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VOORWOORD
‘Verandering is de enige constante’. Dat geldt ook voor PW De Gids 
dat werd samengevoegd met P&Oactueel. Dit was aanleiding tot 
een naamswijziging van het magazine, dat voortaan verder gaat 
als PW. Daarmee komt een einde aan de vermelding van De Gids, 
het vermaarde HR-vakblad dat reeds begin vorige eeuw (!) werd 
uitgegeven. De Gids voor Personeelsmanagement is nog steeds een 
begrip onder veel HR-professionals. De principes van dit vakblad 
verdwijnen echter niet. Ook PW. staat uiteraard voor betrouwbare, 
goede en actuele HR-informatie en inspiratie. 

In deze whitepaper een zestal artikelen waarvan de redactie van PW. 
denkt dat zij inspireren, aanzetten tot nadenken of tot actie. Er zit 
ook een artikel bij dat de ontwikkeling van de arbeidsmarkt voor HR-
professionals schetst. Kortom, voor ieder wat wils. 

Veel leesplezier!

Marco Hendrikse
Hoofdredacteur PW. 
marcohendrikse@vakmedianet.nl

mailto:marcohendrikse%40vakmedianet.nl?subject=
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‘HR mist soms 
zelfvertrouwen’
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Veranderen doen we allemaal en overal. In organisaties 
gaat dat helaas maar al te vaak langs HR heen, constateert  
Ber Damen, HR-adviseur bij Berenschot. Wat moet je daar 
als HR-professional aan doen? “Pak de regie en laat je niet 
afschrikken door wanorde: gedoe komt er toch.”

Tekst Paul Groothengel
Beeld Ton Kastermans fotografie

V 
erandering is de enige constante. En die veranderingen gaan ook nog eens 
steeds sneller. Dat Panta Rhei-mantra horen we al jaren. Maar goed, HR heeft 
daar wel dagelijks mee te maken.
Het wordt steeds duidelijker dat technologische ontwikkelingen inmiddels 
exponentieel groeien. En dat dat grote gevolgen met zich meebrengt, ook 
voor HR. We zitten middenin de vierde industriële revolutie, het tijdperk 

van digitalisering. Denk aan ontwikkelingen op gebied van onder meer nanotechnologie, ro-
botica, 3D-printing, kunstmatige intelligentie of the internet of things. “Dat hoge ontwikke-
lingstempo kan HR-professionals het gevoel geven dat ze de greep op de ontwikkelingen om 
hen heen verliezen. Om alleen al bij te blijven, moet je jezelf continu ontwikkelen en verbe-
teren. En dat is soms een hele worsteling”, constateert Ber Damen. In zijn vorig jaar versche-
nen boek De Hollandse school van veranderen; 7 wetten van transitie geeft de HR-advi-
seur van Berenschot de HR-professional inspiratie met zeven wetten (of vuistregels) voor 
het doorvoeren van veranderingen in organisaties. Hij volgt daarin de lijn van, zoals hij dat 
zelf noemt, de ‘pragmatische Hollandse School van Veranderen’ (zie kader).

HR niet bezig met veranderingen
De eerste wet is de ‘permanente staat’ van die transitie, zegt Damen.“Veranderen gebeurt 
continu en is noodzakelijk, maar blijkt in de praktijk voor veel organisaties lastig en weerbar-
stig. Daardoor hebben ze steeds meer moeite om hun continuïteit veilig te stellen. Veelzeg-
gend is dat de gemiddelde levensduur van organisaties snel afneemt: van twintig naar twaalf 
jaar in de laatste twee decennia.” 
Het gekke is dat die golf van veranderingen deels langs HR heen lijkt te gaan, vervolgt Da-
men: “Uit ons eigen trendonderzoek blijkt dat 80 procent van de organisaties in transitie is. 
Maar we zien ook dat HR-mensen het onderwerp ‘Veranderingen en nieuwe organisatiecon-
cepten’ pas op de achttiende plaats zetten, als je ze vraagt naar de beleidsthema’s waarmee 
zij vooral bezig zijn. Dat is toch heel vreemd? Ze zijn naar eigen zeggen vooral bezig met 
klassieke thema’s als talentmanagement, arbeidsvoorwaarden en de inrichting van de  
performancecyclus.”

Niet krachtig genoeg
Een mogelijke verklaring is volgens hem de bescheidenheid van de populatie: “Hamvraag is 
of de rest van de organisatie HR ziet als een partij waar ze niet omheen kunnen bij het stu-
ren van interne veranderprocessen. Meestal niet dus. HR positioneert zich in veel organisa-
ties niet krachtig genoeg. De lijn zit bij veranderingen liever zelf aan het stuur. In het beste 
geval betrekken ze HR erbij. Maar lang niet altijd. HR zou daarin toch meer de regie moeten 
willen voeren.” 
Dat heeft in zijn ogen ook te maken met een gebrek aan professioneel zelfvertrouwen, aan 
vertrouwen in de eigen competenties. “Je moet jezelf intern toch op de agenda durven zet-
ten. Juist dat druist bij veel HR-mensen in tegen hun natuur. Wat overheerst binnen HR, is 
de overtuiging van ‘schoenmaker blijf bij je leest’. Hij verwijst in dit verband naar het werk 
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‘Hoe je het ook organiseert: 
gedoe krijg je toch’

van de Amerikaanse HR-hoogleraar David Ulrich, die 
een aantal rollen onderscheidt voor HR, waarvan één 
als verandermanager. Die is, in de woorden van Ul-
rich, catalist, facilitator én ontwerper van systemen 
voor verandering; HR geeft richting aan de verande-
ring, maar is niet per se de veranderaar.

Van hark naar pannenkoek
Ondanks alle aandacht voor netwerkstructuren en an-
dere zelfsturende organismen (zoals bij Buurtzorg) 
werken de meeste managers en medewerkers nog ge-
woon in oude, hiërarchische organisaties, wat je kunt 
visualiseren in het bekende ‘harkje’. Damen vat de 
kanteling van een top-downstructuur naar een platte 
netwerkorganisatie samen in de metafoor ‘van de hark 
naar de pannenkoek’. Die verschuiving van logge bu-
reaucratie naar wendbare netwerkstructuur gebeurt 
nu nog mondjesmaat, maar is in zijn ogen in veel ge-
vallen noodzakelijk, en soms onvermijdelijk. “Om te 
kunnen veranderen, moet je als organisatie per defini-
tie wendbaar zijn. Die flexibiliteit kan alleen uit je me-
dewerkers komen, niet uit een rigide organisatiestruc-
tuur. Dus moet je zorgen voor een structuur waarin 
autonomie en decentralisatie voorop staan. Alleen dan 
benut je het gegeven dat de mens snel en flexibel kan 
denken. Althans, als hij daartoe wordt uitgedaagd en 
daarvoor de ruimte krijgt.”

Wereld van regelzucht
Zo’n eindstation moge voor menigeen klinken als het 
walhalla, beaamt Damen, maar zo eenvoudig is dat 

niet in een wereld waarin regelzucht en de collega’s 
van Compliance, die toezicht houden op naleving van 
al die regels, steeds meer de boventoon voeren. “We 
leven in een tijd dat het niet meer wordt geaccepteerd 
als iets fout gaat. In zo’n met regels dichtgetimmerde 
omgeving past de klassieke harkstructuur het beste. 
Die hark, met zijn schaal- en kostenvoordelen, heeft 
de wereld veel goeds gebracht in de afgelopen decen-
nia, maar hij voldoet niet meer. We leven nu in een 
tijd van small is beautiful. Daar passen andere, inno-
vatievere organisatieconcepten bij. Hoogopgeleide 
jongeren starten hun loopbaan nu ook het liefste bij 
een start-up, terwijl ze vroeger allemaal een trai-
neeship bij een multinational wilden.”

Vallen en opstaan
Bij het realiseren van verandering in organisaties is de 
weg ernaartoe minstens zo belangrijk als het doel, luidt 
een andere veranderwet van Damen. Grote veran-
derambities zijn niets waard als het bij woorden blijft. 
Een transitie komt alleen tot stand door vallen en op-
staan, door uitproberen en experimenteren. Verande-
ring is, aldus Damen, wat je elke dag dóét. Verandering 
zit niet in woorden en plannen, maar in acties en ge-
drag. Veel transities stranden in schoonheid of verdwij-
nen in een peilloze diepte. Veranderen is dan ook een 
taaie klus, schrijft Damen. Hij stelt dat veranderen ze-
ker geen zuiver rationeel proces is: “Veranderen roept 
bij mensen weerstand op; niet zozeer vanwege die ver-
andering an sich, maar vanwege de vrees voor het on-
bekende. Belangrijk om die vrees weg te nemen, is de 
notie dat fouten maken bij het veranderen mag. Aspec-
ten als toeval, wikken en wegen, uitvlooien en aanklooi-
en zijn minstens zo belangrijk als de rationele, inhoude-
lijke analyse. Vooraf weten we niet altijd wat werkt. In 
veel verandertrajecten veronderstelt men dat we dat 
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wel weten. Dat is een misvatting. Veranderingsproces-
sen verlopen niet altijd rationeel en zijn vaak in belang-
rijke mate afhankelijk van toeval.”

