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Zit HRM midden in een stormachtige herfst? Of schijnt de zon met een 
aangenaam briesje? Zeker is dat de afdeling HRM de komende jaren voor 
interessante uitdagingen staat, waar HRM letterlijk haar stempel op kan  
drukken. Zoals steeds ouder wordende medewerkers langer duurzaam  
inzetbaar houden, flexibilisering van werk, schaarste op de arbeidsmarkt,  
de balans tussen privacy en HR Analytics en de toenemende digitalisering  
met e-HRM. 
 
Na het lezen van de HRM Barometer verdwijnen deze uitdagingen niet  
als sneeuw voor de zon. Maar het kan u inspireren en op weg helpen.  
De belangrijkste onderwerpen passeren de revue. We gaan van data naar 
duurzaam inzetbaar. In samenwerking met Kantar TNS hebben wij uitgebreid 
onderzoek gedaan naar de staat van HRM in de overheid, het onderwijs,  
zorg & welzijn en de cultuursector. Bestuurders, leidinggevenden,  
mede werkers en HRM’ers zijn bevraagd, vergeleken en gebenchmarkt.  
 
We hebben de HRM Barometer van vorig jaar ernaast gelegd om progressie 
(of regressie) bloot te leggen. Interviews met experts en cases helpen om de 
vertaling te maken naar de praktijk. Veel leesplezier.

 
Lieke Jansen en Pieter Philippart
Redactie HRM Barometer

Van data 
naar duurzaam

WOORD  
VOORAF
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Bij het vergaren van data voor HR Analytics houden we 
voldoende rekening met privacywetgeving

Voor HR Analytics koppelen we  
verschillende data-bronnen aan elkaar

Aan de inzet van HR Analytics ligt een 
probleemstelling of onderzoeksvraag ten grondslag

De verkregen resultaten uit HR Analytics worden 
samengebracht en gebruikt voor beschrijven, 

verklaren en voorspellen

De managementinformatie uit HR Analytics wordt  
overtuigend gevisualiseerd en gerapporteerd 

 ten behoeve van het management en bestuurders

Aan de hand van HR Analytics  
wordt het HR beleid geevalueerd

De inzet van HR Analytics is voor HRM 
een voorwaarde om strategische partner in 

onze organisatie te zijn

HEEFT UW ORGANISATIE DE  
BESCHIKKING OVER HR ANALYTICS?

INZET HR ANALYTICS VAN HOOG NIVEAU

Overheid CultuurOnderwijs Zorg & welzijn
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De som is meer dan het geheel der delen. Zo geldt 
het ook voor strategische personeelsplanning en HR 
Analytics. Strategische personeelsplanning is pas echt 
van toegevoegde waarde voor de organisatie als dit 
gecombineerd wordt met HR Analytics. De HRM 
Barometer van vorig jaar liet zien dat dit nog te weinig 
gebeurt. Tijd om te onderzoeken waar de kansen  
voor strategische personeels planning en het gebruik 
van HR Analytics in de publieke sector liggen.

HR Analytics nog amper gebruikt 
Om maar meteen met de deur in huis te vallen:  
HR Analytics wordt nog amper gebruikt in de  
publieke sector. Slechts 15% heeft de beschikking 
over HR Analytics. De overheid maakt het meest 
gebruik van HR analytics (18%). De cultuursector  
het minst met 11%. 

Inzet HR Analytics van hoog niveau
De gebruikers van HR Analytics gaan grondig te 
werk. Bij slechts 11% ligt geen onderzoeksvraag  
ten grondslag aan de inzet ervan en 70% koppelt 
meerdere databronnen aan elkaar. Vooral in het 
onderwijs is dit het geval (83%). 72% houdt  
rekening met de privacywetgeving. De overheid 
springt eruit met 80% van de respondenten die  
hier rekening mee houdt. 

Voor de meesten (63%) is HR Analytics een  
voorwaarde om strategisch partner te zijn. 
In 52% van de gevallen wordt het ook gebruikt  
om het HR-beleid te evalueren. Het onderwijs  
scoort hierin tegenovergesteld. HR Analytics is  
in 55% van de gevallen een voorwaarde om  

strategisch partner te zijn en het wordt veel  
gebruikt om het HR-beleid te evalueren (76%).
 
In veel gevallen (56%) wordt HR Analytics  
overtuigend gevisualiseerd en gerapporteerd ten 
behoeve van het management en bestuurders.  

Strategische 
personeelsplanning  
& HR Analytics

 STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING & HR ANALYTICS | VAN INZICHT NAAR ACTIE

Dit artikel is gebaseerd op een representatief landelijk onderzoek  
onder werkenden in de publieke sector (n=584) en (mede) 
verantwoordelijken en beïnvloeders op HRM in de publieke sector 
(n=887). Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar TNS. Voor de  
sector cultuur zijn de resultaten voor dit thema niet representatief  
en daarom niet meegenomen.

ONDERZOEK
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Big Data is hier en gaat niet meer weg. Waar het vijf jaar geleden  
misschien nog voorbehouden was aan hippe start-ups en multinationals, 

gaan de ontwikkelingen nu zo snel dat ook de afdeling HRM in de publieke 
sector hiermee te maken krijgt. Volgens hoogleraar prof. dr. Sander Klous 

komt Big Data neer op het begrijpen van gedrag. Gedrag van een  
persoon, een groep, een systeem, een machine of een organisatie.  

Bij uitstek onderwerpen die HRM bezighouden. 

Als je Sander Klous spreekt, dan heb je niet het gevoel dat je te maken  
hebt met een Big Data-evangelist. Genuanceerd en empathisch zet hij zijn 
verhaal uiteen. De hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam heeft als 
managing partner de leiding over de data & analytics dienstverlening bij 
KPMG. De Amsterdamse hoogleraar promoveerde op het gebied van de  
hoge-energiefysica, werkte bij het Nationaal instituut voor subatomaire  
fysica (NIKHEF) en deed verschillende projecten bij de deeltjesversneller  
op CERN. Tijd om de brug te slaan naar HRM. 

Er lijkt geen consensus over de definitie van Big Data.  
Wat verstaat u eronder?
“Het valt mee. In de begintijd was hier nog veel discussie over, maar inmiddels 
lijkt deze discussie beslecht. Met een technische bril spreken we over Big 
Data als er minimaal aan een aantal van de volgende factoren is voldaan:  
grote hoeveelheid data, hoge snelheid waarmee data binnenkomt en een 
hoge mate van diversiteit in de data (data is ongestructureerd, red.).  
Drie andere factoren zijn de variatie in de data (data van verschillende  
bronnen, red.), de kwaliteit van de data en de waarde van de data.”

Begin van dit jaar voorspelde u in het Financieel Dagblad dat de  
toekomstige HR-manager een datawetenschapper wordt en dat 
alleen sociale vaardigheden niet meer voldoende zijn.  
Kunt u hier eens iets dieper op ingaan?
“De toekomstige HRM’er beschikt over andere competenties dan de HRM’er 
van vandaag. Data-analyse speelt daarin een belangrijke rol naast de huidige 
vaardigheden. Dit vraagt om opleiding, training en oefening. En ik zal  
uitleggen waarom. Om data te kunnen interpreteren en analyseren, heb je 

Gedrag 
medewerkers 

beter te begrijpen  
met Big Data

Expert | Prof. dr. Sander Klous 
Universiteit van Amsterdam

EXPERT | PROF. DR. SANDER KLOUS  STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING & HR ANALYTICS | VAN INZICHT NAAR ACTIE
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kennis van het vak nodig. Want wanneer is bijvoorbeeld een correlatie  
ook een causaliteit? (Een correlatie betekent een samenhang tussen twee 
variabelen. Een causaliteit betekent dat er ook daadwerkelijk een oorzaak- 
gevolg relatie bestaat, red.). Om dat te bepalen is kennis en vaardigheid van 
de HRM’er nodig. Want als je maar genoeg data verzamelt en genoeg  
verschillende analyses uitvoert, dan komt er altijd wel een opvallende 
correlatie uit naar voren. Dit hoeft nog niet direct op een causaal verband te 
duiden. Een HRM’er met voldoende analytische vaardigheden is zich van de 
genoemde risico’s zeer bewust en is getraind om er kritisch op te zijn. In het 
geval van HRM kan een hypothese zijn dat mensen die veel mailen, sneller  
overspannen zijn. Op basis van verschillende datasets moet vervolgens 
geconcludeerd worden of dit een causaal verband is. Ligt het aan de hoeveel-
heid mails dat mensen overspannen raken of is het de soort functie? Laatst 
sprak ik op een HR-congres en kreeg ik een discussie met een van de andere 
panelleden. Ik was in eerste instantie van mening dat de toekomstige HRM’er 
meer een data-analist wordt. Hij dacht juist van niet. Uiteindelijk hebben we 
elkaar gevonden en de conclusie was dat HRM niet meer zonder data en  
analyses kan, maar dat ook de ‘traditionele’ HRM component belangrijk blijft.”

Steeds vaker lezen we dat HR Analytics gaat ontwikkelen naar 
people analytics. Grote bedrijven maken snel stappen met nieuwe 
technieken zoals analyses van mails, agenda’s en gesprekken.  
Wat zijn uw verwachtingen voor de komende tien jaar voor HR?
“Het gebruik van Big Data ligt in Nederland gecompliceerd vanwege een 
strenge privacywetgeving. Zeker voor HRM speelt dit een rol, omdat er  
volgens de wet sprake is van een machtsverhouding tussen werkgever en  
werknemer. Waar organisaties in retail Big Data veelvuldig gebruiken  
voor bijvoorbeeld persoonlijke advertenties op basis van klikgedrag, ligt dit 
anders wanneer het gaat om medewerkers. Er bestaan duidelijke grenzen aan  
de inzet van Big Data in de organisatie om op individueel niveau functioneren 
te beoordelen. We zullen het de komende jaren op het gebied van HR met 
Big Data vooral moeten zoeken in groepstrends en bijvoorbeeld toekomst-
voorspelling op het gebied van personeelsplanning. 

Van welke vormen van het gebruik van Big Data kan HR,  
ondanks het privacyvraagstuk, iets leren?
“Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van de organisatie en het soort werk, maar 
Big Data kan gebruikt worden om prestaties van medewerkers op groeps-

niveau te analyseren en te verbeteren. Ook in recruitment liggen kansen.  
Bij recruitment is er immers nog geen sprake van een arbeidsverhouding, 
waardoor de privacywetgeving meer ruimte laat voor data-analyse.  
Uiteindelijk moet HR definitief uit de hoek van kostenpost komen.  
Human capital is vaak het meest waardevolle van een organisatie en met 
behulp van Big Data kan HRM helpen om dit kapitaal te benutten. Daar  
komt bij dat in de toekomst steeds meer van ons werk wordt overgenomen 
door machines, die de werknemers ondersteunen. Dit zorgt voor een  
verschuiving van het vak. 

Staan we aan de vooravond van M-HRM  
(Machine and Human Resource Management)?
“Dat is een interessant gedachte waar HRM zeker rekening mee moet  
houden. Misschien moet HRM meer nadenken over hoe ze omgaan  
met machines. Zeker als we straks zelflerende machines krijgen. Big Data 
speelt al een belangrijke rol in procesoptimalisatie en de manier waarop  
mens en machine (gaan) samenwerken is daarbij absoluut een aandachts-
punt. Uitdagingen waar HRM een belangrijke rol in speelt. Machines  
kunnen namelijk veel, maar de emotionele component blijft vooralsnog  
voorbehouden aan mensen.”

Moeten we ons zorgen maken over Big Data?
“Big Data staat voor een aantal ethische vraagstukken waar we als samen-
leving antwoord op moeten geven. Enerzijds verwachten we steeds meer 
als het gaat om relevantie en toegevoegde waarde, anderzijds zijn er grote 
uitdagingen die verder gaan dan veiligheid en betrouwbaarheid. Kunnen  
we de analyses vertrouwen? Als je navigatiesysteem je toevallig elke keer 
langs hetzelfde benzinestation stuurt als je een lege tank hebt, dan vertrouw 
je het niet. Maar denk ook aan veiligheid en het gevaar van een datalek.  
Zeker als het gaat om medewerker- en persoonsgegevens is dit zeer  
gevoelig. Het Internet of Things (IoT) zorgt ervoor dat het beheren van IT 
al lang niet alleen meer gaat over de servers in de kelder, maar ook over je 
slimme televisie of thermostaat. Daar mag je je best een beetje zorgen over 
maken. Dat zorgt ervoor dat we alert blijven en de uitdagingen onder ogen 
durven zien. Ook (of misschien wel juist) bij de afdeling HRM.”

EXPERT | PROF. DR. SANDER KLOUS  STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING & HR ANALYTICS | VAN INZICHT NAAR ACTIE
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Even twijfel je of je met een wetenschapper of een HRM’er te maken  
hebt als je Frank Nienhuis spreekt. De aan de Rijksuniversiteit Groningen 
werkzame Policy officer HR-strategy laat een bijna wetenschappelijke 
benadering van HRM-vraagstukken zien. Op basis van beschik bare  
data, onderzoeken en literatuur bepaalt hij de strategie om meer  
doorstroom van vrouwen naar hogere wetenschappelijke posities bij  
de Universiteit te bewerkstelligen. En hij lijkt managers en bestuur in de 
organisatie ermee te overtuigen.

