
wordt inmiddels al vier jaar door
EmploIT georganiseerd.
Britt volgt hiermee eerdere winnaars
als Nicole van Thor, Wesley Hendriks,
Kay Goedhart en Roos van Vught op.
In de categorie ‘interim recruiter’
mocht Daphne van Lit dit jaar
met de eer strijken. Olfertjan
Niemeijer, managing consultant
bij Independent Recruiters won
in de categorie ‘agency recruiter’.
Job Euwes, consultant sales & marketing bij Personato, is bekroond in
de categorie ‘talent’.

‘Companies, like people, should never change who they are so others
will like them. They should find those who like them for who they are.’
Simon Sinek, schrijver van Start with Why: de meest invloedrijke leiders starten met de vraag: Waarom doen wij dit?

Heineken zoekt Chief Oranje Officer

Al eerder haalde Heineken het nieuws met The Candidate. In de video, die meer dan 5 miljoen keer is bekeken,
worden kandidaten geconfronteerd met onverwachte
gebeurtenissen gedurende hun sollicitatiegesprek. Hoe
reageer je als je gesprekspartner flauwvalt?
Nu zoekt Heineken naar een Chief Oranje Officer (COO)
en opnieuw haalt het de pers. De functie zal inmiddels
wel ingevuld zijn...

Video
Bekijk de video op
hrbm.nl
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Actualiteiten
Broodfonds: arbeidsongeschiktheidsvoorziening
voor zelfstandigen

Het Broodfonds is een
arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandig
ondernemers.
Het werkt op basis van
het schenkkring principe.
Iedere deelnemer van een Broodfondsgroep opent
een eigen Broodfondsrekening. Het geld dat je iedere
maand op je eigen broodfondsrekening stort blijft, met
aftrek van de schenkingen en kosten, van jezelf. Wie ziek
is, krijgt van alle deelnemers uit de kring een bedrag geschonken. Dit bedrag is bedoeld om te voorzien in het
eerste levensonderhoud, een basisvoorziening dus. De
deelnemers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.
Je kunt al een Broodfondsgroep starten met 20 ondernemers uit je netwerk. Een groep moet vervolgens doorgroeien naar 40 deelnemers om robuust te worden en
meerdere zieken tegelijkertijd aan te kunnen.

Varia

Magnet.me sociale netwerksite voor studenten
en bedrijven

Magnet.me brengt studenten die
op zoek zijn naar een stage of
baan in contact met bedrijven.
Studenten maken een profiel aan,
plaatsen hun cv en geven hun
voorkeuren op. Bij een match
krijgt de student een netwerkverzoek van bedrijven die bij
Magnet.me zijn aangesloten. Pas na een geaccepteerd
netwerkverzoek krijgt de organisatie de volledige
gegevens en het cv van de student te zien. Dan kunnen
zij ook berichten naar hen sturen.
Magnet.me probeert zich in de veelheid van jobboards
en carrièresites te onderscheiden door ook de kleinere
en veelal onbekendere organisaties een podium te
bieden. En, anders dan bij LinkedIn, kunnen ook
contacten tussen onbekenden worden gelegd.

Max van Liemt

Vooraf

Een magazine?
Waar ben ik aan begonnen! Een
nieuw HR-blad, in print en nog gratis
ook? Er zijn toch al meerdere HRbladen en heeft Sanoma nog niet zo
lang geleden ongeveer al haar bladen
in de uitverkoop gezet? Eerlijk is
eerlijk, soms had ik ook momenten
dat ik mijzelf voor gek verklaarde.
Toch geloof ik dat er behoefte is aan
verdieping in ons vakgebied. Die
verder gaat dan kennis over weten regelgeving en arbeidsjuridische
gevallen. En meer in verbinding staat
met andere vakgebieden en ‘de
business’. Ik denk ook dat managers
deze verdieping en verbreding van
HR verwachten. Want HR is in mijn
ogen een vak. Met dit magazine proberen wij daar een klein steentje aan
bij te dragen.
In HR&Business proberen wij je een
diversiteit aan onderwerpen aan te
bieden. Informatief, inspirerend en
deskundig. Maar ook praktisch en
snel ‘weg te snacken’. En vooral dat
wat je niet in de bestaande HR-bladen

terugvindt. In dit nummer lees je
over serious gaming en gamification, hoe Zappos anders organiseert
en beschrijft trendwatcher Marcel
Bullinga tien toekomstige beroepen.
Leon Willemsens, Annemarie Stel en
Frans Eldering hebben de werkenbij website van Arcadis beoordeeld
en er zijn gastcolumns van Wenzel
Bürger en Marc van Eck. Maar er
is meer en vandaar dat inhoudsopgaven bestaan.

“Managers
verwachten verdieping
en verbreding van HR.”
HR&Business is in anderhalve maand
tot stand gekomen. Wij hadden eerst
(uitgebreid) onderzoek kunnen doen
naar de wensen en behoeften van
onze doelgroep, de HR-professionals.
En hopen dat de uitkomsten dan
groter zijn dan deze investering.
Wij hebben er echter voor gekozen
om de tijd en het geld direct in het

eerste nummer te steken. Om vervolgens de inhoud en vormgeving
verder bij te slijpen. Learning by
doing dus. Dit betekent dus ook dat
wij hier en daar nog zullen gaan sleutelen.
En heb je tips of suggesties, wil je een
onderwerp behandeld zien of wil je
zelf een artikel schrijven? Dan horen
wij dit natuurlijk graag!
Max van Liemt is (interim) HR Bedrijfskundige, kerndocent van de Masterclass
HR Bedrijfskunde en initiatiefnemer van
HR&Business
è www.maxvanliemt.nl
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Wereldse Werkweek

Sylvia Hogenboom

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

Maandag

Opname-assistente van Freek Vonk

En wel tijdens de opnames van
‘Freek in het wild’ in Costa Rica.
Een fantastische serie waar mijn
kinderen graag naar kijken. En
wij kijken mee! Freek is een super
enthousiaste bioloog en een dag
met hem op stap lijkt me zeer
spannend. De mooie natuur van
Costa Rica draagt bij aan een
onvergetelijke ervaring. Na de
opnames luister ik naar Freek zijn enthousiaste en spannende verhalen in een van de mooie regenwouden.

Dinsdag

Geboren
:
Werkt nu
:
		
Hiervoor
:
		
		
		
		
		

8 april 1978, Schiedam
HR-manager ad interim bij Du Pont
de Nemours BV in Dordrecht.
5 jaar HR-adviseur bij IKEA. In 2010
voor mezelf begonnen (www.HR10.nl).
Als HR-adviseur/Manager Business
Partner opdrachten vervuld bij o.a.
Deloitte, Hallmark Cards, Cofely GDF
Suez en Heerema Marine Contractors.

Piloot op een vlucht van New York naar
Honolulu
Vliegen als een vogel, als mens
benader je dit het meest als piloot.
En New York is de meest dynamische
stad waar ik ooit ben geweest.
Nadat ik in de ochtend eerst een
rondje Central Park heb hardgelopen en vervolgens het MoMa
(of toch Guggenheim?) museum heb
bezocht, stijgen we op om richting
Hawaii te vliegen. Ik eindig de dag
aan een van de mooie stranden.

Woensdag

Donderdag

HR-manager in het Holland Heineken Huis
Uiteraard in aanloop naar de
Olympische Spelen van 2016 in Rio de
Janeiro. In mijn eigen vakgebied, bij een
van de mooiste merken van de wereld
en tijdens een van de mooiste sportevenementen in de wereld. Een droom!
Waar kan ik solliciteren? En na het werk
bezoek ik de Morro de Corcovado om
de Cristo Redentor in het echt te zien
en sluit ik de dag af op de Copacabana.

Spits in het Nederlands Hockey team
En wel tijdens de finale van de
Wereldkampioenschappen in Den
Haag. Wat lijkt het me mooi om
mee te draaien in een geoliede
machine en de adrenaline tijdens
zo’n finale te voelen. Ter voorbereiding maken wij een strandwandeling op Scheveningen. En dan de
finale, tegen Australië, en natuurlijk
scoor ik de beslissende goal!
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Straatartiest in Barcelona

Vrijdag

Afgelopen paar jaar verschillende keren
met vriendinnen en familie in Barcelona
geweest. Wat een veelzijdige stad!
Favoriete plekje is een van de terrasjes
op het Plaça Reial. Lekker tapas eten,
wijntje drinken, van de zon genieten én
mensen kijken. En als we daar zitten
komen steevast de capoeira jongens
een optreden geven.