Taai en robuust 
Een belangrijke factor die de verandering van een or-
ganisatie bemoeilijkt, is haar robuustheid, stelt Da-
men. Daarmee bedoelt hij het vermogen van een orga-
nisatie om, wat er ook gebeurt, de kern van de 
organisatie in stand te houden. “Robuustheid zorgt 
voor stabiliteit, maar staat verandering dus in de weg. 
Wanneer het nodig is om te veranderen, tonen ro-
buuste organisaties hun taaiheid.”
Hoe dan ook, organisaties hebben een mechanisme 
nodig om zichzelf weer te kunnen herstellen van ex-
terne schokken. Nassim Taleb, de man van de ‘Zwarte 
Zwanen’, muntte hiervoor het begrip antifragiliteit: dit 
stelt een organisatie in staat om béter te worden van 
stress, fouten en mislukkingen. Denk aan de Hydra uit 
de oudheid: elke keer als zijn kop wordt afgehakt, 
groeien er twee voor terug. De Hydra is gebaat bij 
schade en tegenslag en wordt daar juist sterker van. 
Het klinkt raar en tegenstrijdig, maar een verande-
ringsproces is volgens Damen gebaat bij wanorde.

Gedoe komt er toch
En laat die wanorde je als HR-professional vooral niet 
afschrikken: “Want gedoe komt er toch, wat je ook 
doet”, concludeert Damen droog. Hij noemt dat ook 
wel de ‘Wet van het behoud van gezeur’. Damen: “Hoe 
je de zaken ook organiseert, gedoe is er altijd. Dat zit 
nou eenmaal in onze aard als mens. Het enige waarin 
je kunt kiezen, is het type gedoe. In de klassieke hark-
organisatie benoemen we één iemand tot de baas. Er 
is een strikte scheiding van bevoegdheden en verant-
woordelijkheden. Als er een probleem opdoemt, gaat 

BER DAMEN (55) is bedrijfskundige en psycholoog.  
Hij is directeur van het adviesbureau Berenschot en  
is tevens lector bij Avans+ voor de masteropleiding in 
HRM. 

Als adviseur, schrijver en onderzoeker richt hij zich 
vooral op de thema’s organisatieverandering, leider-
schapsontwikkeling en talentmanagement.

iedereen naar de baas kijken. Want die is toch verant-
woordelijk? De rest kijkt hoe de leider het ervan af-
brengt. En dan krijg je wat ik noem het gedoe van de 
geleerde hulpeloosheid.”
Maar ook in de netwerkorganisatie kan je wachten op 
gedoe, vervolgt Damen: “Bijvoorbeeld het probleem 
wie van de teamleden de leiding gaat pakken. En wie 
er nou verantwoordelijk is als er iets misgaat. Je doet 
een groot beroep op alle teamleden om samen dingen 
op te lossen. Dan zie je dat sommigen de kantjes er 
vanaf lopen. En niemand die hen daarop aanspreekt.”
Damen pleit voor eenvoud, pragmatisme en aanpak-
ken bij het doorvoeren van veranderingen in organisa-
ties. “Daarbij dien je zowel het overkoepelende, col-
lectieve belang van de organisatie, als het persoonlijke 
belang van de mensen die er werken. Dat leidt tot een 
grotere wendbaarheid en veranderingsbewustheid van 
medewerkers. En tot meer plezier voor alle betrokke-
nen.” Zijn concrete advies aan HR? “Zorg dat je met 
beide benen in de business staat, zodat je weet wat er 
speelt, zet stevig in op de rol van HR-analytics, en 
trek die rol van verandermanager naar je toe.”

STRIJD TEGEN HET WATER
Ber Damen gaat in zijn boek ‘De Hollandse School 
van Veranderen, 7 Wetten van Transitie’ uit van de 
pragmatische Hollandse School van Veranderen. 
“Die School is gebaseerd op oud-Hollandse ge-
woonten en tradities enerzijds en het moderne 
ontwerpdenken anderzijds. Mijn vertrekpunt 
daarbij is de Hollandse traditie van samenwerking 
en koopmanschap, van liberalisme en tolerantie. 
Met oog voor het evenwicht tussen collectieve 
verantwoordelijkheid en individuele vrijheid.”



   INTERVIEW

Dicht op  
de business

Antoon Vugts is de winnaar 
van de HR Top 100. Hij 
houdt van het vak, maar 
kijkt er bepaald niet 
kritiekloos naar. Wat is 
volgens hem de toekomst 
van de HRM’er?

Tekst Nicole Weidema 
Beeld Bert Jansen Fotopersbureau
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Dicht op
de business

L
ef en het vermogen om kritisch naar de or-
ganisatie te kijken karakteriseren volgens  
Antoon Vugts een goede HR-professional. 
Maar het zijn eigenschappen die hij nog 
vaak mist in het vakgebied. Toen hij werd 
uitgeroepen tot winnaar van de HR Top 100 

zei Vugts dat HR de laatste jaren vooral bezig is geweest 
met het claimen van het eigen bestaansrecht. 

WAT BEDOEL JE DAARMEE? 
“Heel veel HR-mensen zijn de afgelopen jaren bezig 
geweest met balance scorecards en HR-metrics. Dan 
kun je laten zien dat je drie maanden doet over het 
invullen van een vacature en dan heb je het goed ge-
daan. Maar daar gaat het toch helemaal niet over?  
Want je kunt wel slechts drie maanden doen over het 
invullen van een vacature, maar je moet eerst de 
vraag stellen: waarom is iemand weggegaan? Waarom 
hebben we die niet weten te houden? En als er een 
vacature ontstaat, is de oplossing dan om die een-op-
een in te vullen? Je moet kritischer vragen stellen.”

HOE VIND JIJ DAN DAT HR ZIJN TOEGEVOEG-
DE WAARDE MOET AANTONEN?
“HR is veel te weinig bezig met aansluiting te vinden 
bij de business. De cijfers van HR-metrics zijn niet de 
businesscijfers. Het zijn de resultaten van de afdeling: 
de loonsom die stijgt of daalt, het aantal mensen in 
dienst, het aantal mensen dat vertrokken is en het 
aantal mensen dat je hebt aangenomen. Dat soort in-
formatie is helemaal niet zo relevant. Ik zou veel liever 
zien dat HR-mensen heel dicht tegen de business aan-
kruipen om een creatieve oplossing te vinden voor nij-
pende problemen die met mensen te maken hebben. 
Dat gaat niet altijd met cijfers. Laatst zag ik een be-
drijf waar in het laatste anderhalve jaar 20 procent 
van de populatie was vervangen. Zeg je dan: ‘Die HR-
afdeling heeft goed zijn best gedaan want die heeft 
alle vacatures ingevuld’? Of moet je een heel andere 
vraag stellen? Want hoe kan het toch waar zijn dat 20 
procent van je mensen binnen één of twee jaar ver-
trekt? Wat is daar aan de hand? Ik zeg niet dat ik niet 
in HR-metrics geloof. Ik zie het belang van cijfers. 
Maar de overwaardering van met cijfers aantonen dat 
je je vak als HR-manager beheerst, dat vind ik verlo-
ren energie. Je moet je bestaansrecht ontlenen aan 
het bieden van oplossingen.”
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 INTERVIEW

‘Het aanleren van ethiek in 
het bedrijfsleven is een taak 
van HR en HR-opleiders’

HOE HEB JE DAT ZELF IN DE PRAKTIJK  
GEBRACHT?
“Op de plekken waar ik heb gewerkt, ben ik altijd 
dicht tegen de business aan gaan zitten om goed te 
begrijpen wat er gebeurt. Door mee te gaan naar klan-
ten, mee te denken over projecten en op die manier 
goed te begrijpen wat het bedrijf wil. En dan moet je 
kritische vragen stellen over de toekomst: waar wil je 
naar toe, wat is de strategie? En wat betekent dat 
voor de mensen die er nu zitten en die er in de toe-
komst moeten zitten.” 