Frank Nienhuis is een HRM’er die laat zien hoe HRM uit kan groeien tot 
strategisch partner. Zo begon een recente business case met de vraag hoe de 
universiteit kon zorgen voor meer doorstroom van vrouwen naar de functie 
van hoogleraar. Het streefpercentage was daarbij 27%. Een behoorlijke 
ambitie als je daar het huidige percentage van 19,8% tegenover zet. Om deze 
vraag te beantwoorden begon Frank met de verklaring van het huidige cijfer 
van 19,8%. Het antwoord lijkt te liggen in de combinatie van HR Analytics 
en strategische personeelsplanning. “Ook zonder geavanceerde tools kun je 

Meer vrouwelijke 
hoogleraren door 
HR Analytics

CASE | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Frank Nienhuis  
Rijksuniversiteit Groningen

(fotograaf: Megin Zondervan)



16 17 

Dan scoren mannen plots veel beter.” Zijn vrouwen dan misschien slecht 
in sollicitatiegesprekken? Of is er iets anders aan de hand? Frank ziet dat 
nader onderzoek nodig is om deze vraag te beantwoorden. Om deze vraag te 
beantwoorden bood HR Analytics geen uitkomst meer en greep Frank naar 
de wetenschap. Uit een vrij recent Amerikaans onderzoek blijkt dat vrouwen 
25% tot 30% minder kans hebben om uitgenodigd te worden voor een  
hogere weten schappelijke functie. Zou het misschien kunnen dat we  
vrouwen minder met leiders of professors associëren?

Van data naar personeelsplanning
Voor Frank staat zijn conclusie op basis van HR Analytics vast. “Er is lang te 
weinig bewustzijn voor het probleem geweest in de organisatie, inclusief 
HRM. Ook is de inrichting van de selectie processen niet toereikend om meer 
vrouwen op hogere wetenschappelijke functies te krijgen.” Daarom gooien 
ze het op de Groningse Universiteit over een andere boeg.

Om het bewustzijn te vergroten, is een Chief Diversity Officer aangesteld en 
zijn er masterclasses inclusive leadership voor alle bestuurders gegeven.  
Ook de selectieprocessen zijn aangepakt. Zo zijn er trainingen voor sollicitatie-
commissies op “unconscious bias” gegeven, is er intensievere ondersteuning 
door HRM bij een selectieproces en start de monitoring van werving- en 
selectieprocedures vanaf de werving. Om te voorkomen dat de verschillende 
faculteiten de oorzaak buiten zichzelf plaatsen, zijn er streefcijfers per  
faculteit gedefinieerd, dashboards per faculteit ontwikkeld en is er gestart 
met een pilot voor intensieve HR-ondersteuning bij werving- en selectie-
procedures. Hoe Frank weet of dit gaat werken? “De cijfers liegen niet.”

morgen met HR Analytics beginnen", aldus Frank. “Daarbij is het belangrijk 
dat je een duidelijke doelstelling hebt. In ons geval meer vrouwen in de top. 
Precies een politiek onderwerp dat je met HR Analytics minder gevoelig 
maakt, want je constateert gewoon feiten.” 

Zijn vrouwen slecht in sollicitatiegesprekken?
Frank en zijn team zijn begonnen met het analyseren van de huidige data. 
Frank legt zorgvuldig uit: “Hoe hoger de functie, hoe lager het percentage 
vrouwen. Vrouwen presteren al jaren beter op de universiteiten dan  
mannen en toch stromen ze niet door naar de hogere functies. Het beeld 
bestaat dat de tijd dit vanzelf rechttrekt. Dit blijkt niet uit doorstroom- en 
uitstroomcijfers.” Voor Frank was de conclusie dat bij ongewijzigd beleid  
de doel stelling niet behaald zou worden. Tijd om eens dieper naar de  
oorzaken te zoeken. "Dit begint bij de instroom," vervolgt Frank. “In dit  
geval hebben we 300 sollicitatieprocedures en 5.000 sollicitanten van de  
afgelopen drie jaar geanalyseerd. Aantallen waarbij je mag spreken van 
een representatieve populatie.”

“Uit recent onderzoek blijkt dat mannen al snel denken dat ze kunnen 
solliciteren als ze aan een paar criteria voldoen. Vrouwen daarentegen zijn 
terughoudender en willen zeker weten dat ze aan alle criteria voldoen”,  
aldus Frank. De verhouding man/vrouw die solliciteert naar hogere  
wetenschappelijke functies was in lijn met de verwachtingen en beschikbare 
literatuur (60/40). Vervolgens is er gekeken naar het selectieproces.  
“Tegen onze eigen verwachting in is de kans voor een vrouwelijke sollicitant 
om te worden uitgenodigd gelijk of zelfs groter dan voor mannen. Maar om 
vervolgens aangenomen te worden, blijkt voor veel vrouwen een brug te ver. 

CASE | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN  STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING & HR ANALYTICS | VAN INZICHT NAAR ACTIE
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De verwachtingen waren jaren geleden hoog. De 
toenemende digitalisering leidde tot meer data. Data 

waar analyses op uitgevoerd konden worden.  
Vooral strategische persoonsplanning (SPP) zou 
hiervan profiteren. Toch bekruipt het gevoel dat  

we op dit moment te maken hebben met een  
‘informationoverload’ die leidt tot stagnatie. Uit de 
HRM Barometer blijkt bijvoorbeeld dat maar weinig 
organisaties in het publieke domein gebruik maken 

van HR Analytics. We gaan erover in gesprek  
met partnermanager Niels Noordeloos en 

HRM-consultant Manon Nicols.

Kan HR Analytics helpen om toekomst-
scenario’s te maken voor SPP?
Manon: “Met HR Analytics kun je kwantitatieve  
en kwalitatieve kenmerken van het huidige  
personeelsbestand duiden. Ook is het mogelijk  
om uitspraken te doen over het toekomstige gedrag 
van medewerkers.”

Manon: “Als bijvoorbeeld blijkt dat er een  
significante kans is dat medewerkers tussen de  
30 en 40 jaar die binnen drie jaar geen promotie  
maken de organisatie verlaten. Dan helpt HR Analytics 

Strategische  
personeelsplanning  

en HR Analytics,  
een perfecte symbiose?

VISIE | NIELS NOORDELOOS EN MANON NICOLS

Niels Noordeloos  
Partnermanager

Manon Nicols  
HRM-consultant

 STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING & HR ANALYTICS | VAN INZICHT NAAR ACTIE
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om dit in kaart te brengen om hier eventueel op te 
acteren. Met behulp van HR Analytics kunnen er 
uitspraken gedaan worden over de ontwikkelbaarheid 
van groepen en individuele medewerkers. Dit zegt 
ongelofelijk veel over het potentieel van het huidige 
personeelsbestand en is een belangrijke basis voor  
de start van strategische personeelsplanning.”

Een barrière voor SPP is gebrek  
aan tijd en geld. Is SPP niet bij uitstek  
een onderdeel dat geld oplevert?
Niels: “Bij strategische personeelsplanning is het  
cruciaal om een voorspelling te doen over het gat  
tussen het toekomstige gewenste personeelsbestand 
en het personeelsbestand bij ongewijzigd beleid.  
De GAP-analyse. Dit is onder te verdelen in een  
viertal groepen: (externe) instroom, opleiden en  
ontwikkelen van medewerkers, activiteiten outsourcen 
of samen werken en organisatieveranderingen.  
Dat zijn de knoppen waar het management aan  
kan draaien. Voorkomen is dan beter dan genezen.  
Zware onder bezetting onder specialisten, reguliere 
instroom in tijden van een krappe arbeidsmarkt of  
een organisatieverandering in een kwartaal  
doorvoeren. Ga er als afdeling HRM maar aan staan. 
Met andere woorden; zonder een voorinvestering 
in strategische personeelsplanning is de organisatie 
veroordeeld tot kostbare en reactieve noodgrepen  
in de toekomst.”

En als het niet lukt om het  
management hiervan te overtuigen?
Niels: “Misschien moet de afdeling HRM iets meer 
als een opdrachtnemer reageren. Binnen strategische 
personeelsplanning is namelijk altijd het spannings-
veld tussen geld, tijd en kwaliteit. De duivelsdriehoek 
biedt hierbij een mooie houvast. Als HRM er de tijd 
voor krijgt (proactief) dan kan het met minder geld en 

is de kwaliteit hoog. Als het snel moet (reactief) dan 
wordt het of duur of de kwaliteit gaat omlaag.”

Kan data-analytics hierbij helpen?
Manon: “Met HR Analytics kunnen de kosten van  
de scenario’s inzichtelijk worden gemaakt voor  
het management. Wat zijn de kosten van regulier  
personeel en wat zijn de kosten van externe inhuur? 
Hoe lang duurt een regulier recruitmenttraject? 
Wat is het gemiddelde beeld van de performance 
van intern opgeleid personeel? Als dit op een juiste 
en volledige wijze wordt uitgevoerd met de juiste 
tooling, dan komt de meerwaarde van SPP vanzelf 
bovendrijven.”

Heb jij het gevoel dat er op dit moment  
voldoende gebruik wordt gemaakt van  
de mogelijkheden van HR Analytics? 
Manon: “Uit de HRM Barometer blijkt dat er op dit 
moment onvoldoende gebruik wordt gemaakt van 
HR Analytics. Maar ook als je de meeste polls op 
HR-congressen bekijkt, dan valt op dat het gros van de 
HR-professionals nogal provisorisch met HR Analytics 
aan de slag gaat. Een gemiste kans, omdat er op dit 
moment veel krachtige instrumenten beschikbaar  
zijn die je door de ingebouwde intel ligentie direct  
een kickstart geven op dit gebied.”

Wat zie jij in de praktijk van het gebruik van 
HR-Analytics? Heb je mooie voorbeelden?
Niels: “De basale HR-kengetallen zoals fte, verzuim 
en salaris zijn inmiddels voor elke organisatie een 
gepasseerd station. Wat je nu steeds vaker ziet is 
dat er ook wordt gewerkt met benchmarks, waarbij 
afdelingen, regio’s en functies met elkaar worden 
vergeleken. Waar ik enthousiast van word, zijn de 
meer onderzoekstechnische verschijningsvormen van 
HR Analytics, waarbij de effecten van HR-activiteiten 

binnen de organisatie worden onderzocht. In hoeverre 
zijn deelnemers aan een bepaald development traject 
betere performers in vergelijking met andere collega’s.”

Hoe kunnen harde data over personeel  
(verzuim of verloop) gecombineerd  
worden met zachte data (leiderschap,  
betrokkenheid en bedrijfscultuur)?
Manon: “Hierbij moet ik denken aan een leuk  
onder zoek dat PostNL onlangs heeft uitgevoerd  
naar aanleiding van een artikel in NRC Next.  
Hierin werd beweerd dat medewerkers graag een 
jonge manager willen. PostNL nam de proef op de 
som. De betrokkenheidsmonitor van de 2.000 teams 
was net afgerond. Na de check van het HR Analytics  
team van PostNL bleek er geen correlatie te bestaan 
tussen de leeftijd van de managers en de betrokken-
heid. Uit een diepere analyse bleek dat het aantal 
dienstjaren van de manager negatief correleert  
met de betrokkenheid van het team. Een mooie  
combinatie van harde (leeftijd en dienstjaren) en 
zachte (betrokkenheid) elementen die inzicht  
verschaft voor de afdeling HRM.”

We lezen overal dat ‘the war for talent’ weer 
gaat losbarsten. Is nu het momentum voor SPP?
Niels: “Uiteraard is dit het moment dat SPP zijn  
tanden kan laten zien. Binnen sommige vakgebieden 
is het nu wel laat. Maar aan de andere kant is urgentie 
een belangrijke stroomversneller bij het management. 
Als afdelingen keer op keer misgrijpen bij de invulling 
van de cruciale vacatures, dan is dat een goede 
voedings bodem om te groeien naar duurzame en 
proactieve strategische personeels planning.”

Hoe kan HR Analytics hieraan bijdragen?
Manon: “HR Analyics kan inzicht verschaffen in het 
recruitmentproces en bijbehorende performance. 

Welke wervingsmethodes leveren de best  
presterende medewerkers? Maar ook heel  
belangrijk; wat zijn de uiteindelijke prestaties van 
medewerkers in hun nieuwe rol? Als blijkt dat  
medewerkers die intern doorgroeien betere prestaties 
laten zien, dan is het dus opportuun om de interne 
mobiliteit te stimuleren richting schaarse (sleutel)
posities binnen de organisatie.”

Veel organisaties in de publieke sector hebben 
te maken met vergrijzing. Kan strategische 
personeelsplanning daar nu nog iets aan bij-
dragen of is het nu te laat?
Niels: “Vergrijzing is een groot risico voor publieke 
organisaties. Verzuim en salariskosten lopen hierdoor 
gemiddeld genomen op. Een belangrijke oorzaak is  
de beperking van instroom van medewerkers die 
jarenlang (vaak gedwongen) is toegepast. De jonge 
aanwas droogt dan op, terwijl oudere medewerkers 
op hun plek blijven. Ook is de flexibele schil vaak 
wegbezuinigd, wat de doorstroom van nieuwe 
krachten heeft doen slinken. De vergrijzing is op dit 
moment simpelweg een gegeven. De bijdrage die 
HRM vanuit het oogpunt van personeelsplanning kan 
leveren, is onder andere met het management over 
het toekomstig organisatieprofiel in gesprek te gaan. 
Hierbij is het cruciaal om op een creatieve wijze op 
zoek te gaan naar een win-winsituatie voor zowel 
de medewerker als de organisatie. Een voorbeeld is 
het outsourcen van bepaalde organisatieonderdelen 
die niet behoren tot het primaire proces. Ervaren 
medewerkers kunnen meeverhuizen naar de nieuwe 
organisatie waar de werkzaamheden met meer  
omvang worden uitgevoerd en waar grotere behoefte 
is aan kennisoverdracht en coaching. Het is dus nog 
niet te laat, maar het regelvermogen wordt steeds 
meer beperkt. Ook hierbij geldt: ‘failing to plan is 
planning to fail’.”