Zappos

Anders organiseren

Er komen steeds meer organisaties die het echt anders doen. Voor hun klanten, voor
hun medewerkers en/of voor onze planeet. Zoals Zappos.
Wellicht bij ons niet zo bekend als Zalando, maar Zappos is de grootste
online schoenenwinkel ter wereld. Inmiddels heeft Zappos haar assortiment
uitgebreid en verkoopt het ook kleding, accessoires, cosmetische producten
etc. En Zappos doet het jarenlang echt anders. Met veel succes.
Zappos is vooral een interessante casus omdat de producten niet onderscheidend zijn. In de hevige concurrentiestrijd zijn veel organisaties
druk op zoek naar dat ene ‘gat in de markt’ en naar unieke producten.
Maar Zappos niet. Zij verkopen juist commodities: gemeengoederen
die niet of nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn zoals water,
suiker, benzine etc. En die door duizenden concurrenten worden aangeboden.
Inmiddels zijn schoenen, kleding en cosmetische producten ook bulkgoederen geworden. Zappos zoekt het onderscheidend vermogen daarom
op een andere manier.

Deliver WOW-service

Dit onderscheid zoekt en vindt Zappos in de extreme focus op klantenservice.
In hun visie is Zappos een bedrijf dat super customer service heeft en toevallig
schoenen en kleding verkoopt. Om deze service, de ‘WOW trough service’ te
leveren is er een 365-dagen return policy, is het verzenden en het retourneren
gratis en is het call center 24/7 geopend. Medewerkers hoeven ook niet met
telefoonscripts te werken en de lengte van de telefoongesprekken worden
niet bijgehouden. Zolang ze maar persoonlijk contact met klanten maken en
minimaal een keer per dag een WOW doen: een klant of collega verrassen.

Leef de waarden

Naast de focus op de klanttevredenheid verklaart de sterke cultuur het succes
van Zappos. De cultuur is verankerd in tien kernwaarden. Nu zijn er wel meerdere organisaties met kernwaarden, maar bij Zappos worden deze ook echt
door de medewerkers beleefd. Niet in de laatste plaats omdat deze in de
bedrijfsvoering daadwerkelijk zijn doorgevoerd. Zo kunnen op de speciale
WOW-muur medewerkers boodschappen voor collega’s schrijven en op de
muur in de centrale hal kun je jouw cultuurbeleving delen. De werkplekken
geven onder andere invulling aan de kernwaarde ‘create fun and a little weirdness’. Plafonds zijn bedekt met oerwouden en bananen, bureaus zijn continu
versierd met slingers en foto’s en hele ruimtes zijn ingericht als Wild West of
in gangster-stijl.
Is het dan één dolle boel? Ja! Maar Zappos heeft wel degelijk ook een zeer
resultaatgerichte cultuur. De Net Promotor Score, waarmee de klanttevredenheid wordt gemeten (zie de rubriek KPI) en de voortgang van de verkopen
worden realtime op tv-schermen weergegeven. Deze instant feedback is dus
voor iedereen op de werkvloer zichtbaar en houdt de medewerkers scherp.

Delivering Happiness
Tony Hsieh is de grote man
achter de opbouw van Zappos
en haar sterke bedrijfscultuur.
In zijn boek Delivering Happiness
deelt de nog jonge (december
1973) CEO zijn kennis en
ervaringen.

$ 2.000 vertrekpremie

De sterke cultuur wordt ook in het HR-beleid doorgevoerd. Je wordt gevraagd pas te solliciteren als je je eerst
kunt vinden in de missie en de tien kernwaarden van Zappos. En iedere nieuwe medewerker start met een vier
weken durende (cultuur)training. Hier wordt uiteraard de basis gelegd voor de kernwaarden, die ook integraal
onderdeel uitmaken van je arbeidscontract. Aan het einde van de trainingsweken volgt “Het Aanbod”. Als je denkt
dat Zappos toch niet de juiste werkgever voor je blijkt te zijn, dan krijg je $ 2.000 mee om de organisatie te verlaten.
En even goede vrienden. Eigenlijk is de training dus onderdeel van het selectieproces. Slechts 2% van de nieuwe
collega’s maakt gebruikt van het aanbod. Zo voorkomt Zappos niet alleen verdere financiële schade voor de
organisatie en haar klanten; het versterkt de cultuur en het werkgeversimago ook nog eens.

Ga naar hrbm.nl voor links en
filmpjes over Zappos
HR&Business Magazine #1 | hrbm.nl
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Kennis

Serious gaming & gamification

Leuk dat gamen, maar niet in de baas zijn tijd. Of toch wel? Jazeker!
Wat kunnen wij leren van de game-industrie en hoe kunnen wij dit binnen
organisaties en ons HR-vak toepassen?
Gamen is voor de jeugd. En voor jongens. Toch? Niets
blijkt minder waar. Volgens onderzoeker Newzoo spelen
1 op de 2 Nederlanders dagelijks een of meerdere
games op een computer, smartphone of op een console
zoals de Wii. Mannen én vrouwen, jong én oud. Bij
elkaar gamen we 9 miljoen uur per dag. Goed voor de
game industrie, maar wij beoefenen een ander vak.
Bij games denk je wellicht aan spelletjes als Sims, World
of Warcraft, FIFA Football of SuperMario. Of aan de
mobile games als Wordfeud en Song Pop. Daar gaat
serious gaming en gamification natuurlijk niet over. Toch
zijn er verschillende elementen vanuit de spelgames
die heel goed verklaren waarom spelend leren een
grote toekomst voor de ontwikkeling van organisaties
heeft. Want of het nu een bordspel, een kaartspel, een
game, een kennisquiz of een sportwedstrijd is, een
spelletje spelen is voor velen vooral leuk. En laat plezier
nu net een van de belangrijkste randvoorwaarden van
effectief en dus rendabel leren zijn.

Dopamine, flow en instant feedback

De vraag is hoe het komt dat een spel spelen zo leuk
is. Hiervoor kan een relatie met de motivatietheorieën
van Daniel Pink, schrijver van bestseller Drive, worden
gelegd. Het geheim van goed presteren ligt volgens Pink
in de intrinsieke motivatie van de mens. En deze wordt
volgens hem weer bepaald door zingeving, autonomie
en meesterschap. Over dit laatste: wij hebben allemaal
wel de behoefte om ergens goed in te zijn. Of dit nu
tennissen, koken, een tv-format bedenken of het geven
van goede HR-adviezen is.
Dat gamen zo leuk is, kan ook aan de hand van dopamine,
flow en instant feedback worden verklaard. Dopamine
is een stof die in de hersenen kan worden aangemaakt. Zij zorgt voor het gevoel van geluk, blijdschap en
opwinding. Om dopamine vrij te laten komen, moet je
wel een uitdaging hebben. Leeropdrachten moeten dus
niet te makkelijk zijn, anders vervelen wij ons. Maar het
moet ook weer niet te moeilijk zijn. Bij te veel teleurstellingen haken wij af.
Een goede game is dus uit verschillende fasen opgebouwd. Zo kan iedere speler in zijn of haar eigen flow
komen en blijven. Daarnaast is het belangrijk dat er
sprake is van regelmatige en directe terugkoppeling op
de handelingen en prestaties. Deze instant feedback
geeft aan hoe goed je bezig bent en hierdoor ben je
beter in staat om jezelf te verbeteren en te ontwikkelen.
Door de verschillende spelfasen ook met punten, levels,
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badges, leaderboards en dergelijke te belonen, krijg je
weer een shotje dopamine en wil je ‘dat ene level toch
nog even afspelen voor je slapen gaat’.