“Die stappen moet je telkens zetten en dat kan allerlei 
vormen aannemen. Bij het laatste bedrijf waar ik heb 
gewerkt, waren er enorme lappen tekst voor de func-
tiebeschrijvingen. Als je nou vervuiling wilt creëren, 
moet je dat doen. Ga terug naar de basis: in ons be-
drijf is dit het doel voor die klanten. Wat doen onze 
mensen dan? Waar zitten ze in de organisatie en wat 
moet er uit hun handen komen? Je hebt geen eindelo-
ze functiebeschrijvingen nodig maar het antwoord op 
die drie vragen. Dan kom je tot de essentie en kun je 
zien waar iemand nog wat tekortkomt.”

DE WERELD VERANDERT IN SNEL TEMPO. OP 
WELKE ONTWIKKELINGEN MOET HR IN KUN-
NEN SPELEN?
“Er komt echt krapte op de arbeidsmarkt. Het aantal 
zzp’ers daalt: veel mensen zien, nu de arbeidsmarkt 
weer aantrekt, de kans om terug te keren in een nor-
male baan. Dan zie je dat de stap om zzp’er te worden 
toch uit nood geboren was. Empowerment wordt be-
langrijk, mensen willen meer invloed op wat ze doen 
en een goede work-lifebalance. En natuurlijk de vraag: 
hoe hou je mensen fit? Dat begint bij mensen zich 
voortdurend te laten ontwikkelen. Ik zou het liefst 
zien dat elke werknemer ieder jaar een POP maakt. 
Mensen die fit blijven door zich continu te blijven ont-
wikkelen, nieuwe dingen blijven uitproberen, blijven 
actief en behouden hun leervermogen. Je ziet te veel 
mensen verzanden, die altijd hetzelfde blijven doen. 
Die houden het niet vol. Je moet mensen voortdurend 
blijven prikkelen.”

“Maar duurzaamheid gaat verder dan mensen fit hou-
den. Het gaat ook om fatsoenlijk omgaan met mensen, 
het milieu en de aarde. Mensen willen eerlijk worden 
bejegend. Het enige antwoord op tegenvallende be-
drijfsresultaten is vaak: mensen eruit. En als het beter 
gaat is het: mensen erin. Is dat nou ethisch juist?” Het 
aanbrengen van ethiek in het bedrijfsleven is een taak 
van HR en dus ook van de HR-opleidingen. Als je 
duurzaam met bronnen wilt omgaan, dan moet je ook 
duurzaam omgaan met je menselijke bronnen.” 

HOE KAN HR EEN ANTWOORD GEVEN OP DIT 
STREVEN NAAR DUURZAAMHEID?
“Als je kijkt naar het model van Ulrich, dan heb je aan 
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de onderkant employee champion en administrator. 
Daarboven zitten change agent en businesspartner. 
Ik heb daar zelf nog een laag bovenop gebouwd. Dat is 
aan de ene kant employer branding; hoe zorg je er 
nou voor dat je voortdurend wordt gevonden als po-
tentiële werkgever? Dat is een belangrijk onderdeel 
van het HR-vakgebied geworden.” 

“De andere laag is de onafhankelijke loopbaancounse-
lor. Mensen hebben steeds vaker behoefte aan een on-
afhankelijk klankbord voor de vraag: wat wordt mijn 
volgende stap? En is die wel hier, of is die ergens an-
ders? HR- mensen blijven dan vaak proberen het ta-
lent te behouden voor de eigen organisatie. Dat is ook 
goed, maar je moet wel open het gesprek aan durven 
gaan en meedenken. Ik zeg wel eens tegen mensen: 
‘Ik vind het zonde, en je manager vermoordt me als hij 
hoort wat ik tegen je zeg, maar ik denk dat je de stap 
naar buiten moet durven zetten.’ Om die rol van onaf-
hankelijk klankbord te vervullen, moet je wel lef heb-
ben als HR-mens.” 

EEN ANDERE ONTWIKKELING DIE VAAK 
WORDT GENOEMD IS DE FLEXIBILISERING. JIJ 
STAAT DAAR SCEPTISCH TEGENOVER.
“Op het HR Top 100-event was een grote groep HR-di-
recteuren elkaar aan het bevestigen in het beeld dat 
de wereld steeds flexibeler wordt. Mensen willen vol-
gens hen steeds flexibeler contracten en van hot naar 
haar springen. Een jaar hier, een paar maanden daar. 
Ze willen wel inhoudelijke klussen, maar zich niet 
meer verbinden aan een bedrijf. En ik vroeg over wie 
hebben jullie het? Over jonge mensen. Maar spreken 
jullie die dan ooit wel eens? Want ik heb die ervaring 

ANTOON VUGTS (59)

OPLEIDING: andragologie en psychologie 
aan de Universiteit van Utrecht

DRIE MEEST RECENTE FUNCTIES: HR-mana-
ger bij Gielissen Interiors  Exhibitions Events, 
Head of People & Organization bij Mars Food 
Europe, HR-director Canon Nederland.

ACHTERGROND: kreeg in 2016 van de vakjury 
de HR Top 100 Award toegekend.

helemaal niet. Iedereen papegaait elkaar na, maar als 
je onderzoek doet en je vraagt de millennials wat ze 
willen, dan zoeken ze een vaste plek. Niet voor een of 
twee jaar, maar voor langere aaneengesloten periodes. 
Ze willen loyaal zijn en zich verbinden. Sterker nog, 
ook het nieuwe werken is op zijn retour. Jongeren wil-
len gewoon ’s ochtends naar hun werk gaan en niet 
thuis werken. Om vijf uur trekken ze de deur dicht en 
gaan ze naar huis en willen ze niet dat alles tot ’s 
nachts doorgaat. Gewoon je werk doen en dan ook 
nog tijd hebben voor je privéleven. Maar al die HR-
mensen zitten compleet iets anders te roepen. Waar 
baseer je je dan op?”

HOE KUNNEN HR-OPLEIDINGEN STUDENTEN 
BETER VOORBEREIDEN OP HET VAK?
“Ik zou heel graag zien dat opleidingen – of het nu 
universitaire opleidingen zijn of HBO – veel breder 
kijken dan sec het HR-vakgebied. Bedrijfskunde en 
organisatieontwikkeling zijn essentieel. En ik zou wil-
len dat alle studenten vanaf het allereerste jaar een 
dag in de week stage lopen. HR is typisch een vak dat 
je in de praktijk moet leren. Ik ben ook examinator bij 
Fontys en dan zie je toch regelmatig dat mensen rede-
lijk wereldvreemd dat vak instromen. Ga iets prak-
tisch in de business doen, denk ik dan. Leer de wereld 
kennen.”
 
“Ik heb zelf twee keer drie jaar een kleiner bedrijf ge-
leid. Ik heb een paar jaar verkoop gedaan, gewoon 
met het autootje naar klanten toe. Dat zijn waardevol-
le ervaringen voor iemand in het HR-vak, want dan zit 
je aan de andere kant van de tafel. Misschien moet je 
tegen mensen die afstuderen in het HR-vak wel zeg-
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‘Als je goede managers hebt, 
heb je in de ideale situatie 
helemaal geen HR nodig’

gen: ‘Ga eerst eens een jaar wat anders doen en kom 
dan terug.’ Want dan ken je ook de hiaten. De hulp die 
je van HR nodig hebt en misschien niet krijgt.”

WAT IS DE BELANGRIJKSTE LES DIE JIJ IN 
JOUW LOOPBAAN HEBT GELEERD?
“Wat ik nooit heb geleerd, is op tijd mijn mond hou-
den. Ik ben iemand die op de barricades staat en dat 
heeft me ook wel eens in de problemen gebracht. Het 
mag dus soms wat diplomatieker. Maar het blijft voor 
HR belangrijk om een standpunt in te durven nemen. 
Ook als dat betekent dat je moet vertrekken bij de or-
ganisatie.” 

WAAR WORD JIJ ALS HR-MENS GELUKKIG VAN?
“Waar ik echt op kick, is als je iets in beweging krijgt. 
Als je iets wat al jaren wordt gedaan, toch los krijgt. 
Elk stapje is dan kicken. Soms is het zo dat je een HR-
afdeling moet wijzigen. Mensen moet vervangen wor-
den, omdat ze helemaal niet in het vak passen of niet 
bij deze fase van het bedrijf. Soms zijn het andere 
werkmethodes die worden ingevoerd. En soms zijn 
het die ellenlange functiebeschrijvingen die je terug-
brengt tot één A4’tje.”