VISIE | NIELS NOORDELOOS EN MANON NICOLS  STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING & HR ANALYTICS | VAN INZICHT NAAR ACTIE
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WIJ BETREKKEN ONZE MEDEWERKERS  
BIJ HET FORMULEREN VAN HET  
DUURZAME INZETBAARHEIDSBELEID

 
 
WERKSTRESS VOLGENS MEDEWERKERS

HET GELUK VAN DE MEDEWERKER  
HEEFT EEN CENTRALE POSITIE IN  
ONZE ORGANISATIE 

  Medewerker  HRM  HRM (2016)   Overheid   Onderwijs   Zorg & welzijn   Cultuur

Overheid CultuurOnderwijs Zorg & welzijn
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Duurzame inzetbaarheid is voor HRM uitgegroeid  
tot een thema van formaat. Een breed begrip dat  
om focus vraagt. Dit blijkt ook uit het onderzoek  
van Kantar TNS. De antwoorden lopen uiteen en 
verschillen per branche. Ook ervaren medewerkers 
duurzame inzetbaarheid anders dan HRM’ers.  
HRM heeft duidelijk een positiever beeld van  
duurzame inzetbaarheid dan medewerkers.  
Bestuurders hebben op hun beurt een positiever 
beeld dan HRM’ers. Wie er gelijk heeft weten we 
niet, maar oordeel zelf. 

Medewerker ervaart geen focus op geluk 
Organisaties in de publieke sector houden een focus 
op geluk in 2017, al is dit ten opzichte van vorig jaar  
wel afgenomen. Medewerkers ervaren de centrale 

positie van geluk slechts in een kwart van de ge-
vallen. We zien dat in de cultuursector de focus op 
geluk toeneemt en de gemiddelden hoger liggen. 
Een verklaring kan zijn dat medewerkers in minder 
dan de helft van de organisaties worden betrokken 
bij het beleid rondom duurzame inzetbaarheid. 

Werkdruk en stress aanpakken
Werkgeluk van medewerkers hangt ook samen  
met de mate van stress en werkdruk, zo blijkt uit de 

publicatie Werkgeluk van Driessen HRM. Uit het 
onderzoek blijkt dat er grofweg twee groepen 
medewerkers bestaan: een groep die vrijwel geen 
last heeft van werkstress en het werk afkrijgt binnen 
werktijd, en een groep die wel last heeft van stress 
en het werk niet binnen de tijd die ervoor staat afkrijgt. 
In de overheid is de eerste groep groter dan in de 
andere sectoren. De hoge werkstress en werkdruk zijn 
binnen het onderwijs en de zorg bekend en ook ons 
onderzoek onderstreept dat dit nog steeds actueel is. 

Duurzame inzetbaarheid

 DUURZAME INZETBAARHEID | LEVENSLANG BEWEGENONDERZOEK

Dit artikel is gebaseerd op een representatief landelijk onderzoek  
onder werkenden in de publieke sector (n=584) en (mede) 
verantwoordelijken en beïnvloeders op HRM in de publieke sector 
(n=887). Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar TNS. 
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HRM in de publieke sector, behalve in de cultuur-
sector, is zelf ook positief over de opleidings- en 
ontwikkelingsmogelijkheden. Opvallend is dat de 
overheid hier juist lager scoort. In de publieke  
sector is in 55% van de gevallen sprake van een  
gefundeerd opleidingsbeleid. In slechts 15% van  
de gevallen is dit niet het geval, de overige waren 

neutraal. In 59% van de organisaties hebben  
opleiding en ontwikkeling een centrale positie,  
62% vindt dat er voldoende in de ontwikkeling van 
medewerkers geïnvesteerd wordt. 

Mobiliteit is een ander verhaal. In de publieke sector 
is eigenlijk geen sprake van echte concurrentie zoals 

Deze werkdruk is vaak een belangrijke  
oorzaak van verzuim. Vooral in het onderwijs  
is het een thema. Opvallend is dan ook dat 49% 
van de medewerkers en 43% van de HRM’ers 
denken dat kortere werk dagen een oplossing  
zijn voor het verzuimprobleem. In andere  
sectoren verschillen HRM’ers en medewerkers 
meer van mening. 

De 9 tot 5 mentaliteit komt volgens medewerkers  
en HRM’ers weinig voor in de publieke sector.  
Al scoort de overheid hierop significant hoger  
dan de andere sectoren.

Opleiding, ontwikkeling en mobiliteit  
belangrijke thema’s
Opleiding, ontwikkeling en mobiliteit zijn belangrijke 
thema’s in het kader van duurzame inzetbaarheid. Als 
we kijken naar opleiding en ontwikkeling zien we dat 
medewerkers hier erg positief over zijn. De meesten 
(53%) vinden dat er voldoende opleidingsmogelijk-
heden worden geboden. Maar liefst 63% geeft aan dat 
er voldoende ruimte is om met hun leidinggevende in 
gesprek te gaan over het werk en hun ontwikkeling. 
De overheid springt eruit en scoort erg hoog. Over de 
bijdrage van HRM aan opleiding en ontwikkeling  
zijn slechts weinig medewerkers positief. 

 DUURZAME INZETBAARHEID | LEVENSLANG BEWEGEN
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we die kennen in de private sector. Investeren in 
medewerkers en zorgen dat ze mobiel zijn, is bij 
veel organisaties dan ook onderdeel van het beleid 
rondom duurzame inzetbaarheid. Toch zien we dit 
beperkt terug in de resultaten. 58% van HRM is, 
ondanks de dalende trend ten opzichte van 2016,  
van mening dat mobiliteit gestimuleerd wordt.  
Opvallend is dat medewerkers dit niet zo ervaren. 
Zeker in zorg & welzijn, cultuur en het onderwijs 
zijn de cijfers opvallend laag. Over het stimuleren 
van interne mobiliteit zijn medewerkers iets  
positiever, maar vooral de stimulans voor externe 
mobiliteit wordt niet ervaren. De toenemende 
schaarste zal hier waarschijnlijk een rol in spelen. 

Mobiliteit, opleiding en ontwikkeling zijn  
kansen voor medewerkers. Volgens 48% van  

de mede werkers hebben ouderen dezelfde kansen 
als jongeren. HRM is hier met een gemiddelde van  
60% een stuk positiever over.

In de HRM Barometer van 2016 constateerden  
we al dat werkgevers zich steeds actiever met  
de gezondheid van medewerkers bezighouden.  
Ook in 2017 blijft dit in 52% van de gevallen een 
focusgebied van de werkgever. Opvallend is ook hier 
weer dat de medewerkers dit in slechts 31% van de 
gevallen ervaren. 35% ervaart dit überhaupt niet en 
de rest weet het niet. Dit kan natuurlijk komen  
doordat veel beleid als vanzelfsprekend ervaren 
wordt en voor medewerkers niet direct verband 
houdt met het stimuleren van gezondheid. Gezond 
eten is hiervan een voorbeeld. Uit de HRM Barometer 
van 2016 blijkt dat veel organisaties dit stimuleren.  

Uit dit onderzoek blijkt dat slechts 29% van  
de medewerkers dit ook zo ervaart. Tot slot  
hebben we nog gekeken naar de verschillen  
tussen HRM en HRM-betrokkenen.  

Daarbij valt op dat bestuurders opvallend  
positief zijn over duurzame inzetbaarheid in  
hun organisatie. HRM’ers zijn ook positief,  
maar beduidend terughoudender in hun mening.

 DUURZAME INZETBAARHEID | LEVENSLANG BEWEGEN
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Wat moet je doen om duurzaam inzetbaar te blijven?
Cristel: “Het draait om vitaliteit, vakmanschap en verandervermogen.  
Hier zit overigens geen volgorde in en kan per persoon verschillen.”

•  Vitaliteit: Mentaal en fysiek in staat blijven om te werken. Voor de een is 
dat veel bewegen en voor de ander heeft dat te maken met ontspanning. 
Het is een zoektocht naar wat bij je past.

•  Vakmanschap: Zorg ervoor dat je goed bent in je werk, in wat je doet.  
En zorg ervoor dat je je vakmanschap blijft ontwikkelen, want banen  
veranderen continu.

•  Verandervermogen: We weten helemaal niet hoe werk er over 10 jaar  
uitziet, maar we weten wel dat het verandert. Blijf fris kijken naar nieuwe 
ideeën en nieuwe ontwikkelingen. Vasthouden aan het oude werkt op termijn 
niet voor je eigen welbevinden. Probeer daarom minimaal één keer per jaar 
één ding te doen dat je spannend vindt, om uit je comfortzone te komen.

Het thema staat nu enkele jaren in de spotlight.  
Welke tendens zie je?
“Begin van deze eeuw schreven we bij TNO een boekje over duurzame 
inzetbaarheid. Dat raakten we aan de straatstenen niet kwijt. Dat lag niet aan 
het boekje, maar het thema stond destijds nog niet op de agenda. Door de 
jaren heen heeft met name het thema ‘langer doorwerken’ extra aandacht 
gekregen. De afgelopen jaren zie je bijvoorbeeld de focus op werkgeluk,  
iets wat ook met duurzame inzetbaarheid samenhangt. Er is dus meer  
aandacht voor het thema. Overigens, sommige organisaties hebben geen 
standaard personeelsbeleid meer, maar kijken gewoon goed naar wat  
nodig is om medewerkers lekker te kunnen laten werken. Zij ‘labelen’  
dergelijk beleid niet als duurzame inzetbaarheid, maar dat is eigenlijk  
duurzaam inzetbaarheidsbeleid in optima forma”, aldus Cristel. 

Wordt de relatie tussen werkgever en  
werknemer steeds belangrijker?
Cristel: “Werkgevers zijn in sommige organisaties heel dichtbij, maar in 
sommige organisaties ook ver weg. Waar het volgens mij om gaat is dat een 
leidinggevende af en toe met de werknemer bespreekt hoe het staat met de 
werkrelatie. Als je ergens in dienst treedt, kijk je als werkgever, maar ook 
 als werknemer, naar de optimale match. Je gaat een verbintenis aan.  
Je sluit een soort werkhuwelijk. Door de jaren heen verandert het werk  

Inmiddels zijn we in een stadium beland dat HRM’ers weten wat er  
nodig is om mensen duurzaam inzetbaar te maken. Dat is geen  

rocket science. Geef medewerkers autonomie, ruimte om te leren en  
voer goede gesprekken. Maar wat we vaak niet weten is hoé je dat  

voor elkaar krijgt. Cristel van de Ven, samen met Aukje Nauta eigenaar  
van Factor Vijf Organisatieontwikkeling, doet nu enkele jaren onderzoek 

naar dit interessante HR-thema en geeft wekelijks lezingen. Tijd om de 
peilstok in dit thema te steken en samen te kijken waar we staan.

One-size-fits-all 
duurzame 

inzetbaarheid?

Expert | Cristel van de Ven 
 Factor Vijf

 DUURZAME INZETBAARHEID | LEVENSLANG BEWEGENEXPERT | CRISTEL VAN DE VEN
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en de werknemer als mens verandert ook. Wat is er mis mee om eens per jaar te 
kijken naar die gemaakte match? De match is tenslotte dynamisch en misschien 
is er wel minder overlap dan toen jullie in het huwelijksbootje stapten. Dat wil 
niet zeggen dat je op elkaar uitgekeken bent, maar het is wel goed om dat 
te evalueren. Dat zouden veel meer medewerkers met hun leidinggevenden 
moeten doen. In de wetenschap wordt dit fenomeen ook wel ‘person job fit’ 
genoemd; match je als persoon nog met je werk? In de praktijk blijkt dat we in 
functionerings- en beoordelingsgesprekken vooral kijken naar de doelstellingen 
van het afgelopen jaar en hoe daarop is gescoord. We zijn beter in terugkijken 
en evalueren dan in vooruitkijken, terwijl het bij duurzame inzetbaarheid juist 
belangrijk is om te bepalen waar je nu en over vijf jaar staat. Als we de focus van 
gesprekken nu eens omdraaien, zetten we een stap in de goede richting.”

Wat zijn de ‘don’ts’ op het gebied van duurzame inzetbaarheid?
“Een belangrijke ‘don’t’ is dat je een ‘one-size-fits-all‘ duurzame inzetbaar-
heidsbeleid maakt. Dat je als organisatie zegt ‘wij weten wat goed is voor de 
medewerker om zijn of haar vakmanschap, vitaliteit of verandervermogen 
te verbeteren’. Wat ik daarnaast vaak zie, is dat organisaties een specifieke 
aanpak bedenken voor speciale doelgroepen, zoals jongeren of ouderen. 
Maar dat werkt stereotypering en wij-zij denken in de hand. Een individuele 
aanpak werkt vaak veel beter. Praat met medewerkers, zodat je weet wat zij 
nodig hebben om goed te functioneren en hoe ze waarde kunnen toevoegen 
aan de organisatie. Het maakt niet uit of je 30, 40 of 60 jaar bent. Het kan best  
zijn dat 60-jarigen over het algemeen wensen en behoeften hebben die op 
elkaar lijken, maar er kan ook een 60-jarige zijn die helemaal niet lijkt op 
zijn of haar leeftijdsgenoten. Ik denk dat dit laatste veel vaker voorkomt dan 
organisaties denken. En dat geldt voor alle leeftijdscategorieën. Laat deze 
aannames daarom achterwege.”

Wat zijn de ‘do’s’ op het gebied van duurzame inzetbaarheid?
“Probeer zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Dat doe je door gesprekken 
te voeren. Ga de dialoog aan. Vaak hoor ik leidinggevenden zeggen:  
‘Ik geef leiding aan 50 medewerkers en ik kan toch niet met iedereen  
gesprekken voeren?’. Daar kun je op twee manieren op reageren. Met een 
wedervraag ‘Waarom niet?’, want misschien is het wel het belangrijkste  
van je taak en kun je andere dingen minder doen. Als het echt niet kan,  
kun je ook stimuleren dat collega’s onderling met elkaar gesprekken voeren 
over dit thema. Dat werkt vaak ook heel erg goed.”

Hoe zie je de toekomst van duurzame inzetbaarheid?
“Het staat op de agenda en is een lastig thema. Zeg maar gerust een veel-
koppig monster. Toch zie ik vooruitgang. Ik sprak laatst een HRM’er die zei 
‘wat ik graag zou willen is dat blijvend werken en leren net zo gewoon  
wordt als eten en drinken’. HRM is ook bezig om te kijken hoe banen zo  
ontwikkeld worden dat ze ook lerend zijn, zodat mensen leerzaam werk 
hebben. Je ziet enkele kleine organisaties die het echt anders doen, die geen 
functies of leidinggevenden meer hebben. Natuurlijk is het lastig om dat als 
grote organisatie direct over te nemen, maar het zet je wel aan het denken.  
Volgens mij zijn we goed op weg, maar we zijn er nog niet. We moeten 
blijven experimenteren, nieuwe dingen uitproberen. En vervolgens daarop 
reflecteren; kijken wat werkt om mensen duurzaam inzetbaar te houden en 
wat niet. En dan weer aanpassingen doen, nieuwe experimenten opstarten.”