Serious gaming en gamification

Mede vanwege de technologische ontwikkelingen en het
internet ontstaan er vele nieuwe leervormen: adaptive
learning, blended learning, social learning, game based
learning etc. In ieder geval gaat het over leren, zoveel
is wel duidelijk. De verschillen zitten voornamelijk in de
manier waarop er geleerd wordt. Serious games hebben
alle elementen van een spelgame waarbij het doel
natuurlijk verder gaat dan alleen entertainen. Door het
beïnvloeden van de professionele kennis, vaardigheden,
houding en gedrag dragen ze direct of indirect bij aan
de organisatiedoelstellingen.

Een goede game is uit verschillende fasen opgebouwd. Zo kan
iedere speler in zijn of haar eigen
flow komen en blijven.
Serious games komen het meest als leerspel en als
simulatie voor. Bij leerspelen wordt een situatie bedacht
waarin optimaal geleerd kan worden. Een simulatiespel probeert de werkelijkheid zo goed mogelijk na te
bootsen. Denk maar aan de flight simulator. En Pulse
is een virtual clinical learning lab waarmee medische
ingrepen en operaties geoefend kunnen worden. Met
de huidige technologische ontwikkelingen wordt het
steeds beter mogelijk om de realiteit en alle mogelijke
variabelen te benaderen.
Gamification is een meer recentere ontwikkeling.
Bij gamification worden game elementen en game design
ingezet in een niet-game. De doelen liggen in de lijn van
serious gaming: het beïnvloeden van gedrag, verbeteren
van de motivatie en het vergroten van de betrokkenheid. Gamification is een beetje een verwarrende term,
want het is dus niet een op zichzelf staand spel. Het kan
wellicht het beste uitgelegd worden aan de hand van
enkele voorbeelden.

Vele toepassingen denkbaar
è Voor organisaties en medewerkers zijn talloze

toepassingen van serious gaming en gamification
denkbaar:

è arbeidsmarktcommunicatie: Croon installatietechniek heeft de gratis game Connectro ontwikkeld
om in het onderwijs het enthousiasme voor
techniek al vroeg op te wekken.

è onboarden: maak de voortgang van het intro-

ductieproces inzichtelijk door het vervullen van
opdrachten (zoals kennisquizjes over de organisatie of het aanmaken van een medewerkersprofiel
op de intranetsite) te belonen met punten, badges,
leaderboards etc.

è ontwikkelen van kennis, bijvoorbeeld over
producten, diensten, regelgeving etc.

è ontwikkelen van vaardigheden zoals van Word,

Excel en Powerpoint. Maar ook: virtuele simulaties
voor bijvoorbeeld operators in complexe productieprocessen (afvullen van kankermedicijnen)

è oplossen van ingewikkelde vraagstukken; met de

serious game Foldit kunnen wetenschappers over
de hele wereld meehelpen om nog onbekende
proteïnestructuren te vinden, te begrijpen en in
kaart te brengen.

è ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en
innovaties

è vergroten bezoekersaantallen van de intranetsite
è stimuleren van bijdragen aan interne kennisfora en
discussieplatvormen

Met Amazon’s Top Customers Review proberen zij de
kwaliteit van de reviews te verhogen. Door op ‘nuttig’
of ‘niet nuttig’ te klikken stellen de bezoekers zelf
(onbewust) een leaderboard van beste reviewers
samen. Codeacademy tenslotte is een gratis platform
om programmeertalen zoals Javascript, PHP en HTML
onder de knie te krijgen. De stof doorloop je in korte
stappen en het geleerde moet je direct zelf toepassen.
Je krijgt instant feedback (de code werkt of niet) en je
wordt beloond met punten en badges. Zoals je merkt
kan gamification dus zowel commercieel als educatief
ingezet worden.

Samengevat

De wereld van serious gaming is volop in beweging
en ontwikkelt zich zelfs tot een eigen industrie.
Verschillende benamingen duiken op waarbij het minder
belangrijk lijkt om alle verschillen, overeenkomsten en
mogelijke indelingen te kennen. Als met serious gaming
het hele spectrum van professioneel leren wordt bedoeld, dan creëert dit de gewenste leervoorwaarden om
de organisatie en de medewerkers effectief en rendabel
te ontwikkelen. Serious gamen biedt een realistische en
veilige leeromgeving. Er kan in een eigen tempo en in
kleine stapjes geleerd worden en spelen wordt zo vooral
veel doen. Met de instant feedback kun je jezelf direct
bijsturen. Dit werkt motiverend en zorgt ervoor dat de
learning curve wordt versneld en verlengd.

ê
Ga naar hrbm.nl voor filmpjes
en interessante links

è vergroten respons op medewerkertevredenheidsonderzoeken

LinkedIn verdient haar geld met de verkoop van
advertenties. Hoe vollediger de profielen, hoe meer de
advertenties waard zijn. LinkedIn past gamification toe
door bij je profiel een profielballon te tonen en toevoegingen als ‘zeer deskundig’ te vermelden. Amazon weet
dat goede reviews een van belangrijkste beïnvloeders
van online koopbeslissingen zijn.

HR&Business Magazine #1 | hrbm.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
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Business trend

Sharing economy
Aangejaagd door technologische ontwikkelingen
veranderen de zakelijke spelregels en de speelvelden. Nu aandacht voor ruilen en delen.
Heel lang geleden, toen er nog maar
een paar barbecues waren, stonden
de buren met elkaar te barbecueën.
Gezellig bij die ene buurman in de
straat, die zich wel een mooie barbecue kon veroorloven. Wij konden
natuurlijk niet achterblijven en niet
veel later hadden wij allemaal een
barbecue. En stonden wij in ons
uppie te grillen.
In Nederland staan de bijna 8
miljoen auto’s 90% van de tijd stil.
En gemiddeld wordt een boormachine slechts 13 minuten tijdens
zijn werkzame leven gebruikt. Er zijn
meer voorbeelden van ongebruikte
producten en onbenut potentieel
zoals het zomerhuis, overtollig
voedsel, maar ook operatiekam-

ers en leslokalen die ’s avonds en
in het weekend leeg staan. Aangejaagd door de crisis, technische
ontwikkelingen en het internet is
de deeleconomie ontstaan. Via
Couchsurfing kan je een nachtje bij
iemand op de bank slapen en met
Snappcar verhuur je je eigen auto.
Geen tijd of zin om zelf te koken?
Dan vind je via Thuisafgehaald.nl
altijd wel iemand bij je in de buurt
die toch wat extra’s maakt. Die het
zelf leuk vindt om nieuwe mensen
te ontmoeten en/of een extra
centje wil bijverdienen.
Ruilen en delen is natuurlijk niet
alleen van deze tijd. Je hebt vast
wel eens een boek van iemand
geleend of de hogedrukspuit om

je vlonderterras even schoon te
spuiten. En vroeger was ruilhandel
heel normaal: een liter melk ruilen
tegen een pak brood. Maar de ruilhandel is terug van weggeweest.
De fotograaf maakt gratis portretfoto’s van een vormgever en in ruil
hiervoor maakt de vormgever een
mooie brochure of website voor de
fotograaf.
De deeleconomie is goed voor het
milieu, het is leuk en sociaal en het
is goedkoop. Maar de ontwikkeling
van bezit naar gebruik betekent
ook dat bedrijven minder zullen
verkopen. Wanneer wij boormachines aan elkaar lenen, bijvoorbeeld via Peerby.nl, dan zullen de
Praxis, Gamma en Bosch dat in hun
omzet merken. En ook de overheid
ontvangt dan minder belastingen.
Macro-economisch bezien zullen
wij dus minder behoefte hebben
aan organisaties. Wij regelen het
zelf wel.