“Soms zeggen mensen wel eens tegen mij: ‘Is het niet 
alleen het veranderen om het veranderen?’ Dat raakte 
me wel. Daar moet ik dus voor oppassen. Maar toch, 
HR is change. Als je dicht tegen de business aan-
kruipt, is er altijd verandering nodig.”

HOE ZIET VOOR JOU DE IDEALE HR-BAAN ERUIT?
“Ik wil samenwerken met een ondernemer met visie. 
Iemand die in beweging wil komen en heel goed weet 
dat hij daar zijn mensen voor nodig heeft. Ik vind het 
heel belangrijk dat je loyaliteit niet van een kant laat 
komen. Het kan niet zo zijn dat de medewerkers  
loyaal aan jou zijn, en dat jij ze met het grootste ge-
mak weer van je afstoot.”

ER ZIJN MENSEN DIE VINDEN DAT HET HR-VAK 
BETER KAN WORDEN AFGESCHAFT: HET 
OPERATIONELE DEEL VINDT PLAATS IN DE 
LIJN EN DE STRATEGIE WORDT BEPAALD IN 
DE BESTUURSKAMER. VIND JIJ DAT HR TOE-
KOMST HEEFT?
“Mijn droom is wel dat het vak ooit verdwijnt. Als je 
goede managers hebt, heb je in de ideale situatie geen 
HR nodig. Maar goede managers die de middenweg 
weten te vinden tussen aan de ene kant de onderne-
mingsdoelstellingen en aan de andere kant de zorg 
voor de mensen, zodat je die doelstellingen via je 
mensen kunt bereiken, die heb ik nog maar weinig ge-
zien. Ik heb een tijdje bij Martens gewerkt. Daar heb-
ben we zelfsturende teams geïmplementeerd en alle 
afdelingen, inclusief de HR-afdeling, geliquideerd. Die 
teams konden hun zaakjes zelf regelen. Dus het kan, 
werken zonder HR. Maar de meeste bedrijven zijn nog 
niet zo ver. Dus HR is voorlopig nog noodzakelijk.”  
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DUURZAME INZETBAARHEID

Duurzame inzet: 
de klok tikt... 
Vijf factoren dragen positief bij aan duurzame inzetbaarheid, zo bleek vorig jaar uit het 
Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid. Hoe hangt de vlag er nu bij? Hebben 
organisaties vooruitgang geboekt? Eén ding is zeker: dralen kan niet meer. 

Tekst Aukje Nauta en Cristel van de Ven

UITKOMSTEN NATIONAAL ONDERZOEK  
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Vorig jaar raakten we, tijdens de Week van 
de Ondernemer, in gesprek over de resul-
taten van het Nationaal Onderzoek Duur-
zame Inzetbaarheid 2016 met veel direc-
teur-eigenaars van vooral midden- en 
kleinbedrijven. Opvallend was wat twee 
eigenaars van een elektronicabedrijf ons 
vertelden. Ze zaten in hun maag met een 
medewerker die al ruim twintig jaar bij 
hen in dienst was. Een loyale werknemer 
met één grote makke: een onwil om mee 
te gaan in moderne technologische ont-
wikkelingen. “Hij belt nog steeds met zo’n 
oude Nokia, weigert de smartphone die we 
hem laatst aanboden. Tot nu toe was dat 
niet zo’n probleem. Maar we merken dat 
hij steeds meer moeite krijgt om mee te 
komen in alle veranderingen op het werk. 
Wat nu?”, vroegen ze ons. 
Dit verhaal illustreert waarom duurzame 
inzetbaarheid een thema is dat de komen-
de jaren alleen maar nijpender wordt. 
Want terwijl de AOW-leeftijd blijft stijgen 
met de levensverwachting - in 2022 is de 
AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden - ver-
andert de aard van het werk vanwege digi-
talisering en robotisering almaar sneller. 
Levenslang leren is belangrijker dan ooit 
om tot op hoge leeftijd inzetbaar en pro-
ductief te blijven.

Minieme vooruitgang
Dit jaar herhaalden Vakmedianet en Fac-
tor Vijf het onderzoek naar duurzame in-
zetbaarheid. Enerzijds om te kunnen  
repliceren wat we vorig jaar hadden aan-
getoond: de vijf factoren die hoog samen-
hangen met duurzame inzetbaarheid. An-
derzijds om te onderzoeken hoeveel 
vooruitgang ons land boekt op het thema.
Om met dat laatste te beginnen: er is voor-
uitgang, maar niet heel veel. Was in 2016 
51 procent van de respondenten het eens 
met de stelling dat duurzame inzetbaar-

heid op de strategische agenda van de or-
ganisatie staat, in 2017 is dat 54 procent. 
Het aandeel respondenten dat stelt dat 
duurzame inzetbaarheid een hoge priori-
teit krijgt in hun organisatie, is het afgelo-
pen jaar met twee procent gestegen: van 
35 naar 37 procent. 
Ook het aandeel duurzaam inzetbare me-
dewerkers is nog niet noemenswaardig 
groot. In 2016 vond 44 procent dat een 
(grote) meerderheid van hun medewer-
kers vitaal is, plezier in het werk heeft, en 
veel leert in het werk zelf; kortom, duur-
zaam inzetbaar is. In 2017 is dit percenta-
ge weliswaar gestegen tot 49 procent, 
maar de andere kant van de medaille is 
dat nog altijd 51 procent van de respon-
denten de meeste eigen medewerkers niet 
duurzaam inzetbaar vindt. In veel organi-
saties is dus nog altijd veel ruimte voor 
verbetering.

Goede gesprekken
Ook dit jaar onderzochten we welke facto-
ren samenhangen met de mate waarin res-
pondenten vinden dat het eigen personeel 
duurzaam inzetbaar is. Let wel: het gaat in 
dit onderzoek om percepties, dus geen ob-
jectieve metingen van duurzame inzet-
baarheid: het ging om de vraag naar waar-
genomen factoren die maken dat 
respondenten het personeel als meer of 
minder duurzaam inzetbaar ziet. 
Het beeld is ongewijzigd. De grootste sa-
menhang vonden we wederom tussen dia-
loog en duurzame inzetbaarheid. Als lei-
dinggevenden en medewerkers goede 
gesprekken voeren over werk en ontwikke-
ling en elkaar aanspreken op wat beter kan, 
dan zijn medewerkers in de ogen van de 
respondenten vaker duurzaam inzetbaar. 
Daarna blijken i-deals over ontwikkeling 
sterk samen te hangen met duurzame in-
zetbaarheid. I-deals zijn speciale afspra-

ken die medewerkers met hun werkgever 
maken, bijvoorbeeld over hun ontwikke-
ling. Te denken valt aan een afspraak om 
binnen of buiten het bedrijf stage te lopen 
of een bijzonder congres bij te wonen. Uit 
het onderzoek blijkt opnieuw dat hoe 
meer medewerkers zo’n i-deal met hun 
leidinggevenden over ontwikkeling maken, 
hoe vaker de respondenten een meerder-
heid van het personeel duurzaam inzet-
baar vinden. Ook andere soorten i-deals, 
zoals die over werkinhoud, salaris en 
werktijden, dragen overigens bij aan duur-
zame inzetbaarheid. De relatie tussen i-
deals over ontwikkeling en duurzaam in-
zetbaar personeel is echter verreweg het 
sterkst. 

Autonomie in het werk
De derde factor van belang is autonomie 
in het werk. Als de meerderheid van de 
medewerkers zelf kan beslissen hoe zij 
haar werk uitvoert, dan vinden de respon-
denten ze ook vaker duurzaam inzetbaar. 
De vierde factor die bijdraagt aan duurza-
me inzetbaarheid is participatie in bedrijfs-
beleid. Als het management medewerkers 
de mogelijkheid biedt om besluiten te beïn-
vloeden en regelmatig informeert naar hun 
mening, dan stijgt het aandeel duurzaam 
inzetbare medewerkers. 
De vijfde factor betreft opleidingsmoge-
lijkheden. Naarmate respondenten het 
sterker eens zijn met stellingen als ‘Deze 
organisatie investeert veel geld in oplei-
dingen voor medewerkers’ en ‘Deze  
organisatie biedt volop ruimte voor per-
soonlijke ontwikkeling’, dan vinden zij het 
personeel vaker duurzaam inzetbaar.