Meer bewegen of gezonder eten?
“Meer bewegen, want dat kun je op meerdere manieren uitleggen.  
Fysiek bewegen is goed voor je vitaliteit. Maar het is ook meer  
bewegen in je loopbaan. Door bijvoorbeeld een uitdagende taak 
op te pakken, werk je ook aan je mentale fitheid.”

Af en toe een opleiding volgen of een leven lang leren?
“Continu leren op de werkvloer. Je mag best af en toe een  
opleiding volgen, maar het gaat er veel meer om dat je leert in  
je werk. Dus weer die uitdagende taak aanpakken, één keer per 
jaar iets doen wat nieuw voor je is. Van stoel ruilen met je collega 
bij wijze van spreken of ga stage lopen. Doe iets wat anders is.”

Werkstress of verzuim?
“Werkstress, want af en toe wat stress is niet zo erg, het geeft ook  
aan dat je aan het leren bent. Het moet alleen niet te veel, te vaak 
en te lang zijn, want dan ga je eraan onderdoor. Bij verzuim ben je 
eigenlijk al te ver doorgeschoten in de werkstress.”
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25.000 participatiebanen creëren voor 2024. Dat is de opdracht die  
de overheid heeft gekregen vanuit de Wet banenafspraak. De acht  
Nederlandse Universitaire Medische Centra, waaronder het Radboudumc, 
vallen onder de overheidssector. Het Radboudumc heeft de ambitie om 
duurzame arbeidsrelaties aan te gaan met mensen met een afstand tot  
de arbeidsmarkt. Het gaat om 235 formatieplaatsen van gemiddeld 25 uur,  
te realiseren uiterlijk in 2023. We gaan in gesprek met Kees Hagenaar,  
sr. projectmanager, en Nory Burgers, adviseur inclusieve arbeidsmarkt, 
over duurzame arbeid bij Radboudumc.

Wat waren de uitgangspunten binnen het  
Radboudumc voor de Wet banenafspraak?
Kees: “We hebben als Radboudumc de ambitie om ons medewerkersbestand 
een afspiegeling van de samenleving te laten zijn. Dat betekent dat we ook 
mensen die om verschillende gezondheidsredenen moeite hebben met het 
vinden van een baan hier een kans willen geven. Als grootste werkgever in de 
regio kunnen we hier ook echt het verschil in maken en het past bij ons focus-
punt 'de menselijke maat'. Afdelingen kijken naar werkzaamheden die nodig 

Op weg naar 
een inclusieve 
arbeidsorganisatie

Kees Hagenaar  
Radboudumc Nijmegen

Nory Burgers  
Radboudumc Nijmegen
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gekeken naar het reguliere wervingsproces en hoe 
dit er goed op aansluit. We vullen participatiebanen 
op verschillende manieren in. Dat kan bijvoorbeeld 
een reguliere functie zijn die ontstaat.”  
 
Kees: “Nory heeft daarin een belangrijke rol op 
zich genomen om telkens antwoord te geven op 
de vraag: 'Zou dit in potentie een participatiebaan 
kunnen zijn?' Wij ontzorgen, monitoren en  
adviseren. Denk bijvoorbeeld aan het samenstellen 
van een passend functieprofiel.” 

Nory: “Je ziet ook nieuwe banen ontstaan die heel 
geschikt zijn voor mensen uit deze doelgroep.  
We hebben een format opgesteld voor een profiel 
van een participatiebaan. Dat is bewust gedaan, 
zodat wij rechtstreeks met onze samenwerkings-
partners kunnen communiceren. In dit wervings-
profiel zijn factoren opgenomen als benodigde 
sociale capaciteiten, mate van fysieke belasting en 
de omgevingsdynamiek. Het Werkbedrijf Rijk van 
Nijmegen / UWV is een partner met veel geschikte 
kandidaten in hun portfolio. We vragen van onze 
partner en sollicitant om te kijken naar wat iemand 
nodig heeft om goed te kunnen werken. Dit komt 
explicieter aan bod dan bij reguliere vacatures. 

Kees: “We realiseren ons dat we banen moeten  
creëren vanuit de Wet banenafspraak, maar we  
willen wel breed blijven kijken en ons niet beperken 
tot de doelgroep. Het is opgezet als project.  
Inmiddels zijn we 18 maanden verder en zitten we in 
de fase van overdracht. Het wordt onderdeel van  
het reguliere werktraject.” 

Nory: “We willen de inclusiviteit het liefst in de  
genen van de organisatie hebben zitten, dat  
afdelingen zich bij een nieuwe vacature de vraag 

stellen: kan een nieuwe collega met een arbeids-
beperking deze vacature evengoed vervullen?  
Wij geloven erin dat als dat zo is, die weg zich  
vanzelf opent om duurzame banen te creëren.  
En we het niet doen omdat het moet.”

Hoe kijken jullie naar de toekomst?
Kees: “We leveren hoogwaardige academische 
zorg. Ontwikkelingen in digitalisering en  
robotisering maakt dat het Radboudumc heel  
bewust keuzes maakt, denk aan het elektronisch 
patiëntendossier en nieuwe onderzoekstechnieken. 
De uitdaging blijft, ook in tijden van bezuinigingen 
waar we mee te maken hebben, hoe we er toch voor 
kunnen zorgen dat we mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt plaats blijven bieden binnen onze 
organisatie. Hoe kunnen we deze mensen met  
hun talenten een bijdrage laten leveren aan onze 
strategie en missie? Hoe komt het in de genen bij  
de HR-adviseurs, die met leidinggevenden van  
afdelingen het gesprek aangaan? Regelmatig  
moeten vooroordelen worden bijgesteld.  
 
Het blijven delen van verhalen en succesvolle  
voorbeelden zal zorgen voor de olievlekwerking. 
Dat is onze overtuiging.”

zijn en door een nieuwe collega met een arbeids- 
beperking uitgevoerd kunnen worden. De aanstelling 
geschiedt binnen de huidige formatie en begroting. 
We willen investeren in en kansen bieden aan  
deze mensen, omdat we willen gaan voor duurzame 
arbeidsrelaties en inzetten op ontwikkeling en  
groei van het individu. We doen dit vanuit het  
principe van ‘inclusief werkgeverschap’.”

Wie zijn de mensen die onder de  
Participatiewet vallen? 
Nory: ”Dit zijn mensen die door een fysieke,  
cognitieve, psychische of sociale beperking niet in 
staat zijn het minimumloon te verdienen. Dit kunnen 
mensen zijn die vanwege een chronische ziekte  
regelmatig in het Radboudumc komen of mensen  
die door een noodzakelijke behandeling een blijvende  
beperking hebben opgelopen. Hoe mooi is het als 
sommige van deze patiënten ook een kans krijgen 
om in het Radboudumc te werken?”  
 
Kees: “Arbeid kan ook een onderdeel zijn van een 
herstelproces. Ook met een beperking kan er  
een werkbijdrage worden geleverd en krijgt de 
medewerker er naast salaris bijvoorbeeld waardering 
en ritme voor terug. Bovendien is diegene weer 
onderdeel van een groep. Door onze academische 
setting zijn er ook mogelijkhedenom hoger opgeleiden 
met een beperking een passende baan te bieden. 
In eerste instantie denk je bij participatiebanen aan 
werk in de groenvoorziening of facilitaire banen, 
maar dat hoeft niet zo te zijn. Ons streven is om 
ruimte te bieden voor inclusiviteit en een afspiegeling 
te zijn van de maatschappij om ons heen.”

Hoe bieden jullie ruimte aan inclusiviteit?
Nory: “Onze opdracht was om de instroom van 
mensen met een arbeidsbeperking organisch te laten 

ontstaan. Je zou de 235 fte simpelweg kunnen  
verdelen over de 52 afdelingen plus de ondersteunende 
afdelingen die het Radboudumc heeft. Daar is  
bewust niet voor gekozen. Wij vinden dat als het gaat 
over duurzame arbeid, het een duurzame arbeids-
plek moet zijn. Dat houdt in dat het werk ertoe doet 
en de medewerker binnen de formatie past. In veel 
gevallen is een aanpassing nodig in verband met de 
afstand tot de arbeidsmarkt en/of arbeidsbeperking. 
Denk aan intensieve begeleiding of een aangepast 
bureau. Maar de output die wordt geleverd is een 
werkresultaat waar salaris tegenover staat. 

Vaak wordt gedacht dat deze mensen niet veel 
kunnen, dat ze al lang thuis zitten of te beperkt zijn. 
Door in gesprek te gaan, mensen te ontmoeten en  
op de werkplek te kijken, blijkt vooral dat het  
gemotiveerde mensen zijn met talenten en kwaliteiten. 
Er is veel aandacht uitgegaan naar het laten zien wat 
mensen kunnen, de vooroordelen wegnemen en 
juist kijken naar hoe ze kunnen bijdragen aan 
het werk op de afdeling. Er zijn bijeenkomsten  
georganiseerd waarin mensen die een baan zochten 
een podium kregen en hun verhaal konden vertellen. 
Zo zag iedereen de toegevoegde waarde.”

Kees: “Om geschikte kandidaten aan te trekken  
hebben we samenwerkingspartners gezocht vanuit 
vier perspectieven: uitkeringsgericht (Gemeente  
en UWV), specifiek doelgroepgericht (mensen met  
een verstandelijke of geestelijke beperking), 
opleidingsgericht (mbo+ en hoger) en tot slot  
een detacheringspartner (uitzendbureau).” 

Wat komt er kijken bij de  
invulling van participatiebanen?
Nory: “Als het gaat om werving en selectie willen 
we alles zo ‘normaal’ mogelijk organiseren. Er is 
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Duurzame inzetbaarheid, een thema waar  
al veel over geschreven en gesproken is. Door 

digitalisering en de stijgende AOW-leeftijd ligt het 
onder een vergrootglas. Volgens Jules Maussen, 

senior HRM-adviseur, is duurzame inzetbaarheid 
eigenlijk niets anders dan goed werkgeverschap. 

Ilse Minten heeft als trainee HRM-consultant ook 
een duidelijke visie op het thema. Of je nu aan het 

begin van je carrière staat of bijna met pensioen 
gaat, stilstaan bij de vraag ‘Hoe blijf ik duurzaam 

inzetbaar?’ is belangrijker dan ooit.

Wat is jullie definitie van  
duurzame inzetbaarheid?
Jules: “Medewerkers met veel werkplezier, met al 
hun talenten en in goede gezondheid een bijdrage 
laten leveren aan de eigen ontwikkeling en die van 
de organisatie. Duurzame inzetbaarheid vraagt  
een attitude van eigenaarschap van de medewerker 
én een bewustmakende en faciliterende rol van  
de organisatie." Ilse vult aan: “De werkcontext  
verandert. Functies veranderen. Medewerkers  
moeten ervoor open staan om met deze ontwikkelingen 
mee te gaan en te blijven leren en ervaringen  
opdoen. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk  
om binnen de kaders die de organisatie stelt zelf 
duurzame inzetbaarheid vorm te geven.”

Duurzame inzetbaarheid 
niets anders dan goed 

werkgeverschap

VISIE | JULES MAUSSEN EN ILSE MINTEN

 Jules Maussen  
Senior HRM-adviseur

Ilse Minten 
HRM-consultant
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Is duurzame inzetbaarheid onderdeel  
van het HR-beleid?
Ilse: “Het is onderdeel van het HR-beleid en komt 
op heel veel vlakken terug. Het is verweven in alle 
HR-thema’s. Het is niet op zichzelf staand, dat  
zou het misschien ook onduidelijker maken voor 
medewerkers. Op het moment dat het onderdeel 
uitmaakt van, voelt het alsof het meer vanzelf gaat.” 
Jules: “Bij elk instrument kun je je afvragen of het  
bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid. Wat dat  
betreft niets nieuws onder de zon. Duurzame  
inzetbaarheid vraagt om continue bewustwording  
bij alles wat je doet. Dat is de kern.”

Wat zie je gebeuren in organisaties?
Jules: “Wat ik zie is dat organisaties het steeds  
belangrijker vinden om goede gesprekken te voeren 
en niet meer vastzitten aan een klassieke  
gesprekkencyclus. Als je daadwerkelijk goede  
gesprekken voert en niet meer omdat je een  
regeling moet volgen, dan komen er meer thema’s 
aan de orde en ben je in staat om te monitoren hoe 
het met medewerkers gaat. Ik geloof dat duurzame 
inzetbaarheid eigenlijk iets vanzelfsprekends is. 

Investeer en faciliteer in zaken die te maken hebben 
met bewustwording. Denk aan de hoge werkdruk in 
het onderwijs. Medewerkers zijn zich er wel bewust 

van, maar wat bied je als organisatie de medewerkers 
aan, zodat ze de eigen regie kunnen houden en 
werkdruksignalen kunnen herkennen.”

Ilse: “Ik denk dat duurzame inzetbaarheid nu meer 
een geïntegreerde vorm binnen een organisatie 
krijgt, dan dat het een losstaand iets is.”  
 
Jules: “Het anders inrichten van bijvoorbeeld een 
gesprekkencyclus is volgens mij de basis voor wat je 
aan de orde stelt. Eigenlijk nemen we vaak te weinig 
tijd voor medewerkers. Zij trekken zelf soms pas 
aan de bel als het te laat is. Op het moment dat je in 
gesprek blijft - wat heb je nodig, hoe gaat het,  
welk resultaat lever je - en een feedbackcultuur  
creëert, kun je dit voorkomen. En hierin ben ik het 
eens met Ilse, de waarde van in gesprek blijven zal 
meer geïntegreerd worden.”