Gastcolumn

Marc van Eck
Mensen maken merken. Dus het merk is van HRM
In veel bedrijven en organisaties
heerst nog steeds het idee dat het
merk alleen van de marketingafdeling is. Niets is echter minder
waar. In toenemende mate ervaren
organisaties het succes van Internal
Branding, waarbij het merk als kompas niet alleen richting geeft aan de
stijl, de producten en communicatie
van de organisatie, maar vooral ook
aan het gedrag van medewerkers.
Een merk is aantrekkelijk als het
een specifieke verwachting oproept
en de merkbelofte consistent en
consequent waarmaakt in alle
facetten van de organisatie. Onderzoek laat zien dat het imago van
een organisatie voor meer dan 50%
wordt bepaald door het gedrag van
medewerkers. HRM-ers hebben dan
ook bij uitstek een belangrijke rol in
het tot leven brengen van het merk
binnen de organisatie en daarmee

het waarmaken van de belofte naar
klanten.
Als business partner voor het leiderschap en in het doorvertalen van de
merkpositionering naar HR-middelen
zoals selectiecriteria, competentieprofielen en de beoordelingscriteria.
Zo wordt de interne kracht en het
onderscheidend vermogen van de
organisatie buiten ook echt door
klanten ge-MERKt. Een MINI verkoop
je immers anders dan een BMW.
En een klagende klant sta je als
callcenteragent van Zilveren Kruis
anders te woord, dan wanneer je
iemand spreekt namens Interpolis.
Tenminste, zo zou het moeten zijn.
De grote kracht van Internal
Branding is dat het merk in de gehele
organisatie wordt waargemaakt,
van boven tot beneden, van links tot
rechts en van binnen naar buiten.

Zo maakt HRM de organisatie intern
marktgericht, om de externe
marktpositie te
versterken én
medewerkers emotioneel aan zich
te binden. Buiten winnen, begint
dus binnen. Je kunt intern immers
niet iets anders zijn, dan wat je extern uitdraagt.
Marc van Eck is Managing Partner van
Business Openers. Marc loodst organisaties
op koers door de top tot keuzes te brengen
en gestelde ambities uit te dragen.
 www.businessopeners.nl
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HR trend
Futurist en trendwatcher
Marcel Bullinga voorspelt
10 toekomstige beroepen.
Robotcoach

47% van alle banen in de VS zullen
worden vervangen door technologie; door een combinatie van slimme
software, robots en 3D-printers.
Dat gaat miljoenen banen kosten,
maar zal ook nieuwe opleveren.
De robotcoach staat symbool voor
die nieuwe banen. Het is geen veredelde monteur die de gewrichten
van de robots insmeert met een
oliespuitje, maar iemand die de psychologie van robotwerken begrijpt.
Zoals: hoe gaan wij om met
gemengde werkplekken (tussen
intelligente robots en mensen dan).
Wat doen wij met gevoelens van
wrok en jaloezie? Hoe veranderen
wij concurrentie in samenwerking?

Zonneboer

De verwachting van Global Techcast
(een groep van 150 experts waarvan
ik ook lid ben) is dat in 2027 30% van
alle energie alternatief is; dus non
fossiel. De zonneboer staat symbool
voor het zelf opwekken van energie,
in de eigen wijk. Min of meer transportloos dus en dit vermindert onze
geopolitieke afhankelijkheid van
Poetin en andere oliedictators. Het
staat ook symbool voor de vervaging
van branches, waar niet alleen
boeren, maar eigenlijk iedereen
energieleverancier kan worden.

Stadsboer

Er komen tientallen megasteden bij
die beslist niet zullen zijn zoals onze
huidige steden: dom, niet gekoppeld,
fossiel, autorijk, uitnodigend tot
zwaar belastend transport van
voedsel, energie en halfproducten.
De stadsboerderij is geen volkstuintje, maar een hightech ecolaboratorium met hoge opbrengst
per vierkante meter, gifloos, weinig
afval en weinig transport, want dicht
bij de consument. De stadsboer
functioneert in senior smart cities,
want grijs is de dominante kleur van
de toekomst.
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Beroepen van de toekomst
Nano timmerman

Tja, die oude ambachten! Handwerk!
Bah. Tot uitsterven gedoemd,
nietwaar? Zeker bij jongeren. Nee
hoor! Er zit een golf van nieuwe technologieën aan te komen waardoor
handwerk weer sexy wordt. Gebruik
nanoproducten, 3D-printers en
robots voor gepersonaliseerde
maatwerkproducten. Zoals de timmerman in de jaren ‘50 ook al deed,
maar toen op z’n janboerenfluitjes.
De nanotimmerman zit niet in een
smidse maar in een Fablab of 3Dprintwinkeltje. Ambacht 2.0 dus.

Afvalcoach

Iedereen weet dat afval niet bestaat.
Het is louter voedsel voor de
volgende stap in de keten van de
circulaire economie. Maar: hoe
maken individuele consumenten de
keuze uit allerlei nieuwe oplossingen
om hun keuken om te toveren tot
een gesloten ecosysteem? Daar
huren wij de afvalcoach voor in.

Guldenbankier

Staat symbool voor de opkomst van
alternatief geld. Niet de dollar of de
Euro, maar de Totnes Pound en de
WIR-munt vormen de smeermiddelen van de economie. Alternatieve
munten zijn niet vergiftigd met de
speculatie- en schuldenlast van
de oude (maar nog zeer krachtige)
munten en schragen de lokale
economie. Geeft de doorsnee burger en ondernemer weer wat van de
controle terug, die wij uit handen
hebben gegeven aan de ongrijpbare
en immer uitdijende EU-bureaucratie. Pas echter op voor wolven in
schaapskleren zoals de Bitcoin, het
nieuwste monetaire piramidespel.

Mediacoach

Leert CEO’s geen televisie-training,
maar kent de ins en outs van de
virtuele communicatie zee. Weet
welke niche waarvoor een oplossing
is, maar weet ook de talloze bedreigingen te tackelen: anoniem
en niet-anoniem cyberpesten, beeldschermverslaving, continue afleiding
in een zee van prikkels, gebrek aan
focus, moeite om met echte mensen
te communiceren. Subspecialisatie:
de stiltecoach. Als online de norm
is en de grens tussen privé en werk
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vervaagt, moeten wij actief offline
momenten opzoeken, koesteren en
stilte inbouwen.

Social gamer

Werken en leren raken vervlochten
en duren een leven lang. Steeds
vaker zijn sociale games de manier
bij uitstek om bekend te raken met
nieuwe werkomgevingen en nieuwe
leer- en trainingsdoelen. Andere
vormen duren te lang en zijn te
duur. Serious games zijn booming
business, en de ontwikkelaars hebben volop werk. Breng het onderwijs
op de werkplek. Waar die dan ook
is.

Trust organizer

Onze instituten zijn over hun uiterste
houdbaarheidsdatum heen. Onzeker pensioen, onbetrouwbare overheid en exploderende zorgkosten.
En de explosie van technologieën
die onze industrie op de kop gooien,
de traditionele werkplek en de aloude
winkel ondermijnen. Daartegenover kunnen wij nieuwe vormen
van vertrouwen creëren in kleinere,
lokale, zelforganiserende communities zoals Broodfondsen. De
professionals die zich hiermee
bezighouden zijn de nieuwe Trust
Organizers. Zij breken door omdat
er minder drempels zijn om te leren,
te werken en te ondernemen. De
toekomst is behoorlijk goedkoop en
makkelijk.

Talentversneller

Of, in iets andere bewoordingen, de
trendprofessional. Jij dus! Iemand
die de talenten van de mensen in
zijn omgeving weet te benutten en
op weet te krikken. Iemand die de
trends van de buitenwereld kent,
hun holistische waarde kent en ze
weet toe te passen op het eigen
werkveld. Iemand die vooroploopt
en waar steeds meer mensen achter
aan lopen.
Marcel Bullinga, futurist en trendwatcher, is
keynotespreker, schrijver, dagvoorzitter en
opleider. Hij is lid van verschillende denktanken zoals @Trendrede/@Trendspeech,
Singularity Hub en Global Techcast.
è www.futurecheck.com

Spreek je talen
Cash flow

De cash flow (kasstroom) is het verschil tussen de in- en de uitstroom van
liquide middelen (contant en giraal geld). Dus tussen de ontvangsten en de
uitgaven. Er is een verschil tussen kosten en uitgaven en tussen opbrengsten en ontvangsten. Als je een product hebt verkocht, is er sprake van een
opbrengst. Pas als je het geld in handen of op je rekening hebt, is er sprake
van een ontvangst. Op het bestelmoment van inkopen ontstaan kosten; op
het betaalmoment uitgaven.
Met opbrengsten en kosten wordt de winst berekend; met ontvangsten
en uitgaven wordt de cash flow berekend. Het kan dus voorkomen dat je
winst maakt, maar toch over onvoldoende liquide middelen beschikt om
bijvoorbeeld de salarissen te betalen. Je hebt dan een negatieve kasstroom.
Daarom wordt ook wel gezegd: Cash is King.