Hart voor personeel
We hebben de resultaten van het onder-
zoek samengevat in een vijftrapsraket. 
Daarin staan, van boven naar beneden - in 
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Voor het Nationaal Onderzoek 

Duurzame Inzetbaarheid 2017 

werden via de database van Vakme-

dianet gegevens verzameld bij ruim 

2.100 werkgevers. Van de respon-

denten was 48 procent vrouw en 

52 procent man. Zij vulden in januari 

2017 een vragenlijst in. De verdeling 

over aard van de respondenten, en 

omvang en aard van de deelnemen-

de organisaties is vrijwel gelijk aan 

vorig jaar. De resultaten konden 

daarom goed  vergeleken worden. 

Net als vorig jaar zijn de meeste 

respondenten HRM’ers (29 

procent), gevolgd door managers 

(13 procent) en arboprofessionals 

(10 procent). Bijna de helft van de 

respondenten werkt in een 

organisatie met 500 of meer 

werknemers (47 procent) en  een 

kwart in een organisatie met 

101-500 werknemers (27 procent). 

De overige respondenten werken in 

een organisatie met 21-100 werk-

nemers (16 procent) of 20 of minder  

(12 procent). De meesten werken bij 

de overheid  (19 procent), gevolgd 

door gezondheidszorg/ welzijn 

 (17 procent) en zakelijke dienstver-

lening (12 procent).

volgorde van belangrijkheid - de vijf facto-
ren die zeer sterk positief samenhangen 
met duurzame inzetbaarheid. Bovenaan 

2017 is dat 34 procent. En 42 procent zei in 
2016 dat de meerderheid van het personeel 
autonomie in het werk heeft, tegenover 46 
procent in 2017. Vorig jaar vond 36 procent 
de eigen organisatie goed in participatie. 
Dit percentage steeg met 1 procent in 
2017. Evenals vorig jaar scoort volgens de 
respondenten hun organisatie het hoogst 
op opleidingsmogelijkheden: zowel in 2016 
als in 2017 is 60 procent het (sterk) eens 
met stellingen dat de organisatie veel geld, 
tijd en ruimte biedt voor opleidingen.

Klein is goed 
Ook in 2017 blijkt dat werken in kleine or-
ganisaties beter is voor duurzame inzet-
baarheid. Respondenten in kleine bedrij-
ven vinden het eigen personeel vaker
duurzaam inzetbaar. Ook scoren zij hoger 
op alle vijf factoren die samenhangen met 
duurzame inzetbaarheid. De verklaring 
hiervoor zit ‘m in wat we hierboven al aan-
stipten: in kleine organisaties staat de 
mens vaker centraal dan in grote, waar het 
topmanagement meer op afstand van de 
werkvloer opereert. 
Het advies uit 2016 blijft dan ook over-
eind: ook al is je bedrijf groot, zorg dat je 
kleine eenheden creëert, waarbinnen 
mensen elkaar goed kennen en vertrou-
wen. En ga in gesprek met je mensen.  
Een goed gesprek maakt het mogelijk om 
werkinhoud en ontwikkeling af te stem-
men op wensen en mogelijkheden van 

  DUURZAME INZETBAARHEID

Vooruitgang op de vijf factoren die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid
Percentage respondenten dat vindt dat deze factor voldoende aanwezig is in de organisatie

DI-factor 2016 2017
Dialoog 51% 55%
I-deals over ontwikkeling 31% 34%
Autonomie 42% 46%
Participatie 36% 37%
Opleidingsmogelijkheden 60% 60%

staat de dialoog, gevolgd door i-deals. Op 
de derde plek staat autonomie en op de 
vierde participatie. Op de laatste plek 
staat opleidingsmogelijkheden.
Waar de vijftrapsraket naar duurzame in-
zetbaarheid simpelweg op neer komt, is dat 
organisaties met duurzaam inzetbare me-
dewerkers laten zien dat ze hart hebben 
voor hun personeel. Nieuw in het onder-
zoek van 2017 is namelijk dat we een ver-
band konden aantonen tussen de mate 
waarin het bedrijf de mens écht centraal 
stelt en duurzame inzetbaarheid. Organisa-
ties die uitdrukkelijk mensen even belang-
rijk achten als resultaten, hebben meer 
duurzaam inzetbare medewerkers dan or-
ganisaties die resultaten boven mensen 
stellen.

Scores op de vijf factoren
Welke score geven de respondenten hun 
bedrijf op de vijftrapsraket naar duurzame 
inzetbaarheid? En zijn die scores in 2017 
hoger dan in 2016? Dit laatste blijkt het 
geval, maar de scores zijn niet spectaculair 
hoger. Zo vond 51 procent in 2016 dat er 
goede gesprekken over werk en ontwikke-
ling worden gevoerd met de meeste men-
sen, tegenover 55 procent in 2017. Ook op 
de overige factoren zijn organisaties slechts 
mondjesmaat vooruit gegaan. In 2016 zei 
31 procent van de respondenten dat de 
meerderheid van het personeel i-deals over 
opleiding en ontwikkeling afspreekt, in 
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Aukje Nauta en Cristel van de Ven 
zijn eigenaar van Factor Vijf 
Organisatieontwikkeling.

mensen, de i-deals. Nog altijd sluiten be-
drijven maar weinig i-deals met hun men-
sen, waardoor men de boot naar duurza-
me inzetbaarheid mist.

Aan tafel
HR-managers en directeuren van Neder-
land: dit onderzoek toont aan wat jullie te 
doen staat. Trommel je stakeholders op en 
plan een brede bijeenkomst met de onder-
nemingsraad, de vakorganisaties en een 
paar los-vaste mensen met hart voor duur-
zame inzetbaarheid. Zet één punt op de 
agenda en ga niet uiteen voordat jullie dat 

in een goed gesprek getackeld hebben. 
Hoe gaan jullie ruimte en tijd maken voor 
oprechte, soms stevige maar altijd aan-
dachtige gesprekken met je mensen, waar-
in jullie ‘uitonderhandelen’ hoe hun ambi-
ties en die van de organisatie het beste 
samenkomen? Zodat ook de ‘digivrezige’ 
medewerker van dat elektronicabedrijf tot 
het inzicht komt dat stilstand geen optie 
is; dat hij een plan moet maken om aan te 
kunnen haken bij wat het bedrijf van hem 
vraagt of om over te stappen naar een an-
der bedrijf. Zolang werkgevers en werkne-
mers het gesprek uit de weg gaan en ver-

zuimen afspraken op maat te maken, komt 
duurzame inzetbaarheid niet voor elkaar. 
Dus ga vandaag nog om tafel; er is geen 
tijd meer te verliezen.
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HR is booming
De arbeidsmarkt voor HRM-professionals is het afgelopen jaar flink aangetrokken. 
Dat biedt kansen. Tenminste, voor wie voldoet aan de eisen die werkgevers stellen. 
Recruiters en HR-analisten zijn  enorm gewild, maar ook de ‘zachtere’  werkgeluk-
deskundige zit gebeiteld.

Tekst Eric Hoogeweg

NIEUWE FUNCTIE-EISEN  VOOR HR-PROFESSIONALS
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De billboards voor de werving van corpo-
rate recruiters staan tegenwoordig weer 
langs de snelweg. Het aantal vacatures 
voor HR-professionals steeg eind 2016 
naar recordhoogte: bijna 9500 online va-
catures in het laatste kwartaal. In heel 
2016 groeide het aantal HR-vacatures 
met 24 procent (naar 37.763) ten opzich-
te van 2015, volgens een recente analyse 
van Jobfeed. 

De meeste HRM-vacatures zijn er in de 
Randstad: bijna de helft van de vacatures 
in 2016 betrof HR-functies in Noord- en 
Zuid-Holland. Utrecht en Noord-Brabant 
nemen samen ook nog eens 25 procent 
van de vacatures voor hun rekening. Va-
catures blijven ook steeds vaker en lan-
ger openstaan. Ook dat zijn allemaal be-
langrijke signalen voor de omslag naar 
een krappere arbeidsmarkt. 
De arbeidsmarkt zag er rond 2012 en 
2013 veel minder rooskleurig uit voor 
veel HRM’ers. Dat werd uiteraard veroor-
zaakt door de economische crisis, die 
zich eind 2008 manifesteerde. Sinds het 
aantrekken van de economie begon in 
2014 en 2015 ook het aantal HR-banen 
weer te groeien.