Waar stoeien organisaties in de  
publieke sector het meeste mee als  
het gaat om duurzame inzetbaarheid?
Ilse: “Om het onderdeel te laten zijn van de  
dagelijkse praktijk. Hoe geef je een beleidsstuk 
vorm? En hoe ga je ervoor zorgen dat medewerkers 
zelf de regie nemen, zich bewust worden en het  
ook belangrijk vinden om na te denken over  
ontwikkeling, mobiliteit, gezondheid en vitaliteit? 

Oftewel, hoe zet je medewerkers aan tot actie?  
Het moet niet iets van het management zijn of HR. 
Daar begint het vaak, maar betrek medewerkers  
bij de ontwikkeling van beleid op het gebied van 
duurzame inzetbaarheid.”

Jules: “Ik geloof net als Ilse in bewustwording.  
Hoe staat het met mijn duurzame inzetbaarheid? 
Wat kan ik daar zelf aan doen én wat kan de orga-
nisatie betekenen? Stel je jezelf wel eens de vraag: 
wat wil ik over 5 jaar? Ben je het type dat niet snel 
aan de bel trekt en altijd maar doorgaat, dan moet je 
omgeving dat ook signaleren. Organisaties kunnen 
zich dan de vraag stellen: willen we dit nog wel of 
hoe duurzaam is dit? Als organisatie moet je kijken 
naar wat vraag ik van mijn medewerker en de  
medewerker moet zich afvragen of hij of zij er nog 
energie van krijgt. Als je in gesprek blijft, dan vraagt 
dat om een cultuur van vertrouwen, waarin zaken 
niet tegen je worden gebruikt (ben ik dadelijk niet 
mijn baan kwijt als ik dit aangeef). Hoe open durf je 
dan te zijn of ga je maar door om te voorkomen dat  
je je baan verliest?”

Jules, noem eens een best practice op het 
gebied van duurzame inzetbaarheid?
“Bij een gemeente waar ik als consultant werkzaam 
was, werd aan medewerkers gevraagd: ‘Wat zou  

de organisatie nog beter maken?’ Daar kwam  
het voorstel uit voor het creëren van kleinere  
afdelingen. De laag met teamcoördinatoren  
werd eruit gehaald en er kwamen meer managers, 
echte relatiemanagers. De kennis hoeft niet zozeer 
bij de manager te zitten, maar kan vooral ook bij  
de medewerker zitten die meer de gelegenheid  
krijgt om bij de wethouder aan tafel te komen.  
In dit geval is er dus meer aandacht en meer  
eigenaarschap. Deze aanpassing in de organisatie-
structuur zorgt ervoor dat medewerkers kunnen 
excelleren.”

Ilse, hoe kijk jij als jonge professional aan 
tegen jezelf duurzaam inzetbaar houden?
“Als trainee wil ik graag zoveel mogelijk ervaring 
opdoen en mezelf ontwikkelen, waardoor ik (straks) 
breed inzetbaar ben. Tegelijkertijd merk ik dat ik op 
mijn gezondheid en vitaliteit moet letten, omdat er 
op veel fronten iets van me gevraagd wordt. Ik vind 
het belangrijk om hierin zelf de regie te pakken. 
Goed plannen komt om de hoek kijken, als het gaat 
om de balans tussen bewegen, vitaliteit en werk.  
Leren om dat bespreekbaar te maken is heel  
belangrijk, maar soms lastig omdat je als startende 
professional nog vrijwel overal ‘Ja!’ op zegt. Flexibiliteit, 
bewust wording en zelf grenzen stellen zullen  
bijdragen aan mijn duurzame inzetbaarheid.”
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HRM ONDERSCHAT HET NUT VAN E-HRM 

DOOR E-HRM KAN IK ME MEER FOCUSSEN OP STRATEGISCHE VRAAGSTUKKEN
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Het is 2017. Is de ‘e’ van e-HRM inmiddels  
verworden tot een pleonasme? Digitalisering  
en automatisering zijn op veel deelgebieden  
gemeengoed geworden. Uit de HRM Barometer 
van vorig jaar bleek al dat e-HRM voor slechts 2% 
het belangrijkste focusgebied is.

E-HRM onderschat? 
De verschillen in resultaten met vorig jaar zijn klein. 
Ondanks dat de toegevoegde waarde van e-HRM 
buiten kijf staat, zien we wel verschillen per sector. 
In de overheid is de meerderheid van de HRM'ers 
ervan overtuigd dat ze zich door e-HRM meer kunnen 
focussen op strategische vraagstukken. Slechts  
10% denkt van niet, de rest twijfelt en 31% denkt  
dat het nut wordt onderschat. De respondenten in 
andere sectoren denken in mindere mate dat het  
nut van e-HRM wordt onderschat en dat ze zich  
door e-HRM meer kunnen focussen op strategische 
vraagstukken.

Als we verder inzoomen op de resultaten en dit  
uitsplitsen naar functie, dan denkt slechts 17% van  
de bestuurders dat HRM het nut van e-HRM onder-
schat en 29% kan zich door e-HRM meer focussen  
op strategische vraagstukken. Dit percentage is  
weliswaar lager dan bij de andere groepen, maar voor 
een bestuurder is HRM ook geen primaire taak. 

e-HRM

Dit artikel is gebaseerd op een representatief landelijk  
onderzoek onder werkenden in de publieke sector (n=584) en  
(mede)verantwoordelijken en beïnvloeders op HRM in de publieke 
sector (n=887). Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar TNS.  
Voor de sector cultuur zijn de resultaten voor dit thema niet
representatief en daarom niet meegenomen.

ONDERZOEK E-HRM | VAN WORKLOAD NAAR WORKFLOW
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“Even voor de duidelijkheid, e-HRM is natuurlijk helemaal niet nieuw”,  
steekt Bondarouk enthousiast van wal. “Het lijkt misschien een verschijnsel van 
de laatste jaren, maar de oorsprong ligt in feite al in de jaren ‘70 van de vorige 
eeuw. HRM was destijds voor IT-specialisten één van de gebieden waarvoor  
zij HRM-applicaties ontwikkelden voor Information Systems. Tot in de jaren  
‘90 werden Information Systems met name als ondersteuning gebruikt  
voor de HRM'ers zelf. Met de veranderende rol van HRM veranderden  
vanaf eind jaren ‘90 ook de technologische ontwikkelingen op dat vlak. Data was 
niet langer uitsluitend voor HRM relevant, maar juist voor belanghebbenden  
organisatiebreed. Sindsdien speelt niet alleen kostenbewustzijn een rol,  
maar komen voor HRM-professionals ook strategische advisering en ontwikkeling 
in beeld. En hoewel in de eerste jaren van de 21e eeuw nog altijd de focus  
van e-HRM op effectiviteit en efficiency ligt, leren in de huidige tijd HRM- 
specialisten en IT-specialisten van elkaars expertise. Hoewel ze nog meer samen 
op zouden mogen gaan, want co-creatie brengt HRM een level hoger.”
 
Kostenefficiëntie niet leidend
Het mag duidelijk zijn dat e-HRM de afgelopen jaren een aanzienlijk  
prominente plaats ingenomen heeft in het HRM-vakgebied. “Maar vaak is  
de drijfveer kostenefficiency”, ziet Bondarouk. “Dat is nou juist zo jammer!” 
Ze geeft aan dat we kostenefficiency liever niet leidend willen laten zijn.  
De weg naar de daadwerkelijke kostenbesparing is veel langer dan  
organisaties willen. “Ga liever voor de meer strategische invulling van de 
HRM-functie binnen een organisatie. HRM moet bewuster gaan nadenken wat  

Met meer dan 80 publicaties, artikelen in vakliteratuur en  
(studie)boeken op haar naam, vertelt professor dr. Tanya Bondarouk  
ons graag over de succesfactoren en de struikelblokken van e-HRM. 

“E-HRM is in feite gewoon een modernisering van HRM waar we  
niet omheen kunnen. Te vaak gaan organisaties om de verkeerde redenen 

aan de slag met het digitaliseren van HR-processen. Hierdoor stuiten  
ze op teleurstellingen en tegenslagen. Een gemiste kans, want de  

toegevoegde waarde van e-HRM is een feit.” Bondarouk, hoogleraar  
aan de Universiteit Twente, staat bekend als één van de grondleggers  

van het wetenschappelijk onderzoeksdomein e-HRM. 

Met e-HRM de 
menselijke factor 

weer centraal stellen

Prof. dr. Tanya Bondarouk  
Universiteit Twente
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ze willen, waarom ze het willen en hoe ze het willen. Daarna pas bekijk je 
waar technologische ondersteuning nodig is. Dat gebeurt te veel andersom, 
met als gevolg dat gebruikte systemen een enorme bron van geldverspilling 
zijn.” Door digitale tools op een relevante manier in te zetten is HRM beter in 
staat gegevens uit de organisatie in beeld te brengen. Met die cijfers kunnen 
we ons ontwikkelen tot een serieuze strategische partner van de organisatie.

Bondarouk onderstreept de toegevoegde waarde van de kwaliteit van 
HR-data. Het wordt steeds belangrijker dat de juiste HR-data gegenereerd 
wordt als basis voor beleidskeuzes, zeker naarmate organisaties groter zijn 
en zelfs internationaliseren. “Het is wellicht lastig om verschillende data 
te koppelen, maar het is juist heel belangrijk om dan door te bijten om een 
goede database te creëren. Voorkom dat zomaar lukraak gegevens verzameld 
worden, waar vervolgens niets mee wordt gedaan.” 

Het belang van co-creatie
Een essentiële factor is dat alle betrokkenen hun rol oppakken, stelt  
Bondarouk vast. “Het gaat dan om een breder perspectief dan alleen de 
HRM-afdeling." Allereerst moet het topmanagement betrokken  
zijn, maar ook het lijnmanagement en medewerkers moeten zelf de regie 
nemen.  De HRM-afdeling is dus slechts een puzzelstukje in het geheel.  
De toegevoegde waarde van e-HRM is maximaal wanneer sprake is van 
co-creatie. Wanneer de organisatie bewuste keuzes maakt, gefocust op  
strategische ontwikkeling, dan is de meeste winst te behalen. In wezen is 
e-HRM dan de modernisering van het HR-vak, een tool om de goede fit te 
creëren tussen de strategie en de praktijk. “Zeker voor grotere organisaties 
geldt dat moderne HRM ‘e-‘ moet zijn. Het is echt een hygiëne factor  
geworden.” Bondarouk nuanceert dat dit voor kleine organisaties minder  
het geval zal zijn.

Wat het lastig maakt, is dat HRM altijd in een spagaat zit. Aan de ene kant is 
het voor de afdeling HRM van groot belang om in de organisatie de eigen 
toegevoegde waarde aan te tonen en prestaties te kunnen leveren.  
Aan de andere kant is HRM er voor de medewerkers, om het welzijn van  
het personeel te waarborgen. Deze twee belangen zijn niet altijd even 
gemakkelijk te rijmen met elkaar. Wat HRM-professionals helpt bij e-HRM 
implementaties is dat ze daadwerkelijk de rol van adviseur oppakken en 
daarbij voldoende oog hebben voor verandermanagement. Want volgens 

Bondarouk hebben organisaties jammer genoeg nogal eens weinig aandacht 
voor de cultuurverandering die meer eigen regie met zich meebrengt.

Competenties ontwikkelen
Bondarouk constateert dat voor veel organisaties nog wel een aanzienlijk 
pad te bewandelen is. “Met name de competenties van HRM-professionals 
moeten nog verder ontwikkeld worden. Niet zozeer de computer skills, maar 
met name op het gebied van strategisch inzicht, inzicht in inter disciplinaire 
samenhang en analytische vaardigheden. Omdat deze kennis vaak nog  
ontbreekt, is het aanbod van e-HRM tools bijvoorbeeld nog heel erg 
push-gebaseerd door leveranciers. Logisch dat HRM’ers daarin verdwalen  
en gefrustreerd raken.”

Wat nu ook nog te vaak ontbreekt, is onder andere een goede voorbereiding 
voor gebruikers. In plaats van wat algemene workshops, is het verstandiger 
om vanuit de werkprocessen gerichte keuzes te maken voor trainingen.  
Ook moet HRM zich er goed van bewust zijn dat niet alles gestandaardiseerd 
hoeft te worden. Differentiatie op maat is juist essentieel om draagvlak te 
hebben en dat is onmisbaar om weerstand te voorkomen. Sommige punten 
zijn echt serieus lastig, daarbij spelen wederom de competenties en de positie 
van HRM binnen de organisatie mee. Tot slot wordt te vaak slechts eenmalig 
gecommuniceerd in de implementatie. Dat is een gemiste kans en moet echt 
beter. “En nogmaals: het topmanagement moet altijd betrokkenheid tonen, 
anders hoef je er niet eens aan te beginnen!”, voegt Bondarouk toe.

E-HRM als kans om HRM extra menselijk te maken
“Je hoeft niet bang te zijn voor e-HRM. Wat het vooral lastig maakt,  
is dat de digitalisering van HRM vaak wordt ingezet om kosten te  
besparen. Dan ontstaat in de organisatie veelal direct weerstand en  
onzekerheid over de toekomst. Graag stel ik mensen gerust, want  
onderaan de streep hoeven geen mensen weg als gevolg van de  
digitalisering van HRM-processen. Taken en/of functies verschuiven en  
het is ook weer een bron voor nieuwe functies. Het geeft HRM’ers  
bovendien extra mogelijkheden in handen om het verschil te maken  
op een hoger niveau. En ook komt de kern van HRM – de menselijke  
factor – weer meer centraal te staan. Want aan het eind van de rit  
resteren een aantal relevante zaken die de technologie niet over kan 
nemen en wordt de rol van de menselijke kant juist groter door e-HRM."