SEO

Met Search Engine Optimization (zoekmachineoptimalisatie) probeer je met
relevante inhoud (content), trefwoorden, onzichtbare informatie over de
inhoud van de website (metatags) en linkbuilding je website hoog te laten
scoren in de zoekresultaten van een zoekmachine. Maar let op, je concurrent
probeert dit natuurlijk ook. SEO kan ook nadelig uitpakken; als je te veel
en opzichtig manipuleert kan je ook onderaan de zoekresultaten terecht
komen of zelfs geheel verwijderd worden.

Crowdfunding

Een vorm om startkapitaal voor je project of je bedrijf te verkrijgen.
Het benodigde geld wordt niet bij één of enkele banken en investeerders
opgehaald, maar juist bij veel particulieren (the crowd), die ieder een klein
bedrag investeren. Alle kleine investeringen bij elkaar financieren het
project volledig. Veelal kan het geld pas ontvangen worden als (tenminste)
100% van het bedrag is opgehaald.

Boardroom talk
Adaptive learning

Adaptive learning is een vorm van
e-learning. Op basis van iedere
actie op het leerplatform en ieder
antwoord wordt met behulp van
slimme algoritmes en data-analyse de
optimale leerroute continu opnieuw
bepaald. Dit kunnen ontelbare verschillende routes zijn. Scenario based
learning lijkt op adaptive learning,
maar hierbij wordt het leerpad alleen
op basis van de gegeven antwoorden
gekozen. Deze leerpaden kunnen
dus geheel van tevoren worden
geprogrammeerd.

Conversie

Betekent in de letterlijke zin:
omzetten. Het is aardig om veel
potentiële klanten of de arbeidsmarkt
met een (personeels)advertentie te
bereiken. Maar het gaat uiteindelijk
om de conversie naar daadwerkelijke
kopers en sollicitanten. Conversie
kan bestaan uit het aanvragen van
een brochure, registratie voor de
nieuwsbrief etc. Er wordt wel gezegd:
Conversie is King.

Crowdfunding kan ook als presales worden gebruikt: je koopt op voorhand
een nieuw te ontwikkelen product. Pas als er voldoende is verkocht, gaat de
productie van start en hoef je pas te betalen. Zie verder: kickstarter.com,
symbid.nl en geldvoorelkaar.nl.

Event Driven Marketing

Expert Egbert-Jan Bel definieert Event Driven Marketing (EDM) als: ‘een
discipline binnen de marketing waarbij commerciële en communicatieve activiteiten gebaseerd zijn op relevante gesignaleerde
veranderingen in de individuele behoefte van de klant.’ Deze
veranderingen hebben veelal te maken met gebeurtenissen als
geboorten, verjaardagen, studeren, trouwen of het starten
van een bedrijf. Denk ook aan het verhuisbedrijf dat jou
benadert op het moment dat je net een huis hebt gekocht.
Binnen de marketing wordt wel gezegd dat de helft van
de marketingeuro weggegooid geld is. Het lastige is, je
weet niet welke helft. Het is zonde van het marketingbudget als een verhuizer een commerciële actie
initieert voor personen die de komende twee jaar
toch niet van plan zijn om te verhuizen.
Event Driven Marketing gaat over het juiste aanbod,
op het juiste moment en bij de juiste klant. En probeert
zo de conversie van de marketingactie te verhogen.
Ook binnen HRM en recruitment is EDM toepasbaar, bijvoorbeeld in het geval dat een medewerker
promoveert naar een managersfunctie. Een
opleidingsinstituut kan een passend aanbod doen
de organisatie op haar beurt kan de medewerker een
bloementje sturen.
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Praktisch
Veel mensen ervaren hun inbox als een blok aan hun been.
Werken is leuk, maar dan
heb je ook nog je e-mails…
Marleen Kruyswijk is
Senior Trainer bij meereffect en co-auteur van
Getting Things Done in
de praktijk. Ze geeft vijf
praktische tips om je inbox
schoon te houden.

1

Neem meteen een beslissing over een e-mail
die je leest.

Laat e-mails niet in je inbox staan. Als je nu geen
beslissing neemt, dan moet je de
e-mail later nog een keer lezen.
Zonde van je tijd.

Een lege inbox

2

Verwerk je e-mail niet
vaker dan twee á drie
keer per dag.

3

Gebruik Getting Things
Done om overzicht te
krijgen.

Anders kom je nergens meer
aan toe. Laat je inbox daarom
een paar uur met rust. Pak een
paar momenten op de dag waarop
je in één keer alle e-mails verwerkt die
op dat moment in je inbox zitten.

Je kunt niet alles wat er in je
e-mails staat meteen doen.
Om dan toch een e-mail uit je inbox te krijgen, heb je een plek nodig
waar je de acties uit je e-mails
opslaat. In Getting Things Done doe
je dat met een aantal takenlijsten.
Acties waar je komende week wat
mee wilt, komen op je lijst ‘Eerstvolgende Acties’. Acties die je niet
komende week doet, gaan naar je
lijst ‘Later/Misschien’. En acties waar
je op wacht, zet je op je lijst ‘Wachten
Op’. Zo heb je een helder overzicht.

“Snel schakelen,
weten wat er speelt
en zowel op inhoud
als cultuur de
juiste match”
Opdrachtgever
over ons

Interim HR - W&S - Talentontwikkeling

020-4166510

www.vansteinhr.nl

4

Pas het onderwerp van
je e-mail aan.

Als je een e-mail naar een
takenlijst kopieert, kun je
het onderwerp aanpassen.
Dat onderwerp komt als taak in je
lijst te staan. Gebruik bijvoorbeeld
een ‘Gewenste Uitkomst’ en een
‘Eerstvolgende Actie’. Dan is de taak
meteen helder en hoef je de e-mail
niet nog een keer te lezen.

5

Gebruik
sneltoetsen
i.p.v. je muis om je emails te verwerken.

In Outlook kun je met
‘Ctrl+Shift+Y’ een e-mail
kopiëren naar een takenlijst. En
met ‘Ctrl+Shift+V’ verplaats je de
e-mail vervolgens naar je archief.
meereffect biedt Getting Things
Done trainingen aan, ook met
Outlook.

è www.meereffect.nl

What’s APPening?

Onmisbare apps

LastPass

Evernote

Evernote is eigenlijk een multi-productiviteits app. Je kunt aantekeningen,
takenlijstjes, geluidsopnamen en foto’s maken en documenten en favoriete
webpagina’s opslaan. Alles simpel bij elkaar georganiseerd en altijd toegankelijk via al je (mobiele) apparaten. Zeer goed toepasbaar voor de verslaglegging van trainingen en bijeenkomsten.
Evernote heeft verschillende extra
functionaliteiten. Met Penultimate kun
je op de iPad documenten voorzien van
handgeschreven teksten en krabbels.
En met Evernote Skitch kun je documenten van feedback voorzien met markeringen, pijlen, teksten en vormen.
Bij de Evernote Business variant kan je collega’s uitnodigen om de digitale
notitieboeken en dus de kennis met elkaar te delen. Als je aan een taak
werkt, wordt ook automatisch gerelateerde inhoud getoond en zie je welke
collega’s op dat gebied experts zijn.
Evernote is er in een gratis en premium variant. Evernote Business kost
€ 10,- per gebruiker per maand. Geschikt voor Android en iOS.

Remember The Milk

Vergeet nooit meer de melk, of wat dan ook.

Remember The Milk (RTM) is een van de vele
‘To-Do’ apps. Volgens kenners en de miljoenen
gebruikers wel een van de betere. Met RTM
beheer en deel je taken en deadlines. Per sms
of e-mail kun je reminders ontvangen en je
kunt ook taken aanmaken door een e-mail te
versturen. Remember The Milk synchroniseert
met Evernote Reminders en de takenlijst van
Outlook. Voor dit laatste heb je dan wel een
Pro-account nodig. Kosten $25 per jaar.
Geschikt voor Android en iOS.