Omslagpunt
Afgelopen najaar was het absolute om-
slagpunt. Dat merkten ze ook bij Expand 
connecting HR, gespecialiseerd in de be-
middeling van interimmers en recruit-
ment voor HR-functies. “In de mindere 
jaren was er vooral vraag voor interim-
functies. Sinds eind 2016 zien we juist 
een enorme toename van recruitment 
voor permanente functies”, schetst direc-
teur Marc Loohuis. “We zitten nog niet op 
het niveau van voor de crisis, maar de 
vraag is sowieso of die oververhitte ar-

beidsmarkt van 2006 en 2007 ooit terug-
keert. Op de balans tussen ‘krap of ruim’ 
is de arbeidsmarkt voor HR-professionals 
al niet meer gemiddeld. Die fase zijn we 
alweer voorbij. De krapte neemt toe en 
werkgevers moeten meer moeite doen 
om HR-functies goed in te vullen.”

Grote vraag 
De groeiende vraag door de aantrekken-
de economie begon traditiegetrouw bij de 
recruiters. “Daar zit de groei al anderhalf 
jaar in en daar is de schaarste al groot”, 
aldus Loohuis. Ook Jobfeed zag dat terug 
in de cijfers over 2016: 46 procent van de 
HR-gerelateerde vacatures betrof vacatu-
res voor recruiters. Verder is er sinds 
2016 veel vraag naar adviseurs voor re-in-
tegratie, loopbaanadviseurs en onder-
steunende HR-medewerkers. Terwijl de 
vraag naar HR-managers en HR-adviseurs 
juist krimpt, volgens onderzoek van Intel-
ligence Group. 
Online first rukt ook op in HR. Het be-
langrijkste buzzword in de vacatures in 
2016 was ‘social media’. Andere veelge-
bruikte termen zijn ‘talentmanager’, 
‘sourcing’ en ‘branding’.

Data en analisten 
De grote vraag in veel sectoren naar ana-
listen en dataspecialisten, is ook zicht-
baar op het gebied van HRM. Loohuis: 
“Die vraag is enorm en het aanbod laag.” 
HR-functies vereisen steeds vaker kennis 

van HR-analytics of HR-data. Bijvoor-
beeld om analyses te maken (HR-analist) 
en te vertalen naar adviezen. “Dat zijn de 
rollen van de toekomst. Wie daar goed in 
is, zit gebakken. In de Verenigde Staten 
gebeurt daar al meer mee dan bij ons. En 
dat zijn ontwikkelingen die vaak naar ons 
overwaaien.” 

Voor HRM’ers betekent dit dat zij conclu-
sies moeten kunnen trekken uit data en 
die ook kunnen vertalen naar anderen. 
Dat vereist verstand van data, analyse en 
conceptueel vermogen. Loohuis: “Daar-
mee kunnen HR-professionals zich gewel-
dig onderscheiden. Ook voor jonge talen-
ten kan dat heel interessant zijn, want als 
je deze vaardigheden hebt, dan weegt 
voor een werkgever vaak de werkervaring 
opeens veel minder zwaar.”

Werkgelukdeskundige 
Voor de HR-arbeidsmarkt in de volle 
breedte is de verwachting dat de krapte 
de komende paar jaar steeds groter 
wordt en in steeds meer HR-disciplines 
merkbaar wordt. Al is dat natuurlijk wel 
afhankelijk van de economische en inter-
nationale ontwikkelingen. En wie hebben 
er dan de toekomst, naast de zojuist al 
genoemde populaire HR-professionals? 
Volgens de Nationale Beroepengids heeft 
op het gebied van recruitment heel speci-
fiek de chief recruitment officer veel per-
spectief. Die begint al steeds meer zijn 

‘Wie goed is in data-analyse, zit echt 
gebakken. Voor een werkgever weegt 
werkervaring dan vaak minder zwaar’
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intrede te doen, door de steeds groter 
wordende complexiteit bij het aantrek-
ken van personeel. 
Ook de ontwikkelingscoach en de ‘werk-
gelukdeskundige’ hebben volgens de Na-
tionale Beroepengids een gouden toe-
komst. De werkgelukdeskundige is 
gericht op het vergroten van geluksbele-
ving op de werkvloer, bijvoorbeeld door 
coaching, inspiratiesessies en ontwikke-
len van persoonlijk leiderschap. De vraag 
is natuurlijk wel hoe duurzaam die func-
tie is, zodra er weer economische tegen-
wind komt. 
Recruitmentorganisatie Hays noemt nog 
twee andere belangrijke en kansrijke HR-
functies. Zoals de global mobility mana-
ger, die adviseert en ondersteunt bij de 
uitwisseling van personeel op lange en 
korte termijn tussen (internationale) ves-
tigingen van een organisatie. In die func-
tie regel je de juiste contracten, denkt 
mee over huisvesting en ondersteunt bij 
andere praktische zaken die komen kij-
ken bij het werken in een ander land. En 
dan is er natuurlijk nog de HR-busines-
spartner, die de directie van een bedrijf 
begeleidt en adviseert bij de inzet van hu-
man resources.

Volgens Loohuis zijn organisaties vooral 
op zoek naar de HR-professional 2.0. Een 
businesspartner met financieel inzicht. 
Resultaatgericht, proactief, adviesvaardig 
en in staat om een ROI (Return On In-
vestment) te berekenen. Zorgelijk is al-
leen wel dat die mensen nog niet in gro-
ten getale worden opgeleid. “Daardoor 
ontstaat een mismatch tussen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt van HRM. 
Met de groei van het aantal HR-banen, 
daalt het aantal werkzoekenden voor HR-
functies namelijk niet even hard mee. Dat 
duidt op een mismatch.” 

Oude stempel
Niet iedereen kan dus profiteren van de 
opbloeiende arbeidsmarkt. HR-professio-
nals moeten zich verder ontwikkelen en 
de nieuwe competenties – die nu ge-
vraagd worden – ontwikkelen. Loohuis: 
“Voor de personeelsfunctionaris van het 
oude stempel zijn er steeds minder kan-
sen. Ook op een krappere arbeidsmarkt.” 

Vooral opleidingen hebben volgens 
Loohuis een belangrijke taak om hun HR-
talenten beter voor te bereiden op de 
huidige arbeidsmarkt. “Ik heb regelmatig 
discussies met docenten en professoren 
over de vraag hoe zij hun onderwijs beter 
kunnen afstemmen op de veranderende 
vraag. Maar opleidingen vinden het toch 

lastig om die omslag te maken. Soms heb-
ben ze ook een verkeerd beeld van de be-
hoeften bij organisaties. Als ik een docent 
hoor beweren dat het midden- en klein-
bedrijf geen businesspartners zoekt, 
maak ik me toch ernstig zorgen. Ook het 
mkb zoekt daar naar.”

Onderscheiden 
HR-professionals die zich echt willen on-
derscheiden, lijken vooral hun vaardighe-
den als analist te moeten ontwikkelen. 
Vooral binnen grote organisaties zijn HR-
analisten gewild. Naast de financiële afde-
ling blijken volgens recent Amerikaans on-
derzoek vooral HR-afdelingen de grootste 
behoefte te hebben aan data-analisten. 
Maar liefst 70 procent van de 400 onder-
vraagde HR-professionals zegt dat de fi-
nanciële afdeling een data-analistenrol 
heeft. Bij de HR-afdeling is dat 54 procent, 
volgens het onderzoek van de Amerikaan-
se Society for Human Resource Manage-
ment (SHRM).

De vraag naar analysevaardigheden is de 
afgelopen vijf jaar ook sterk gegroeid. 
Pakweg 65 procent van de ondervraagde 
professionals zegt dat het aantal functies 
waarin deze vaardigheden nodig zijn 
sterk is toegenomen. Ook verwacht 59 
procent dat dit belang de komende vijf 
jaar blijft toenemen.  

 ARBEIDSMARKT

‘Organisaties zijn nu op zoek naar de  
 HR-professional 2.0: een business-
partner met financieel inzicht’

STRATEGISCH ADVISEREN
Wilt u uw rol als HR-businesspart-
ner verstevigen?  Uw adviesvaardig-
heden bijspijkeren? Meld u dan aan 
voor de  opleiding Strategisch 
Adviseren en leer in twee dagen  de 
fijne kneepjes van het vak. Kijk op: 
pwnet.nl/opleidingen.
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Storytelling: hét foefje 
bij veranderingen?
Bedrijven benutten steeds vaker storytelling om hun merk of visie uit te dragen. Ook 
bij organisatieveranderingen kunnen verhalen een belangrijke rol spelen, met een 
sleutelrol voor HR. Maar pas op: het moet geen trucje of sprookje worden.