EXPERT | PROF. DR. TANYA BONDAROUK, E-HRM | VAN WORKLOAD NAAR WORKFLOW
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Twee bevlogen professionals, vol enthousiasme en met een duidelijke  
visie. Anne Marie van den Berg (Hoofd HR a.i.) en Paul Raaijmakers 
(Hoofd Opleiding en Ontwikkeling) weten waar ze het over hebben  
wanneer we elkaar spreken over alles rondom e-HRM bij St. Anna  
Zorggroep. Deze zorgorganisatie heeft een behoorlijk aantal HRM- 
processen inmiddels al jaren gedigitaliseerd. We nemen in het bijzonder 
 het terrein van e-learning onder de loep. Flinke stappen zijn er al gezet, 
maar toch is St. Anna voorlopig nog niet klaar.

 St. Anna Zorggroep wordt gevormd door St. Anna Ziekenhuis (Geldrop/
Eindhoven) en Ananz (Geldrop/Heeze) bestaande uit vier woonzorgcentra 
en medisch sportgezondheidscentrum TopSupport (Eindhoven). De HRM 
afdeling heeft voor de 2.000 medewerkers al jaren geleden een aantal  
werkprocessen vervangen door e-HRM tools. Inmiddels verlopen bijvoorbeeld 
salarismutaties en -verwerking, verlofaanvragen en -registratie en inzage in 
de loonstrook zo’n vijf jaar digitaal. Daarnaast werkt St. Anna sinds drie jaar 
met een geavanceerd digitaal roostersysteem.  

Hoe succesvol 
e-HRM op de 
werkvloer kan zijn

CASE | ST. ANNA ZORGGROEP

Paul Raaijmakers 
St. Anna Zorggroep

Anne Marie van den Berg  
St. Anna Zorggroep
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te ingewikkeld. “We zijn dus heel kritisch welke 
tools we inzetten en houden onze medewerkers als 
gebruikers op de werkvloer op het netvlies.”

Volop ambities voor de toekomst
“We willen graag een koppeling tussen het personeels -
systeem en het werving- en selectiesysteem”, licht 
Van den Berg toe. “De recruiters gebruiken een 
digitale tool onder andere voor online sollicitaties.  
Wanneer sollicitanten gegevens invoeren, is het  
toch zonde dat deze niet direct aan het personeels-
systeem gekoppeld kunnen worden wanneer hij of 
zij daadwerkelijk in dienst komt?” Ook als iemand 
niet in dienst komt, ziet ze in het kader van employer 
branding mogelijk heden voor deze geïnteresseerden, 
denk aan nieuwsbrieven, leuke weetjes of toekom-
stige vacatures.Om in de toekomst in te kunnen 
spelen op ontwikkelingen in het leerlandschap, gaat 
Raaijmakers gebruik maken van EPSS-tools (EPSS 
staat voor Electronic Performance Support Systems). 
Deze tools gaan eigenlijk een stap verder dan alleen 
e-learning en zijn gericht op performance.  
 
Een voorbeeld is toepassing van augmented reality. 
Via een QR-code kan apparatuur in het ziekenhuis 
voorzien worden van allerlei informatie over het 
gebruik. Dit is als een soort geheugensteuntje direct  
voor medewerkers beschikbaar. Een ander voor-
beeld is een tool die bij het invullen van allerlei 
gegevens op het beeldscherm werkt als een soort 
geïndividualiseerde helpfunctie, toegespitst op  
medewerker en werkzaamheden.

Cliënten en patiënten, daar draait alles om
Hoe komt het dat e-HRM hier zo goed van de grond 
komt? “Waarschijnlijk speelt de typische cultuur van 
St. Anna mee”, geeft Raaijmakers aan. “We kennen 
een nuchtere en pragmatische organisatiecultuur, 
ook een duidelijke en daadkrachtige doe-cultuur.  
Zo komen ook de e-HRM projecten tot stand.”  
Van den Berg vult aan: “Vergeet de bevlogen  
projectleiders niet, die zijn erop geselecteerd om  
zo te werk te gaan. En een duidelijke visie richting  
de toekomst vanuit het management is onmisbaar.  
St. Anna is een platte organisatie, waar draagvlak – 
ook vanuit het management – snel tot stand komt.”

Het draait er bij het St. Anna uiteindelijk allemaal om 
dat medewerkers op de werkvloer zoveel mogelijk 
tijd kunnen besteden aan de cliënten en patiënten. 
De digitalisering van processen levert daar een 
bijdrage aan. In dezelfde zin geldt dit ook voor de 
HRM’ers: “E-HRM creëert mogelijkheden om ons 
te focussen op onze kernactiviteiten”, besluit Anne 
Marie van den Berg. 

Een gedigitaliseerde tool voor de gesprekkencyclus 
zorgt ervoor dat alle data altijd toegankelijk is voor 
medewerkers en leidinggevenden. Ook loopt  
momenteel een interessante pilot waarbij mede-
werkers hun eigen energieniveau in kaart kunnen 
brengen en er via online modules (met interessante 
tips, artikelen of filmpjes) gewerkt wordt aan minder 
stress, meer energie en meer bevlogenheid.

Deze voorbeelden geven wel een indruk dat e-HRM 
bij St. Anna niet meer in de kinderschoenen staat.  
De voornaamste redenen om HRM-processen te 
digitaliseren zijn duidelijk volgens Paul Raaijmakers: 
“Met name om processen voor gebruikers  
toegan kelijker en laagdrempeliger te maken.  
De effectieve en efficiënte inzet van digitale tools 
helpt om werkprocessen solide uit te kunnen voeren 
en door een uniforme werkwijze ook beter te borgen  
en te monitoren.” Hij wil ook graag de meerwaarde 
benadrukken dat HRM zo beter in staat is relevante 
data te genereren en analyseren. Daarvoor is het wel 
noodzakelijk dat de juiste kennis en kunde in huis is. 
Zo ondervindt St. Anna aan den lijve de grote waarde 
van een IT-er op de HRM afdeling. “Digitalisering is 
onmisbaar geworden in het dagelijks leven,” voegt 
Anne Marie van den Berg toe. “We kunnen zo  
medewerkers ook meer onderdeel van de organisatie 
laten zijn, door hen een eigen rol te geven.”
 
Hoe e-HRM bijdraagt aan opleidingen
Opleidingen zijn altijd belangrijk, maar zeker de 
zorgsector kenmerkt zich door vele verplichte 

scholingen en herhalingen. De digitalisering hiervan 
is zo’n vijf jaar geleden ingezet, maar pas sinds 2015 
vindt Raaijmakers het echt interessant worden:  
“In dat jaar is het digitale kwaliteitspaspoort  
gelanceerd, dat medewerkers in staat stelt om  
hun eigen bekwaamheid bij te houden ten aanzien  
van de vele verpleegtechnische handelingen.  
Wanneer een bepaalde (her)scholing noodzakelijk 
is, kan via de tool de benodigde training of toetsing 
direct worden aangevraagd, ingepland en ook via 
e-learning gevolgd.” Van den Berg vult aan:  
“Dit sluit naadloos aan bij onze visie dat de regie 
voor de bekwaamheid volledig bij de medewerker 
zelf ligt. Bijkomend voordeel is dat voor managers 
verschillende data-analyses mogelijk zijn rondom 
de bekwaamheden van het personeel. Dit alles komt 
uiteindelijk de cliënten en patiënten ten goede.”

Een groot aandachtspunt bij opleidingen is de intrin-
sieke motivatie van medewerkers. Raaijmakers: “Men-
sen moeten het zelf graag willen, zeker bij e-learning 
is het anders wel erg makkelijk om gewoon ‘door te 
klikken’. Om dit te bereiken is e-learning meestal 
niet verplicht en hebben wij veel aandacht voor 
vernieuwend leren, dicht bij de werkvloer. In een 
e-learning module zitten bijvoorbeeld niet alleen tekst, 
wat foto’s en filmpjes. Door gebruik te maken van 
opdrachten of een GoPro camera kan les materiaal 
veel ‘levensechter’ zijn.” Hij vindt het wel een  
belemmering dat het bij veel e-learning tools meer 
lijkt te draaien om de tool dan om de processen  
op de werkvloer. Het is dan soms niet passend of 

E-HRM | VAN WORKLOAD NAAR WORKFLOW
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Iedere organisatie is anders, maar het is duidelijk 
dat de digitalisering van HRM-processen bij  

veel organisaties hoog op de agenda staat.  
En toch maakt juist het unieke karakter van elke 

organisatie dat er duizend-en-één manieren zijn 
waarop HRM-afdelingen de ontwikkeling van 

e-HRM aanvliegen. Willen we meedoen met de 
trend van digitalisering ‘omdat iedereen dat doet’? 

Willen we vooral administratieve werkprocessen 
optimaliseren? Juist meer inzicht en ruimte  

creëren om als strategisch adviseur van de  
organisatie op te treden? Of is het doel om zoveel 

mogelijk de eigen regie bij medewerkers en  
managers te leggen? Dit laatste is zeker het geval 

bij WIJeindhoven, en met succes! 

Basis en meer complexe HR-processen
In welke mate HRM-afdelingen digitaal te  
werk gaan, is grofweg door twee niveaus van  
software tools in beeld te brengen: tools voor  
de basisprocessen en voor de meer complexe 
HR-processen. Denk bij het basisgedeelte  
hoofdzakelijk aan salarisverwerking en -mutaties, 
digitale salarisstrook en jaaropgave, het wijzigen  
van NAW-gegevens, ziek- en herstel meldingen,  
het aanvragen van verlof of het invoeren van  
declaraties. Voor de meer complexe HR-thema’s  
zoals de gesprekkencyclus, competentiemanage-
ment, talentontwikkeling, benefits (bijvoorbeeld  
het Individueel Keuze Budget), management-
informatie of e-learning zijn eindeloos veel  
mogelijkheden op de markt. 

E-HRM kan helpen de 
focus op kernactiviteiten 

te houden

VISIE | WIJEINDHOVEN EN RENE VAN BAEST

René van Baest 
Projectleider

E-HRM | VAN WORKLOAD NAAR WORKFLOW
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Het digitaliseren van de basis HR-processen is  
vaak de eerste stap op het gebied van e-HRM en 
toont veel overeenkomsten tussen organisaties. 
De vervolgstappen vertonen duidelijk een grotere 
mate van verscheidenheid. Organisaties zijn allemaal 
uniek, met ieder hun eigen drijfveren en ambities. 
Met naast mogelijkheden helaas ook onmogelijk-
heden. We zien dat bij veel organisaties het kosten-
plaatje een belemmering vormt en dat budgetten niet 
altijd toereikend zijn om de ambities waar te maken.

Mooi praktijkvoorbeeld: WIJeindhoven
Of digitalisering tot het beoogde succes leidt, hangt 
ook sterk af van hoe goed een organisatie zelf heeft 
nagedacht waarom ze processen willen digitaliseren 
en wat ze ermee willen. Een sprekend voorbeeld 
is WIJeindhoven, een organisatie die inwoners op 
weg helpt met (tijdelijke) ondersteuning op de vijf 
gebieden Werk en inkomen, Zorg en opvoeding, 
Vervoer (mobiliteit), Huishouding en klussen en 
Wonen en ontmoeten. Zelf de regie voeren is daarbij 
een belangrijk uitgangspunt. Ook voor de 450  
medewerkers staat eigen verantwoordelijkheid 
centraal, vanuit deze visie werken ze in een feedback 
rijke omgeving in een regelarme organisatie.

We spreken met Susan Roijmans (Manager HR en 
Ontwikkeling) en Annemie Terken (HR adviseur). 
Zij doen uit de doeken hoe e-HRM bij WIJeindhoven 

van de grond is gekomen. Daarbij wordt al snel  
duidelijk dat het een expliciete keuze is om zich als 
organisatie zoveel mogelijk op de kernactiviteiten  
te richten. Overige activiteiten worden tegen  
het licht gehouden: “Zijn ze nood zakelijk? Is het 
noodzakelijk dat we dat zelf doen?”

Eigen regie: ESS en MSS onmisbaar
WIJeindhoven is twee jaar geleden opgericht, van 
begin af aan zijn een kleine staf en eigen regie van  
de medewerkers nadrukkelijk leidend in deze  
jonge organisatie. Dat was een jaar geleden ook  
de voornaamste reden om te kijken naar de mogelijk-
heden van e-HRM. Employee Self Service (ESS)  
en Manager Self Service (MSS) zijn in de ogen  
van Roijmans en Terken onmisbaar wanneer je  
als organisatie de regie zoveel mogelijk bij  
medewerkers en managers wilt neerleggen.  
Met ESS en MSS handelen medewerkers en  
managers immers de meeste vragen en wijzigingen 
zelf af, bijvoorbeeld adreswijzigingen, ziek- en  
herstel meldingen of het indienen en goedkeuren  
van declaraties. Ook kunnen zij via de portal  
hun loonstroken en jaaropgaven raadplegen.  
De wijzigingen die medewerkers via ESS zelf 
verrichten worden direct één op één in de database 
opgeslagen. Het afhandelen van een zelfmuterende 
workflow zorgt automatisch voor de verwerking in 
het systeem en daarmee op de salarisstrook van de 

medewerker. Zo zorgt bijvoorbeeld de workflow 
'adreswijziging' direct voor het aanpassen van het 
adres van de medewerker in het systeem, maar ook 
voor de aanpassing van de reiskostenvergoeding 
voor de woon-werkafstand.

In ruim een half jaar zijn de basis digitale tools  
ingericht om de terugkerende maandelijkse  
HR-activiteiten uit te kunnen voeren. “Het geeft  
een enorme verlichting als werkprocessen en  
administratieve processen gedigitaliseerd zijn.  
Jammer dat zoveel organisaties dat niet zo zien!”,  
is WIJeindhoven van mening.

Maak de meerwaarde inzichtelijk!
De cultuuromslag die het hele proces met zich  
meebrengt, vraagt wel de nodige instructies en 
handvatten. Medewerkers zijn immers vaak vooral 
gericht op de inhoudelijke kant van hun vak, al het 
andere wordt snel als ballast ervaren. Daar moet  
je als HRM-afdeling wel aandacht voor hebben  
door te faciliteren en te informeren. Susan Roijmans:  
"Medewerkers moeten voldoende inzichtelijk  
krijgen wat het ze kan bieden. Zo haal je ook een 
deel van de weerstand weg. En voorkom je ook  
weer een deel extra werk, want anders wordt de 
HRM’er toch nog regelmatig benaderd met vragen 
die medewerkers of managers ook zelf kunnen 
oplossen. Dat is toch zonde.”