Ook zo’n moeite met het onthouden
van al je inlognamen en wachtwoorden? Met LastPass hoef je
voortaan slechts één hoofdwachtwoord te onthouden. Met LastPass
beheer je al de inloggegevens van
afzonderlijke sites. Wanneer je op
een site komt, worden je inloggegevens van die website automatisch
voor je ingevuld en kun je met één
klik inloggen.
Voor nieuwe aanmeldingen genereert
LastPass veilige wachtwoorden die je
met een klik aan je wachtwoordenbeheer toevoegt. Ook handig: met
LastPass kun je ook automatisch
webformulieren invullen.
LastPass is gratis. De premium versie
kost € 12,- per jaar. Hiermee kun je
LastPass ook op je mobiel gebruiken
en ben je vrij van advertenties.
Geschikt voor Android en iOS.

Handige websites

Gespot!

Coach nodig?

Kennis nodig?

Flexplek nodig?

Je kunt zoeken, verfijnen maar ook
ervaringen van anderen lezen.

Er zijn verschillende betaalde varianten waarmee je video’s kunt uploaden
of SlideShare als sales kanaal kunt
inzetten.

Zoek een plek, reserveer online,
betaal en ontvang de bevestiging.

è www.coachingland.nl

è www.slideshare.net

Coachingland is een onafhankelijke
zoek- en vergelijkingssite op het gebied van coaching. Het is bedoeld
voor iedereen die een coach, trainer,
counseler, therapeut of adviseur
zoekt.

SlideShare is ‘s werelds grootste online community van kennispresentaties. Je kunt gratis presentaties
uploaden, (afgeschermd) delen en/
of presentaties downloaden.

Wil je werkruimte naar behoefte
reserveren? Met Deskbookers.nl heb
je toegang tot een landelijk netwerk
van flexplekken, spreekkamers of
kantoor-, coach-, trainings- of vergaderruimten.

è www.deskbookers.com
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Werken-bij website

www.werkenbijarcadis.nl

De werken-bij website is hét visitekaartje van de
organisatie. Drie experts beoordelen de recruitmentsite van advies- en ingenieursonderneming Arcadis.

Leon Willemsens: ‘Nog veel werk aan de winkel’

De site is niet responsive en schaalt dus niet mee met de afmetingen
van de diverse schermen. Op de smartphone blijf je dus pinchzoomen
en schuiven. In de vacaturetekst van Junior Adviseur Economie, komt
het woord ‘vacature’ (het meest gebruikte woord door banenzoekers
binnen Google) slechts twee keer voor. En het is ook niet in de paginatitel opgenomen. Dit maakt de vacature aanzienlijk minder goed vindbaar voor zoekmachines.
Het is prettig dat de sollicitatievelden, na het uploaden van je cv,
automatisch voor je worden ingevuld. Daarna openbaart zich een
verrassing: je moet een verplichte brief met een aantal voorgeschreven
zaken uploaden. Om een hoge bounce te voorkomen, zou ik dit in de
vacaturetekst aankondigen. Het is natuurlijk ook een gemiste kans dat
er niet met LinkedIn kan worden gesolliciteerd.
De presentatie van de vacature overzichtspagina en gezochte vacatures
in de tabel laat voor mij ook te wensen over. Het ontbreken van bijvoorbeeld een sortering maakt het gebruiksonvriendelijk. En vanuit analytics
perspectief kan met de gebruikte techniek en de inrichting onvoldoende
informatie van de bezoekers worden genereerd. Dit kan ik nu niet verder
verklaren, maar wellicht wel in een volgende review.

Annemarie Stel: ‘Je klikt je een ongeluk’

Het tonen van de gezichten,
e-mailadressen en mobiele
nummers van de recruiters

+

Duidelijke ingang voor
studenten en starters

-

Contentgebruik, zowel voor
zoekmachines, zorgvuldigheid en verzuiling

-

Gebruiksonvriendelijk
oriëntatie- en 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

De site maakt niet echt een keuze: moet hij vooral ‘branden’ of vooral
‘converteren’? Nu doet hij allebei een beetje en geen van beide heel goed.
De homepage maakt een overbevolkte indruk. Filmpjes (wel met eigen
medewerkers, heel mooi), een paar vacatures, een paar tweets, nieuwsberichten… Maar het is niet direct duidelijk wat voor een bedrijf dit is. Iets
met ‘duurzaam’ en ‘groei’. Maar ja, dat is iedereen tegenwoordig.

+

Het gebruik van eigen
mensen

+

Vindbare contactinformatie

Alles wat er moet zijn is er, maar het is wel zoeken. De site helpt daar
niet erg bij, hij is reactief van karakter. Het initiatief moet van de bezoeker komen, die zich soms een ongeluk klikt en eindigt met tientallen
open tabbladen. Het is geen site die de bezoekers naar binnen trekt met
voorbeelden van gave projecten die professionals kunnen aanspreken.
Omdat het gaat om een voormalige publieke organisatie, is het een
beetje wikken en wegen tussen de ‘dynamiek’ en de ‘bureaucratie’. Deze
‘ambtelijke hang naar juistheid en volledigheid’ is met name zichtbaar in
de vacatureteksten.

-

De site als geheel is een zoekplaatje en niet erg intuïtief

-

De aard van het bedrijf is niet
duidelijk, zeker niet bij een
eerste blik

Het beeldmateriaal is sterk wisselend, zowel wat betreft het getoonde
als ook de kwaliteit. Opvallend is dat de corporate site een betere uitstraling heeft; niet in het minst omdat er aansprekend materiaal op
staat, bijvoorbeeld prachtige films over projecten, die een prima beeld
geven van het werk van ARCADIS.
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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: ‘Stel de gebruiker centraal’

Waarom zou je wel de moeite nemen om een aparte werken-bij site te
lanceren zonder dat je vooraf goed in kaart brengt waar werkzoekenden behoefte aan hebben? Een korte inventarisatie en een paar usertests geven veel inzicht en zorgen voor een sterke website waarbij de
gebruiker centraal staat.
Bij het bezoeken van de website heb ik als werkzoekende niet het gevoel dat het om mij gaat. Ik moet veel moeite doen om door de site te
navigeren en een vacature te vinden die bij me past. Dit wordt onder
meer veroorzaakt door heel veel tekst in een (te) klein lettertype, nieuwe
schermen die ongevraagd worden geopend en een grote hoeveelheid
keuzes: alles schreeuwt om aandacht. Het lijkt alsof de website is gebouwd in een bestaand systeem dat te weinig specifieke functies biedt
voor een werken-bij site.
Klassieke conversiekillers zijn het gebruik van stockfoto’s, het verspreid
aanbieden van navigatie-elementen en het buiten beeld plaatsen van de
belangrijkste call-to-action “Direct solliciteren”. Als klap op de vuurpijl is
het solliciteren nodeloos uitgebreid. Ik zou dat beperken tot 1 formulier
(in plaats van meerdere stappen) waarin naam, e-mailadres, telefoonnummer, cv en motivatie wordt gevraagd. Dan heeft Arcadis genoeg
informatie om mijn sollicitatie te verwerken en word ik niet afgeschrikt
door een lange funnel.

+

De video’s geven snel inzicht
in de mensen en het werk bij
Arcadis

+

Vactures zoeken in Google
Maps

-

De werkzoekende is niet
centraal gesteld bij het
ontwikkelen van de website

-

Omslachtig sollicitatieproces
zorgt voor conversieverlies

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
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Social & Business

EnvelopeBook

Geld verdienen kan ook prima duurzaam en verantwoord. In gesprek met
Jeroen Timmer van EnvelopeBook.
Wat is EnvelopeBook?

EnvelopeBook is een recyclesysteem voor enveloppenen briefpapier. We verzamelen ooit verstuurde vensterenveloppen en gehele restpartijen die bijvoorbeeld na
een logo- of huisstijlverandering bij een organisatie
overblijven. Deze papieren geven we een nieuwe functie
door hier stijlvolle aantekeningenboekjes en blocnotes
van te maken. Door het toepassen van Japans papier
krijgen de producten een chique uitstraling. Ook leuk:
bedrijven bieden wij ook de mogelijkheid om hun overtollig papier om te zetten in op maat gemaakte relatiegeschenken of kantoorartikelen.