Tekst  Eric Hoogeweg
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Storytelling is de laatste jaren aan een flin-
ke opmars bezig bij bedrijven. Zowel klei-
ne als grote bedrijven zoals Microsoft, Hei-
neken, de NS en overheden maken er 
gebruik van. Zo wordt ‘de kracht van ver-
halen vertellen’ ingezet voor interne com-
municatie en de ondersteuning van orga-
nisatieveranderingen. Er zijn nu bedrijven 
die organisaties helpen om ‘hun verhaal te 

bouwen’ en trainers die leidinggevenden 
en medewerkers helpen om storyteller te 
worden (zie voor een praktijkvoorbeeld 
pagina 30-32). Sommige bedrijven hebben 
zelfs fulltime corporate storytellers in 
dienst genomen (zie kader).

Merken tot leven brengen
Verhalen vertellen wordt ingezet om mer-
ken tot leven te brengen, mensen te ver-
binden of abstracte visies of waarden een 
gezicht te geven. Dat kan op verschillende 
manieren: als echt verteld verhaal tijdens 
een vergadering of toespraak of via diver-
se media zoals intranet, sociale media, 
personeelsbladen, commercials of tijdens 
interviews. De verteller vertelt dan meest-
al niet wát een organisatie doet, maar 
vooral wáárom. Daarmee heeft een oude 
reclamewijsheid, nieuw elan gekregen in 
een vertrouwd, verhalend jasje.

Geloofwaardigheid
Storytelling moet wel meer zijn dan alleen 
‘verhalen vertellen’ of nog erger: sprook-
jes. Dat benadrukt Annet Scheringa, au-
teur van het boek Storypower, verhalen 
die je organisatie veranderen. “Het is een 
methodiek om persoonlijke verhalen te 
benutten die er zijn in en rond organisa-
ties, afgestemd op je doelstellingen. Die 
verhalen moeten wel echt zijn, anders 
schaadt het je geloofwaardigheid. Met al-
leen mooie, eenzijdige verhaaltjes kom je 
voor je marketing op korte termijn mis-
schien nog weg, maar op langere termijn 
en in je eigen organisatie zeker niet. Een 
organisatie moet ook moeilijke dingen 
zichtbaar durven maken en zich kwetsbaar 
durven opstellen.”

Onderstroom
Storytelling begint volgens Scheringa met 
luisteren. “Naar medewerkers, klanten, 
leveranciers en andere relaties. Kijk ver-

der dan de feiten en cijfers en luister naar 
‘de onderstroom’ van ervaringen, beleving 
en emoties. Daar kun je rode draden en 
verhalen uit halen die je kunt benutten 
voor je organisatiedoelstellingen. Dat ver-
eist een methodische inzet van gericht 
luisteren en goed analyseren. Willekeurig 
verhalen gaan verzamelen, heeft niet zo-
veel zin. Vooral overheden maken veel ge-
bruik van storylistening om goed te luiste-
ren naar de verhalen in hun omgeving.”

Verandermanagement
Bij organisatieveranderingen kan storytel-
ling volgens Scheringa een belangrijke rol 
spelen om veranderbelemmeringen weg te 
nemen. “Als adviseur bij organisaties in 
verandering zie ik vooral twee belemme-
ringen: allereerst onduidelijkheid bij me-
dewerkers die geen idee hebben welke 
kant het uitgaat en of het nu wel menens 
is. En aan de andere kant: leiders en ver-
andermanagers die niet goed weten wat er 
echt leeft, speelt en gevoeld wordt op de 
werkvloer. Goed luisteren is dan belangrijk 
als analyse-instrument en verhalen kun-
nen een krachtig middel zijn om te verbin-
den en duidelijkheid te scheppen.”
Managers hebben volgens haar ook vaak 
de neiging om vooral te vertellen waar de 
organisatie heen moet, terwijl een goed 
verhaal niet begint bij de toekomst. “Waar 
kom je vandaan? Waar sta je nu? Wat was 
goed en waarom is het nodig om dingen te 
veranderen? Dat kun je met storytelling 
goed duidelijk maken.”
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HR-professionals kunnen een belangrijke 
rol spelen om de methodiek van storytel-
ling te introduceren en faciliteren. “Vaak is 
de afdeling HRM of communicatie de 
meest logische partij om het luisteren en 
analyseren naar zich toe te trekken en 
daarna leidinggevenden of andere mede-
werkers te faciliteren om de verhalen uit 
te dragen. Een voordeel van HR-professio-
nals is dat zij vaak op het knooppunt van 
een organisatie zitten, tussen management 
en medewerkers.”

Kanttekeningen
Een verhaal is volgens Scheringa het 
meest krachtig als het écht verteld wordt. 
Andere middelen – zoals een presentatie, 
film of cartoon – kunnen het verhaal on-
dersteunen. “Een verhaal moet wel echt 
onder de huid zitten van de verteller. Een 
leidinggevende die verwijst naar het ver-

haal op een website, werkt averechts.”
Bij de opmars van storytelling worden ook 
kanttekeningen geplaatst. Critici vragen 
naar de Return On Investment – die bij 
veel communicatietrajecten sowieso niet 
bepaald kan worden – of vrezen dat een 

corporate story een ‘fabel’ wordt, waarin 
managers verstrikt raken en waardoor hun 
geloofwaardigheid wordt aangetast. Co-
voorzitter John Hagel van Deloitte’s inno-
vatieve Center for the Edge pleitte daar-
om al eens voor corporate story’s met een 
open eind. Want bij het schrijven van een 
klassiek verhaal staat het plot vooraf 
meestal vast, maar het bedrijfsleven is 
minder voorspelbaar, is zijn gedachtegang.

Scheringa begrijpt de denkwijze, maar be-
nadrukt dat storytelling vooral als comple-
te methodiek moet worden ingezet en niet 
als ‘trucje of speeltje’. “Het moeten echte 
verhalen zijn, die je kunt waarmaken. An-
ders kun je erin verstrikt raken en kan het 
ook heel erg misgaan. Je moet de metho-
diek daarom goed voorbereid inzetten of 
er deskundigheid voor binnenhalen”, luidt  
haar advies.

STORYTELLER BIJ HUTTEN
Culinaire dienstverlener Hutten (1700 
medewerkers) maakt al enkele jaren 
gebruik van storytelling en heeft sinds 
2014 een eigen corporate storyteller. 
De aanleiding was snelle groei van de 
organisatie en de behoefte om kern-
waarden van het oude familiebedrijf te 
koesteren en te blijven uitdragen: 
binnen en buiten de organisatie.

“Ik benut de oude kernwaarden uit de 
historie van Hutten en de verhalen van 
medewerkers om nieuwe, echte verha-
len te vertellen”, schetst corporate 
storyteller Annemarie Driessen. Toen zij 
in 2014 aan de slag ging bij het Brabant-
se familiebedrijf, begon zij met het 
opschrijven van de historie van het 
bedrijf uit 1929. Uit dat verhaal van circa 
zestig pagina’s A4 kan zij nu putten om 

nieuwe verhalen te schrijven. “Belang-
rijke kernwaarden zijn dat wij echt van 
betekenis willen zijn en de beste, 
leukste en gelukkigste willen zijn. Die 
oude kernwaarden steek ik nu in een 
nieuw jasje. Bijvoorbeeld als ik een 
artikel schrijf over minder suiker eten. 
Actuele onderwerpen sluiten aan op 
onze oude kernwaarden.”

Driessen schrijft de verhalen voor de 
eigen blog en socialmediakanalen van 
het bedrijf, voor het intranet en een 
intern magazine. “Bij ons is storytelling 
vooral gericht op de buitenwereld, maar 
de verhalen moeten intern ook kloppen. 
Ik vertel immers het verhaal van onze 
mensen, over hen of namens hen. Intern 
zijn de verhalen vooral belangrijk om de 
binding met onze kernwaarden te 

behouden in een organisatie met zeer 
verschillende mensen, die door heel 
Nederland werken. Dat is best complex. 
Dat lukt ook niet met één verhaal. 
Daarom blijven wij verhalen vertellen, 
zodat ze van onze mensen worden en 
kunnen groeien.”

Intern is storytelling ook ingezet toen 
Hutten een bakkerij overnam met 
voornamelijk doven en slechthorenden 
in dienst. “Zij behielden hun eigen 
werkwijze en hun eigen, authentieke 
plek in ons bedrijf, maar voelden zich 
wel volledig opgenomen in onze orga-
nisatie. Storytelling heeft dat proces 
ondersteund. In dat verhaal speelde 
onze eigen start in 1929 als bakkerij een 
belangrijke rol. Zo maakten wij de cirkel 
weer rond.”