Ambities voor de toekomst
“Op dit moment zijn ook de wensen voor de  
toekomst bepaald en bekijken we mede aan  
de hand van het kostenplaatje wat mogelijk is”,  
vervolgt de Manager HR en Ontwikkeling van 
WIJeindhoven. Bovenaan het lijstje staat de  
ambitie om de gesprekkencyclus te integreren in 
het e-HRM systeem. Medewerkers vullen hun 
eigen plan in (‘Individueel Spiegelplan’) als basis 
voor een gesprek met de manager. Digitalisering 
kan in dit proces van toegevoegde waarde zijn  
in ondersteuning, planning en vastlegging in  
het digitale persoons dossier. De tweede wens  
ligt in het verlengde: cursus management.  
Zo kan de WIJacademie (de opleidings poot van 
WIJeindhoven) de informatie uit de gesprekken-
cyclus gebruiken om opleidingen aan te bieden  
op het gebied van vak bekwaamheid en andere 
vaardigheden. Tot slot wil WIJeindhoven graag 
stappen zetten op het gebied van management-
informatie.

Kortom, nu de basis HR-processen digitaal verlopen 
kijkt WIJeindhoven vooruit. De positieve ervaringen 
met e-HRM smaken naar meer!

Met medewerking van WIJeindhoven:
Susan Roijmans (Manager HR en Ontwikkeling) & 
Annemie Terken (HR adviseur)

VISIE | WIJEINDHOVEN EN RENE VAN BAEST VAN WORKLOAD NAAR WORKFLOW | e-HRM
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BINNEN ONZE ORGANISATIE IS EEN  
JUISTE EN TIJDIGE BETALING VAN HET  
SALARIS EEN VANZELFSPREKENDHEID

MEDEWERKERS HEBBEN ALTIJD EN OVERAL INZICHT IN HUN ARBEIDSVOORWAARDEN

  Mederwerkers  HRM (2017)  HRM (2016)

  Mederwerkers  HRM (2017)  HRM (2016)
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Salaris & arbeidsvoorwaarden is traditiegetrouw een 
onderdeel van HRM. Het is een onderwerp dat nauw 
verweven is met alle andere thema’s die spelen binnen 
 HRM. Binnen het thema zien we een verschuiving 
ontstaan. Waar eerder de focus lag op digitalisering, 
is dit inmiddels een domein geworden van e-HRM 
experts en richt HRM zich meer op salarishuizen en 
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bijna alle organisaties hebben de basis op orde
Een tijdige en juiste betaling van het salaris is in  
bijna alle organisaties in de publieke sector een  
vanzelfsprekendheid (91%).  

Ook hebben bijna alle medewerkers altijd en  
overal inzicht in hun arbeidsvoorwaarden (79%). 
Opvallend is dat het afgelopen jaar de percentages 
zijn gestegen in alle sectoren behalve cultuur.

Deskundigheid aanwezig,  
maar ruimte voor verbetering
Deskundigheid op het gebied van salaris & arbeids-
voorwaarden is op veel plekken intern aanwezig als 
je het de HR-manager vraagt (87%). De bestuurder 
denkt hier met 49% duidelijk anders over.  
Toch ontvangt 59% van de bestuurders management-
informatie over salaris en arbeidvoorwaarden.  
Volgens HR-managers ligt het percentage met 
75% wel wat hoger. Het onderbouwen van salaris en 
arbeids voorwaarden op basis van management-
informatie komt in 40% van de organisaties niet voor. 

Salaris & 
arbeidsvoorwaarden

 SALARIS & ARBEIDS-VOORWAARDEN | HET NIEUWE NORMAALONDERZOEK

Dit artikel is gebaseerd op een representatief landelijk onderzoek  
onder werkenden in de publieke sector (n=584) en (mede)
verantwoor delijken en beïnvloeders op HRM in de publieke sector 
(n=887). Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar TNS.
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TEVREDENHEID SALARIS
ER ZIJN GROTE SALARISVERSCHILLEN  
IN ONZE ORGANISATIE

DE INVOERING VAN HET INDIVIDUEEL  
KEUZEBUDGET (IKB) IS EEN VERBETERING 
VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

   HRM: Medewerkers in onze organisatie zijn  
tevreden over hun salaris en arbeidsvoorwaarden
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Medewerkers zijn meer tevreden  
over hun salaris en arbeidsvoorwaarden  
dan HRM denkt
Slechts 18% van de HRM’ers denkt dat medewerkers 
in hun organisatie niet tevreden zijn over hun salaris 
& arbeidsvoorwaarden. 48% denkt van wel en de 
rest weet het niet. Onder medewerkers ligt dit  
percentage hoger. Maar liefst 54% is tevreden over 
zijn salaris. Toch is 22% dit niet. Desondanks zijn  
medewerkers, meer dan HRM, van mening dat  
er grote salarisverschillen zijn in organisaties.  
Het opvallende is de combinatie, omdat de  
tevredenheid over salaris vaak causaliteit vertoont 
met hoe het salaris is in verhouding tot anderen.  
Blijkbaar vinden de meeste medewerkers de grote 
verschillen gerechtvaardigd. 

Van baan wisselen voor salaris & arbeidsvoor-
waarden lijkt onlogisch voor veel medewerkers.  
Ze zijn duidelijk niet overtuigd elders meer te  
verdienen. Alleen de cultuursector wijkt af.  
Daar denken medewerkers overwegend dat  
ze bij een andere organisatie betere salaris en  
arbeidsvoorwaarden krijgen. In de overheid is  
de individualisering van arbeidsvoorwaarden  
in een nieuwe fase beland met het Individueel  
Keuzebudget. Medewerkers zijn hier duidelijk  
minder tevreden over dan HRM’ers. Slechts 22%  
ziet dit als een verbetering. HRM is hier met  
56% duidelijk positiever over. 
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 Medewerkers zijn 
meer tevreden  

over hun salaris en 
arbeidsvoorwaarden  

dan HRM denkt.

Opleidingsbudget wordt niet als arbeids-
voorwaarde ervaren door medewerkers
De verschillen zijn groot als we medewerkers en 
HRM vragen naar het opleidingsbudget. HRM ziet 
dit als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket 
(66%), medewerkers met 33% duidelijk niet.  
Ligt hier een kans voor HRM als het gaat over  
opleiding en ontwikkeling van medewerkers?
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Welke rol heeft de AVS?
Petra: “De AVS is een vakorganisatie en een beroepsorganisatie. Binnen  
de vakorganisatie doen we individuele en collectieve juridische belangen-
behartiging. Bij collectief kun je denken aan cao’s. In de beroepsorganisatie 
doen we alles wat wij ten dienste kunnen stellen aan de persoonlijke  
ontwikkeling van leidinggevenden in het funderend onderwijs en dat in  
de breedste zin des woords. Voor ieder kind kwalitatief goed onderwijs,  
daar doen we het voor.“

Hoe ziet die rol er uit ten aanzien van  
salaris en arbeidsvoorwaarden?
Petra: “Er is een sectortafel - een cao-onderhandelingstafel - waar werk-
gevers en werknemers aan zitten. Voor de sector primair onderwijs zijn dat 
de PO-raad en de bonden. Daarin heeft de AVS als bond een wat unieke positie, 
omdat de AVS specifiek vanuit leidinggevenden deze onder handelingen  
vervult. Een expliciete rol en ook een specifiek belang in de onderhandelingen 
voor salaris en arbeidsvoorwaarden. Leidinggevenden in het onderwijs  
hebben echt een ander beroep dan een leerkracht. Ze horen elkaar uiteraard 
te versterken, maar in termen van arbeidsvoorwaarden en salaris is dat een 
hele specifieke groep die ook andere faciliteiten nodig heeft.” 

De lonen van leraren in het primair onderwijs houden de gemoederen 
 bezig. De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) zit midden  

in deze discussie. We spreken met Petra van Haren. Met haar  
brede onderwijsachtergrond is zij ruim drie jaar actief als voorzitter  
van de AVS. Onderwijs is volgens Petra letterlijk het fundament van 

 onze samenleving. En draait het om arbeidsvoorwaarden en beloning,  
dan durft ze een duidelijk standpunt in te nemen.

Salaris en 
arbeidsvoorwaarden  

in het onderwijs  
nog van deze tijd?

Expert | Petra van Haren  
 Algemene Vereniging Schoolleiders

EXPERT | PETRA VAN HAREN  SALARIS & ARBEIDS-VOORWAARDEN | HET NIEUWE NORMAAL
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Hoe hebben de lonen zich door de jaren heen ontwikkeld? 
“Zo’n vijf jaar achter elkaar hebben de lonen op de nullijn gezeten. Er werd 
een loonakkoord gesloten. We gaan nu de volgende ronde in en zien in  
het PO dat een en ander ten opzichte van de marktsector en ook het VO  
behoorlijk uit de pas loopt. Onderwijs heeft zo’n belangrijke maatschappelijke 
functie, wat legitimeert nu dat in alle gelijkwaardige functies in de marktsector 
er zoveel meer salaris aan gekoppeld is?* Als je deze beroepsgroep serieus 
neemt, is er geen reden dat de salarisniveaus zo ver uit elkaar liggen.”

Wat was de aanleiding voor de discussie  
rondom de salarissen van leraren?
“Een stukje onvrede, maar vooral in samenhang met de hoge werkdruk en  
de complexiteit van dit beroep. Objectief bekeken zit er 40 uur in een  
werkweek. Als je kijkt wat er allemaal wordt gevraagd, dan past dat  
gewoon niet. Dan zijn er extra handen nodig. Inhoudelijk zijn taken  
zwaarder geworden en daar moeten we niet zo verkrampt over doen.  
Als je dan ook nog eens ziet dat je salaris uit de pas loopt, dan is het een  
combinatie van factoren waardoor je dit gewoon een legitieme discussie  
mag noemen."

“Het imago van het onderwijs staat op dit moment onder druk. Het beroep 
schoolleider is enorm in ontwikkeling. 25 jaar geleden was het een totaal 
ander beroep. En ben je leidinggevende van een Integraal Kind Centrum,  
dan is dat weer heel anders dan wanneer je leidinggevende bent van een  
individuele basisschool. Kijken naar een school die anders is, vraagt om  
andere mensen die actief worden. Aan ons is het om te kijken naar hoe  
zo’n functiebouwwerk er dan uitziet. Hoeveel diversiteit en differentiatie  
zit er in die functies? Factoren als complexiteit, schaalgrootte of de hele  
ontwikkeling van het beroepsprofiel kunnen een rol spelen in differentiatie 
van arbeidsvoorwaarden en beloning.

Hoe kijk je aan tegen flexibilisering in het onderwijs?
“De ontwikkelingen zorgen voor andere carrièrepatronen. Als je nagaat  
wat de school van de toekomst kan vragen, dan zal daar een enorm palet  

*Zie rapport Arbeidsmarktplatform PO: ‘Wat een leraar in het primair onderwijs verdient.’

aan functies en inhoud ontstaan. Dat werkt ook flexibilisering in de hand.  
Je ziet dat het beroep lange tijd heeft stilgestaan en dat het op een wonder-
lijke manier bleef passen in onze maatschappij. Dat is niet meer zo. Dus ook 
op die manier zullen we flexibel moeten zijn en open moeten staan voor  
de gedachte dat een school geen gebouw met vier muren meer is waar  
tussen bepaalde tijden onderwijs wordt gegeven, maar dat het verzorgen  
van kinddiensten in de volle breedte relevant zal zijn. Dat gaat veranderen in 
hoe faciliteer je, ondersteun en coach je dat hele leer- en ontwikkelproces. 
De school houdt hierin een belangrijke regie of een rol, maar waarbij het  
niet meer zo is dat altijd de plek, de tijd en de manier waarop dat gebeurt 
traditioneel te sturen is. Dat gaat wat vragen.”

En de verschillen in salaris en arbeidsvoorwaarden?
“Als je andere functies en een ander functiebouwwerk hebt met alle beschrijvingen 
die daarbij horen, dan kan het haast niet anders dan dat dat ook in andere ar-
beidsvoorwaarden tot flexibele afspraken gaat leiden. Er wordt gesproken 
om de cao als zodanig te beperken, dat vooral afspraken op hoofd lijnen worden 
 gemaakt. Ook wordt gekeken naar meer ruimte voor accent verschillen en 
autonomie. Over duidelijke bovensectorale kaders, als je het hebt over  
pensioenen en werkloosheid, moet je goede afspraken hebben. Dan komt er 
een set brede afspraken wat je als werkgevers en werknemers naar elkaar wilt 
vastleggen. Daaromheen zou er ruimte kunnen zijn voor een flexibele schil, 
waar ook decentraal, door besturen of andere partners gekeken kan worden 
wat daar specifiek aan arbeidsvoorwaarden en beloning mogelijk is.”

Worden arbeidsvoorwaarden belangrijker dan salaris in de toekomst?
“De nieuwe generatie kijkt veel meer inhoudelijk naar ambities. Salaris  
doet er wel toe, maar is geen norm. Je ziet een brede maatschappelijke 
verschuiving waarom mensen willen werken. Primair is het salaris niet zozeer 
leidend, al hoort er een duidelijk goed salaris bij de verantwoordelijkheden 
en functieomschrijving, maar dat is de omgekeerde wereld. Werken in  
het onderwijs doe je niet vanuit een geldelijke ambitie of bepaalde arbeids-
voorwaarden. Dat zit op een ander vlak. Dat zal overeind blijven en alleen 
maar sterker worden.”

 SALARIS & ARBEIDS-VOORWAARDEN | HET NIEUWE NORMAALEXPERT | PETRA VAN HAREN
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Arbeids- 
verhoudingen  

van ambtenaren  
veranderen

Op 1 januari 2020 is het zover. Dan treedt de Wet Normalisering  
Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking. Het duurt nog even  
hoor ik u denken, maar toch heeft het nu al behoorlijk wat voeten  

in de aarde. Om bovenstaande voor elkaar te krijgen, dienen er  
namelijk meer dan 100 wetten gewijzigd te worden. De invoering  
van de wet betekent ook het nodige voor overheidsorganisaties.  