Hoe kwam je op het idee?

Tijdens mijn studie aan de Gerrit Rietveld Academie
heb ik een half jaar in Japan gestudeerd. Ik was al
gefascineerd door hergebruik en het vinden van een
slimme nieuwe functie voor bestaande -afgedanktematerialen. In Japan zag ik dat organisaties oud printpapier als memoblaadjes gebruikten. En ik bedacht
toen, dat ik vaak een envelop uit mijn papierbak pakte
om snel een aantekening te maken. Weet je, enveloppen
schrijven en tekenen zo lekker. Na mijn afstuderen ben
ik het idee voor EnvelopeBook verder gaan uitwerken.

Ben je al een groot bedrijf?

Toen ik een paar jaar geleden startte produceerde ik als
ontwerper alles zelf. Gelukkig is de vervaardiging van de
EnvelopeBooks inmiddels uitbesteed aan ‘traditionele’
bedrijven uit de grafische sector in en om Amsterdam.
Alle producten worden lokaal en waar mogelijk ook
sociaal geproduceerd. Momenteel werk ik aan het
uitbreiden van de hoeveelheid inkomend materiaal
en inmiddels verzamelen onder andere Greenpeace,
City Box en KICI kledinginzameling enveloppen voor
EnvelopeBook.

Innovatief netwerk van
HR-specialisten
Workwide biedt organisaties toegang tot een netwerk van de
beste HR-specialisten.
Samen met onze specialisten helpen wij organisaties bij het
oplossen van complexe HRM-vraagstukken. Dat doen we op
een innovatieve manier.
Onze aanpak onderscheidt zich nadrukkelijk van reguliere
HR-adviesbureaus. Wij opereren sneller, persoonlijker en tegen
scherpere tarieven.
Meer weten? Neem direct contact met ons op.

www.workwide.nl

info@workwide.nl

030 223 81 85

Kun je er al van leven?

EnvelopeBook is van een eerste idee uitgegroeid tot
een zelfstandig bedrijf. Tijdens deze ontwikkeling is
de omzet beperkt geweest en heb ik als ontwerper
ook nog een aantal andere werkzaamheden binnen
mijn ontwerpstudio gedaan. Nu de infrastructuur van
EnvelopeBook als bedrijf goed staat, kan ik deze gaan
benutten om steeds grotere partijen papier te verwerken en een serieuze afzet en omzet realiseren.

Wat kunnen wij nog meer van je verwachten?

Kort geleden hebben we een speciale gelimiteerde
‘BLAUW’ editie van onze blocnotes uitgebracht. Deze
zijn gemaakt van de beruchte blauwe enveloppen van
de Belastingdienst. Ik ken geen papier waar mensen zo
sterk op reageren! Een andere ontwikkeling is de introductie van een lijn groene kantoorartikelen (blocnotes
en memo’s). Tot slot, mensen die een aantekeningenboekje kopen, kunnen zelf ook eigen verzamelde
enveloppen insturen. Hierdoor ontvangen zij tot € 5
per Book retour. Zo maak ik van ‘consumenten’ ook
leveranciers.

Gastcolumn

Wenzel Bürger
-

HR kijkt naar de business. De business kijkt naar HR.
HR en business. Blijkbaar zijn
dit soms twee verschillende
grootheden.
Binnen
grotere
ondernemingen is de HR-functie in
de regel ondergebracht bij een zelfstandig opererende stafafdeling
en wordt HR business partner genoemd. Hoezo eigenlijk business
partner? En wat is (core) business?
Als HR mee selecteert, een belangrijke stem heeft in het benoemen en
het ontslaan van medewerkers, de
organisatie mede inricht, talenten
ontwikkelt en optimaal inzet en
medewerkers bewust maakt van
de waarden binnen de onderneming, is dat geen core business?
Echter, in veel bedrijven laten de
HR-professionals zich een ondergeschikte
positie
welgevallen.
Waarom speelt dit veel minder bij
Finance, ICT of Sales? Is het gebrek
aan durf, ambitie of wellicht zelfs

aan kwaliteit? Eén ding is zeker:
klagen hierover helpt niet en werkt
alleen maar averechts.

“Eén ding is zeker:
klagen helpt niet.”
Indien het gewenst is om de positie van HR te verbeteren, dan moet
jij, als HR-professional, zelf in actie
komen. Door nieuwsgierig te zijn
en je grondig te verdiepen in de
business en de strategie van de
organisatie. Weet dus waar waarde
wordt gecreëerd en waar deze
mogelijk wordt vernietigd. Hiervoor
is financiële basis- en bedrijfskennis onontbeerlijk.
Zorg ook voor multidisciplinaire
werkervaring, zowel voor je HR-

teamleden als voor jezelf. Dit helpt
de blik te verruimen en organisatievraagstukken sneller te doorgronden. Zoek daarom pro-actief
de (project)samenwerking op met
andere disciplines binnen de organisatie. En, tot slot, doe nooit concessies
aan de kwaliteit van je teamleden.

Wenzel Bürger is zelfstandig (HR-) interimmanager en bedrijfskundig adviseur
è wburger@wmbms.nl
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Management model

Gallup 12

Slechts twaalf vragen om de medewerkerbetrokkenheid te meten.
Volgens Marcus Buckingham, werkzaam bij onderzoeks- en adviesbureau
Gallup, bestaan excellente ondernemingen bij de gratie van excellente
managers. Zij hebben de meeste invloed op de betrokkenheid van de
medewerkers. En daarmee op de prestaties van organisaties. Met de Gallup
Engagement Survey kan de medewerkerbetrokkenheid met slechts 12
vragen worden gemeten.
1.
2.

& Leestip!
First, Break All The Rules
Marcus Buckingham & Curt Coffman

KPI’s

Weet ik wat er op mijn werk van mij wordt verwacht?
Beschik ik over de faciliteiten die ik nodig heb om mijn werk optimaal
te kunnen uitvoeren?
3. Ben ik iedere dag in de gelegenheid het werk te doen waarin ik
het beste ben?
4. Heb ik in de afgelopen week de erkenning of lof gekregen voor
het goede werk dat ik heb gedaan?
5. Wekt mijn leidinggevende de indruk dat ik persoonlijk belangrijk
wordt gevonden?
6. Is er op mijn werk iemand die mij aanmoedigt om me verder te
ontwikkelen?
7. Heb ik op mijn werk het gevoel dat mijn mening ertoe doet?
8. Geeft het doel of de missie van de onderneming mij het gevoel dat
mijn werk van belang is?
9. Is er mijn collega’s veel aan gelegen om kwalitatief goed werk te doen?
10. Heb ik op mijn werk een beste vriend?
11. Heb ik de afgelopen zes maanden met iemand gepraat over de
vooruitgang die ik heb geboekt?
12. Heb ik op mijn werk voldoende kansen om te leren en te groeien?