‘Managers 
vertellen vaak 
waar de 
organisatie 
naartoe moet, 
maar een goed 
verhaal begint 
niet bij de 
toekomst’
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Van aanleren 
naar afkijken
Binnen organisaties wordt nog veel te veel gehamerd op 
het aanleren van kennis. Maar bij het vergaren van kennis 
draait het tegenwoordig veel meer om afkijken. Nieuws-
gierig zijn, is de nieuwe norm.  

Tekst Jeroen Busscher

Bankjes uit elkaar! Zo begon altijd het 
proefwerk. De leraar Duits voegde er 
meestal nog aan toe dat degene die hij zou 
betrappen op afkijken een 1 zou krijgen. 
Afkijken was heel lang, didactisch gezien, 
het laagste van het laagste. Geestelijk pa-
rasitisme van het ergste soort. Nu, een 
stukje in de 21e eeuw, wordt het tijd het 
principe van meester-gezel te herwaarde-
ren: afkijken is een bijzonder effectieve en 
waardevolle manier van leren.

Knapste koppen aan top
Kennis was in de 20e eeuw een particulier 
gegeven: iemand had het of iemand had 
het niet. Kennis was ook de belangrijkste 
sleutel tot maatschappelijk succes. Was 
tot en met de 19e eeuw afkomst de beste 
garantie voor een goede positie of mooie 
baan, de democratisering van de 20e eeuw 
heeft ervoor gezorgd dat kennis het stokje 
overnam. Wie knap was, wie veel wist, wie 
hard leerde, had het meeste kans op een 
schitterende carrière. Geslaagde mensen 
werden bewonderd en geprezen om hun 
encyclopedische kennis. De premier was 
toen vooral nog een bekwame man; dat hij 

niet kon communiceren was van onderge-
schikt belang. De knapste koppen stonden 
aan de top.
Als je kijkt hoe werk georganiseerd werd 
in die hoogtijdagen van het industriële 
tijdperk, was dat ook niet zo gek. Werk 
was vooral: elke dag hetzelfde doen. In het 
industriële tijdperk hoefde je als mede-
werker alleen maar je eigen zeer specifie-
ke vak te beheersen. Effectieve processen 
combineerden die verschillende vaardig-
heden tot een dienst of product waar de 
klant behoefte aan had. Aan de lopende 
band hoef je in principe niet te weten welk 
product er gemaakt wordt, als je je eigen 
kunstje maar nauwkeurig uitvoert of de 
juiste stempel zet. De meest knappe kop-
pen ontwierpen het proces zodanig dat zo 
weinig mogelijk tijd, moeite en materiaal 
verspild werd. Medewerkers waren niet 
anders dan een schakel in het proces, als 
een machine of een computer hun aandeel 
beter beheerste, werden ze vervangen.

Meer dan een stel handen
Deze manier van organiseren heeft ons 
veel weelde gebracht. Goederen kunnen 
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goedkoper dan ooit geproduceerd worden. 
En het is alleen niet meer voorbehouden 
aan ons. Over de hele wereld zijn ze nu in 
staat om goedkoop te produceren. Dat 
maakt dat wij het hier zo langzamerhand 
van andere zaken moeten hebben. Machi-
nes, computers en werknemers van landen 
met lagere lonen doen steeds meer het re-
petitieve werk. Wij moeten ons hier rich-
ten op het creëren van unieke en eenmali-
ge waarde: maatwerk en vernieuwing.

Eigenzinnige professionals
Het industriële tijdperk loopt in dit rijke 
westen op zijn einde. Dat betekent dat wij 
de manier hoe wij werk organiseren over-
hoop aan het gooien zijn. Teams gaan echt 
zelf sturen, managers mogen zich steeds 
minder met medewerkers bemoeien. En 
productiviteit komt niet meer voort uit op-
timale en door middel van regels, proce-
dures en protocollen opgelegde processen, 
maar door flexibele, creatieve en onderne-
mende samenwerkingsverbanden tussen 
steeds wisselende teams. Medewerkers 
zijn niet meer een stel handen die moeten 
uitvoeren wat de chef bedacht heeft, maar 
zelfdenkende, creatieve en het liefst een 
tikkeltje eigenzinnige professionals. Na-
tuurlijk worstelen veel leidinggevenden 
met hun sterk veranderende rol, maar het 
besef dat het anders moet is ondertussen 
wel doorgedrongen.

Kennis als referentiekader
Op het gebied van leren is dat besef ech-
ter nog minder doorgebroken. Als het om 
leren gaat, ontlenen wij onze mentaliteit 
nog zeer sterk aan de 20e eeuw. We moe-
ten een leven lang naar school, we moeten 
studeren, we moeten kennis in ons hoofd 
opslaan. Kennis wordt nog gezien als iets 
dat in bezit is van het individu en verwor-
ven wordt door in het archief van ons 
hoofd op te bergen. Een archief trouwens 
dat daar slechter in blijkt dan menig appa-
raat dat wij in de tussentijd ontwikkeld 
hebben. Onze telefoon heeft nu al toegang 

tot oneindig veel meer kennis dan dat je 
ooit in je leven op kan nemen. 

Kennis heeft het laatste decennium een 
volstrekt andere betekenis gekregen. Toch 
benaderen we het nog steeds als kennis 
die ooit in boeken stond. Het woord ken-
nis voldoet eigenlijk niet meer. Kennis 
wordt steeds meer een referentiekader: 
weten waar feitelijkheden te vinden zijn, 
in staat zijn de essentie van de vraagstel-
ling bloot te leggen en te weten wat er in 
het veld speelt en wat daarin relevant is. 
In onze agile teams is wat we voor elkaar 
proberen te krijgen, natuurlijk altijd uniek 
en eenmalig, anders hoeven we niet agile 
te zijn. Aangezien elke situatie waar we 
‘kennis’ voor nodig hebben steeds weer 
verschilt, is weten waar de juiste informa-
tie te vinden is, veel effectiever. Boven-
dien vragen unieke en eenmalige proces-
sen vaak kennis die nog niet bestaat. Dat 
vraagt creativiteit. 

Mentaliteit
Nog te veel denken we in aanleren. Men-
sen moeten in het kader van hun duurza-
me inzetbaarheid op cursus. Daar leren ze 
dingen die als ze te pas komen alweer ver-

ouderd zijn. Nieuwe kennis is echter veel 
meer een mentaliteit en gaat samen met 
nieuwsgierigheid, het lef dom te zijn en de 
toewijding hebben te kunnen zoeken. 
Luisteren helpt vaak ook. Maar dat soort 
kennis is moeilijk met een multiple choice 
proefwerk de toetsen. Daarvoor moeten 
de bankjes niet uit elkaar, maar juist naar 
elkaar toe. We moeten van aanleren naar 
afkijken.

De Brabanders hebben in dit kader het 
belangrijkste woord van de 21e eeuw be-
dacht. Als je dit woord werkelijk in je sys-
teem kunt opnemen, als je bereid bent het 
effect dat het heeft te zien, is het mis-
schien wel de belangrijkste katalysator 
voor je carrière: hoedoedegeda? 

Wie ‘hoedoedegeda’ zegt, wil echt wil we-
ten hoe de ander iets voor elkaar krijgt. 
Hij of zij neemt niet genoegen met het ef-
fect, maar wil weten welke exacte hande-
lingen, welke precieze woorden, welke be-
slissingen genomen zijn om dat wat 
plaatsgevonden heeft te laten zijn. Hoe-
doedegeda betekent dat je andere mensen 
werkelijk waardeert om hun anders zijn. 
Dat hun zienswijze inzicht kan geven in de 
manier hoe je naar de wereld kijkt of zou 
kunnen kijken. Hoedoedegeda betekent 
dat je je eigen gelijk ter discussie durft te 
stellen. Hoedoedegeda betekent dat je 
respecteert dat grootse zaken voortkomen 
uit soms banaal eenvoudige handelingen, 
keuzes of ideeën. Hoedoedegeda betekent 
dat je beseft dat afkijken van directe colle-
ga’s en klanten de belangrijkste bron van 
kennis is. Hoedoedegeda zeggen, betekent 
dat je bereid bent om te leren. Nieuwsgie-
righeid is het nieuwe knap zijn, afkijken de 
nieuwe norm.

De Brabanders 
hebben het 
belangrijkste 
woord van 
deze eeuw 
bedacht: 
hoedoedegeda?

Jeroen Busscher 
organisatieadviseur, 
spreker en auteur van 
managementboeken. 
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