Meten is weten

Stability index

Het aantrekken, opleiden en inzetten van een nieuwe medewerker is een
substantiële investering voor de organisatie. Zonde dus als een nieuwe collega te snel de organisatie weer verlaat. Tenminste als hij goed presteert…
Het verlooppercentage is een veelgebruikte indicator om inzicht te krijgen
in het personeelsverloop. Het wordt berekend door het aantal vertrokken
medewerkers in een periode (meestal een maand, kwartaal of jaar) te delen
door het gemiddeld aantal medewerkers dat in de periode in dienst was.
Veelal wordt bij het berekenen van het verloop alles op een hoop gegooid.
Dit is vaak te algemeen en geeft dus minder relevante informatie. Het is
namelijk interessanter om het verloop van specifieke posities en dan vooral
de kritische functies te weten. Bijvoorbeeld het verloop van je callcenter
agents, programmeurs of managers. Specificeer en segmenteer dus vooral.
De stability index meet eigenlijk een beetje het omgekeerde: hoeveel
medewerkers zijn er langer dan een jaar bij je in dienst? En ook dit kun je
weer specificeren per organisatieonderdeel of functie. Je berekent de stability
index als volgt:
Aantal medewerkers langer >1 jaar in dienst x100%
Aantal medewerkers 1 jaar geleden in dienst
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Net Promoter Score

Veel bestuurders en aandeelhouders
denken dat omzet, winst en de cashflow
de belangrijkste indicatoren zijn. Daar
denken bedrijven als Coolblue en Zappos
wel iets anders over. Bij hen draait het
om klanttevredenheid en, nog beter
geformuleerd, klantloyaliteit. Omdat veel
klanttevredenheidsonderzoeken uitgebreid en lastig te vertalen waren, is de Net
Promoter Score (NPS) ontwikkeld. Het
onderzoek bevat ook maar één vraag:
Hoe waarschijnlijk is het dat je product
X (of bedrijf X of dienst Z) aanbeveelt bij
een vriend, kennis of collega?
Bij de NPS wordt onderscheid gemaakt
tussen drie groepen: Detractors (ontevreden en negatief), Passives (tevreden maar
niet enthousiast) en Promoters (trouw en
enthousiast). De NPS wordt berekend
door het percentage detractors (scores
0-6) af te trekken van het percentage promoters (scores 9 en 10). Zo wordt ook het
veelal nietszeggende gemiddelde (scores
7 en 8) buiten beschouwing gelaten.

Flexwerkplek
Er komen steeds meer locaties met flexwerkplekken. Zoals HNK Rotterdam.
Wat hebben zij jou te bieden?
Bij HNK Rotterdam kun je terecht voor flexwerkplekken,
vergaderruimten, volledig ingerichte kantoorruimtes en
traditionele kantoren. Het gebouw heeft een sterk industriële uitstraling en de binnenstedelijke locatie zorgt voor
de dynamiek die een volwaardig aanbod van catering
mogelijk maakt.
HNK is een landelijk opererende formule en heeft ook
vestigingen in Hoofddorp, Utrecht en Amsterdam.
Iedere HNK locatie wordt gekenmerkt door een stijlvolle
en eigentijdse inrichting en een sociaal hart dat volop
ruimte biedt tot (net)werken.

Werkplekken

Faciliteiten
± 100

Aantal werkplekken
Vaste flexplek reserveren
Vergaderruimten
Trainingsruimten
Spreekkamers
Stilte ruimtes
Vaste kantoorruimte

ü
ü
ü
ü
ü
ü

WiFi
Print mogelijkheid
Kopieer mogelijkheid
Postservice
Lockers
Adres geldig voor KVK?
Videoconferencing

Food & Beverage

Diner

ü
ü
ü

Thee

€ 2,00

Cappuccino

€ 2,25

Verse jus

€ 3,00

Broodjes v.a.

€ 4,00

gratis

Ontbijt

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Lunch

Prijzen werkplekken

Een flexplek huur je al vanaf € 2,75 per uur. Een abonnement is er vanaf € 100,- per maand en die geven je
tevens toegang tot additionele diensten en andere HNK
vestigingen. De tarieven voor vergaderruimten, trainingsruimten en spreekkamers zijn afhankelijk van de locatie,
de ruimte en het aantal personen.
HNK Rotterdam
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam
010 - 310 3000
Open
:
		
Parkeren
:
		
Openbaar vervoer :

ma t/m vrij 08.00 - 18.00 uur
kantoren 24/7
in de parkeergarage of voor
de deur (betaald)
zeer goed

è www.hnkr.nl
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De ZZP’er

Eldon van Rooijen

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?

Voornamelijk vanwege de flexibiliteit. Ik heb de behoefte
om binnen verschillende organisaties en vakgebieden
werkzaam te zijn. Daardoor kan ik continu leren en mijn
inzichten verbreden. En dit kan ik vervolgens weer inbrengen
bij andere opdrachtgevers. Er is dus sprake van continu
kruisbestuiving en dat bevordert de kwaliteit van mijn
dienstverlening.

En, bevalt het?

Het bevalt uitstekend. Ik was voorheen eigenaar van een
middelgroot bemiddelingsbureau. Ik ben dus nog steeds
zelfstandig ondernemer, maar nu ‘lichter’. Met minder
ballast en volledig regisseur van mijn eigen loopbaan. In
crisistijden moet een zzp’er zelf op zoek naar oplossingen.
Dat vergroot het creatief vermogen en werkt voor mij
verrijkend.

Ervaar je ook nadelen?

Ik zie eigenlijk geen nadelen. Wellicht als je te vaak of te lang
alleen opereert. Dan zal je problemen altijd zelf moeten
oplossen en krijg je geen feedback van collega’s. Als zzp’er
werk ik regelmatig samen met vakgenoten. Zo kunnen we
gebruik maken van elkaars specialismen en de klant optimaal
bedienen. In feite vormen wij een (virtuele) organisatie.
Zonder kantoor en met minder rompslomp. Dat past ook
meer bij deze tijd.

Op welke HR-gebieden kan jij het beste ingezet
worden?
De rode draad van mijn achtergrond ligt voor een belangrijk
deel bij werving & selectie, recruitment en strategische
personeelsplanning. Maar ik heb ook ervaring met loopbaanbegeleiding en, vanwege mijn juridische opleiding, volg
ik natuurlijk de ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht. Ik
ben ook gecertificeerd consultant van Profile Dynamics.
Met deze analyse van drijfveren kan ik adviseren op het
gebied van cultuur en/of organisatieverandering.

Waarom moeten opdrachtgevers voor jou
kiezen?

Ik combineer degelijke vakkennis met sterke adviesvaardigheden. Met mijn veelzijdige achtergrond, ook als
ondernemer, ben ik goed in staat om met het management mee te kunnen denken. Ik werk mee aan het succes
van de business vanuit de menselijke factor.

Hoe kom jij aan je opdrachten?

Vrijwel altijd vanuit het eigen netwerk. Ik volg elke dag de
ontwikkelingen op LinkedIn en Twitter, maar de uiteindelijke
connectie komt meestal toch tot stand met mensen die mij
al kennen.
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Bedrijfsnaam
: Interpres
Website
: www.interpres.nl
Hiervoor
: Nederlands Recht, Team
		 Management, Profile Dynamics,
		 Masterclass HR Bedrijfskunde,
		 opleiding EVC assessor en ITIL.
		 Werkervaring bij o.a. Shell, bank		 wezen, ICT en meer technische
		omgevingen.
Het merk Eldon : Resultaatgerichte business partner
		 in HRM

Hoe ‘social’ ben je?

Op LinkedIn en in toenemende mate nu ook op Twitter.
Vooral de snelheid waarmee interessante onderwerpen
en mogelijkheden voorbij komen spreekt mij aan. Je zit
continu bovenop de ontwikkelingen en je kunt deelnemen
wanneer je maar wil.

Ben je nu ‘op opdracht’?

Ik ben nu niet ‘op opdracht’. Wel beschikbaar en ook actief
met enkele W&S-opdrachten en loopbaanbegeleiding.

Welke vakmatige websites bezoek je
regelmatig?

HR-gerelateerde sites zoals P&Oactueel Magazine, HRnieuws.nl, maar ook fd.nl en nrc.nl. En websites die ik op
social media tegen kom.

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

Netwerken, netwerken, netwerken! Goed netwerken is een
bepalende factor voor je succes. Maar in de eerste plaats:
plezier! Laat je nooit leiden door geld of wat andere mensen
belangrijk vinden. Zorg dat je weet wat je leuk vindt, wat je
droom is en stem daarop je werkzame leven af.

Vertel eens iets verrassends over jezelf

Altijd lastig… Laat ik mijn passie voor outdoor-activiteiten
noemen. Met een team klimmen in de Alpen, mountainbiken, kitesurfen en dergelijke. Lekker ‘buitenspelen’ dus!
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voor de kritische HR-professional

In iedere uitgave:

> bedrijfskundige kennis en inzichten
> hr en business trends
> inspirerende case-studies
> visies en opinies
> maar ook: praktische tips & trucs

Kortom, datgene wat je niet in de bestaande HR-bladen leest.
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