Hoe kunnen HRM’ers zich voorbereiden op de komst van de Wnra?

CASE | ARBEIDSVERHOUDINGEN

Paul van Tiggelen 
Manager RAP bij Driessen HRM
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Goed om te weten is dat er twee zaken zijn die niet 
veranderen. Ten eerste blijven medewerkers van 
waterschappen, gemeenten en provincies wat ze 
zijn: ambtenaren. Ten tweede zullen de arbeids-
voorwaarden die op dit moment gelden voor ambte-
naren door de invoering van de Wnra niet verande-
ren. Maar wat maakt de wet dan zo ingrijpend? De 
spelregels gaan veranderen. En die bevinden zich op 
de volgende domeinen:

Het burgerlijk arbeidsrecht wordt van toepassing op 
de arbeidsverhoudingen bij overheidswerk gevers. 
Het gevolg daarvan is dat:

•  Ambtenaren een ‘nieuwe’ arbeidsovereenkomst 
krijgen. De ambtelijke aanstelling wordt vervangen 
door een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht;

•  De huidige regels rond bezwaar en beroep in  
ambtenarenzaken straks niet meer bestaan;

•  Het aanstellings- en ontslagrecht uit het burgerlijk 
wetboek op ambtenaren van toepassing wordt;

•  De speciale regels voor het arbeidsvoorwaarden-
overleg en de doorwerking van gemaakte  
afspraken worden vervangen door het  
reguliere cao-recht. Dat betekent dat  
overheidsmedewerkers een echte CAO krijgen.

Voorbereidingen treffen
De invoering van de wet heeft gevolgen.  
Waarop moeten HRM’ers zich voorbereiden?
 
•  Arbeidsrecht: Neem het private arbeidsrecht goed 

onder de loep. De regels rondom indiensttreding 
en ontslag veranderen sterk. Voldoende training 
en verdieping in het private arbeidsrecht is daarom 
een must.

•  Arbeidsvoorwaarden: Inventariseer alvast welke 
bepalingen in de lokale arbeidsvoorwaarden-
regelingen in strijd zijn met het burgerlijk recht. 
Naast de landelijke CAR/UWO, SAW of CAP 
beschikken organisaties over een aantal lokale  
arbeidsvoorwaarden. Dat blijft zo. De vraag is  
echter wat u lokaal (nog) gaat regelen. Dat hangt 
af van hetgeen in de landelijke CAO wordt  
afgesproken. Wat u moet – of mag – aanvullen  
of ontdubbelen in uw lokale regelingen weet u  
pas als de tekst van de eerste CAO bekend is.  
Dat zal pas rond 2020 het geval zijn. Het aanvullen 
en ontdubbelen van arbeidsvoorwaarden is  
mogelijk wanneer de eerste CAO is afgesproken.

•  Individuele afspraken: Naast algemene  
arbeids voorwaardenregelingen mogen  
individuele arbeidsovereenkomsten straks ook  
niet in strijd zijn met het burgerlijk recht.  
Het verdient dus eveneens aanbeveling om  
eventuele individuele afspraken met ambtenaren 
goed tegen het licht te houden.

 
De veranderingen vragen veel, maar zijn te  
overzien. En wat voorop staat is dat ambtenaren 
hun ambtelijke status behouden. Ambtenaren  
blijven ambtenaren, ook na 2020!

CASE | ARBEIDSVERHOUDINGEN
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Medio jaren ’90 werd de digitale loonadministratie 
geboren. Van alles op papier naar een digitaal  

proces. Een verandering die destijds voor de  
nodige opschudding en weerstand zorgde.  

Het vak salarisadministratie staat, net als andere  
administratieve functies, momenteel opnieuw in 

de spotlight. Salarisadministrateur staat zelfs in de  
top van de lijst met banen die gaan verdwijnen. 

Sterft de salarisadministrateur uit of voelen we ons 
over een tijdje weer herboren? 

Het salaris is gestort. Voor veel mensen de grootste 
bron van inkomsten en daarmee een voorwaarde. 
Dat maakt het vak van salarisadministratie ook zo 
interessant. Zomaar een dag later het salaris  
uitbetalen, vraagt om problemen. Iedereen rekent 
erop of is er zelfs grotendeels afhankelijk van. 

Van 2.0 naar 3.0
Van salarisadministrateurs worden vandaag de dag 
andere zaken verwacht dan enkele jaren geleden. 
Geen verrassing is dat digitalisering hierin de hoofd-
rol speelt. Handmatige mutaties zijn ingeruild voor 
geautomatiseerde processen en e-HRM systemen. 
We bevinden ons op dit moment in de transitie van 
salarisadministratie 2.0, analoog naar digitaal, naar 
salarisadministratie 3.0, een volledig digitaal proces. 

De evolutie van de 
salarisadministrateur

VISIE | HARRY KAAL

Harry Kaal 
Projectleider

 SALARIS & ARBEIDS-VOORWAARDEN | HET NIEUWE NORMAAL
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Met kennis kom je er wel
Wat is bij een volledig digitaal proces dan de toe gevoegde waarde van de  
salarisadministrateur? Door de digitalisering heeft het vak een andere  
dimensie gekregen. Werk wordt anders georga niseerd. Ik vergelijk  
een salarisadministrateur wel eens met een automonteur. Tegenwoordig  
hoeft er aan nieuwe auto’s veel minder ‘gesleuteld’ te worden dan vroeger, 
maar is er door de techniek andere kennis vereist. Datzelfde geldt voor  
salarisadministratie. Door de digitalisering verandert het vak van  
administrateur naar adviseur, waarin kennis voorop staat.

Takenpakket XXL
Analytisch denken, de kern te pakken zien te krijgen, stressbestendig,  
plannen en flexibiliteit zijn enkele competenties die de salarisadministrateur 
3.0 nodig heeft. Het opstellen van specifieke rapportages, maar ook het  
signaleren van branche-informatie en ontwikkelingen in de markt maakt  
de salarisadministrateur onmisbaar in de wereld van data en informatie.  
Waar salarisadministratie zo’n 20 jaar geleden min of meer gescheiden  
was van HRM en e-HRM, kunnen ze elkaar juist versterken. We leven  
niet meer in de tijd waarin HRM bepaalt en salarisadministratie uitvoert.

Herboren?
Het vak salarisadministratie heeft nog steeds een wat stoffig imago.  
En dat is niet terecht, want op steeds meer plaatsen worden oude methodes 
vervangen door nieuwe processen en krijgt de rol van salaris administrateur 
3.0 steeds meer vorm. Ga je als organisatie niet mee in deze ontwikkeling, 
dan gaat het op den duur mis. Jong en oud kunnen ook van elkaars expertise 
leren. Het aantrekkelijk maken van e-HRM processen en procesdenken is 
datgene wat jonge salarisprofessionals drijft. Zoek elkaar op, blijf in  
gesprek, deel best practices en communiceer. Dan kunnen we samen het  
vak opnieuw uitvinden.

VISIE | HARRY KAAL

We kunnen  
samen het  

vak opnieuw 
 uitvinden.
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Met de huidige arbeidsmarktvoorspellingen voor 
de publieke sector gaat recruitment & employer 
branding tot de belangrijkste onderwerpen voor 
HRM uitgroeien. En er zijn kansen genoeg, blijkt 
uit dit onderzoek. Vier op de tien medewerkers 
staat er namelijk voor open om door een recruiter 
benaderd te worden voor een nieuwe uitdaging.

Werving en selectie doet HRM het  
liefst zelf, maar dit lukt niet altijd
Van de HRM'ers geeft verreweg het grootste deel, 
net zoals in 2016, de voorkeur aan het zelf uitvoeren 
van de werving en selectie. Alleen in de cultuur-
sector neemt dit percentage af. 

Maar uit hetzelfde onderzoek blijkt dat organisaties 
moeite hebben met het werven van nieuwe  
medewerkers. Bij slechts 32% is dit niet het geval. 
Meer dan de helft van de organisaties in de overheid 
speelt hier onder andere op in met talentenpools  
en traineeships. In het onderwijs, zorg & welzijn  
en cultuur komt dit beduidend minder vaak voor.  
In het selectieproces is persoonlijkheid voor meer 
dan de helft van de HRM'ers belangrijker dan een 
100% match op het profiel. 

Publieke sector gaat voor employer branding
Werken in de non-profit sector is populair. Het 
onderzoek van Intelligence Group naar favoriete 
werkgeversmerken in 2016 onderstreept dit. Maar 
liefst drie werkgevers uit de publieke sector staan in 
de top tien: het Rijk, de Belastingdienst en de Politie, 
waarbij het Rijk zelfs op de eerste plaats staat. Binnen 
de top 25 doet de non-profit sector het sowieso goed 
met Defensie, Rijkswaterstaat, het ministerie van 
Veiligheid en Justitie, GGZ en het UWV.

Wat wel opvalt, is dat dit allemaal overheids - 
organi saties zijn. Inmiddels zien ook organisaties 
in het onderwijs en zorg & welzijn kansen om 
employer branding onderdeel te maken van het 

Recruitment & 
employer branding

 RECRUITMENT & EMPLOYER BRANDING | DE STRIJD OM DE MEDEWERKERONDERZOEK

Dit artikel is gebaseerd op een representatief landelijk onderzoek  
onder werkenden in de publieke sector (n=584) en (mede) 
verantwoordelijken en beïnvloeders op HRM in de publieke sector 
(n=887). Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar TNS.
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HRM-beleid. Waar in het onderwijs in 2016 nog 
maar 47% vond dat employer branding onderdeel 
moest zijn van het HRM-beleid, is dit inmiddels  
opgelopen naar 62%. In zorg & welzijn is het  
gestegen van 43% naar 62%. En de identiteit is  
er al. Want volgens meer dan de helft van de  
respondenten is de organisatie als werkgeversmerk 
relevant, geloofwaardig en onderscheidend.  
Nu het imago nog. 

Medewerkers worden weinig benaderd
Personeelstekorten nemen toe. En niet alleen op  
het gebied van IT. Daar komt bij dat bijna de helft  
van medewerkers ervoor open staat om benaderd  
te worden door een recruiter voor een nieuwe baan. 
Toch gebeurt dit nog maar weinig. Slechts 7% van 
de respondenten wordt regelmatig benaderd voor 
een baan. Mannen worden daarbij significant vaker 
benaderd dan vrouwen. En 50-plussers weer minder 
dan jongeren. 

 RECRUITMENT & EMPLOYER BRANDING | DE STRIJD OM DE MEDEWERKERONDERZOEK

Twee derde van de respondenten wil het liefst in het 
publieke domein werken. Slechts 7% niet en de rest 
heeft geen voorkeur. Als ze voor een nieuwe baan 
kiezen, speelt de organisatie natuurlijk een rol, maar 
een kleine meerderheid vindt de functie belangrijker.

Dit zien we ook terug in de resultaten bij wat  
volgens medewerkers het belangrijkste is in de  
zoektocht naar een nieuwe baan. Functie en sfeer 
zijn de belangrijkste aspecten. Doorgroei- en  
opleidingsmogelijkheden zijn het minst belangrijk.
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We spreken Jeroen in een koffiezaak in Amsterdam. De van origine psycholoog 
oogt jong en energiek. Als een 53-jarige millennial. Jeroen zit nog in een 
ander interview als ik arriveer. Later geeft hij toe dat dit de plek is waar hij 
zijn afspraken heeft. “Ik woon hier vlakbij, maar ik zit liever hier dan telkens 
in mijn keuken thuis." Achteraf krijg ik het gevoel dat een interview in een 
koffietent voor Jeroen meer dan alleen functioneel is. Het is een neutrale plek 
waar ruimte is voor een dialoog in plaats van een interview. Daar zit ik dan, 
voorbereid met vragen op papier. 

U heeft meermaals aangegeven dat kennis van medewerkers 
steeds onbelangrijker wordt. Hoe bedoelt u dit? 
“Cognitieve kennis wordt steeds onbelangrijker. Cognitieve kennis stamt uit  
het industriële tijdperk. De tijd dat we dachten in het maken van producten.  
Om een product te maken was er een proces nodig. Voor dit proces bedachten 
we structuren, taken en bijbehorende functies. Niks geen kwade bedoelingen, 
maar wel iets uit het verleden. Mensen als machines die braaf hun taken 
uitvoerden. Maar inmiddels zitten we in een tijd waarin technologie deze 
taken over neemt en andere kwaliteiten van mensen vereist zijn. Van een 
uitvoerder van een steeds herhalende taak, naar een creatief persoon die in 
teamverband bezig is met een uniek en eenmalig project.”

Wat is hiervan de invloed op recruitment?
“Recruitment gaat steeds meer om de doelstellingen en de dit moment popu-
laire ‘why’. ‘How’ is vervolgens aan de medewerker. Aan een HRM’er  
vraagt het management bijvoorbeeld: we willen dat onze medewerkers  
gezonder worden, hoe ga je dit realiseren? Bij sollicitaties staat nog te vaak 
het takenpakket centraal en niet de oplossing. Een voorbeeld van een  
vacature voor een HRM-functie kan zijn: we willen gezondere medewerkers 
en zoeken iemand die dit met ons gaat realiseren. In mijn beleving moet het 

Onbeperkt houdbaar als term voor duurzame inzetbaarheid.  
Stoppen met industrieel (proces)denken. Geen leidinggevenden  
bij sollicitatiegesprekken. En HRM moet ophouden te bestaan en  

transformeren naar change agents. Zomaar een greep uit het gesprek  
met Jeroen Busscher. De bestseller auteur van onder andere  

‘Pimp je afdeling’ kijkt duidelijk anders naar de wereld van HRM  
en recruitment en biedt genoeg stof tot nadenken. 

Sollicitaties  
op de schop

Expert | Jeroen Busscher 
schrijver en spreker

EXPERT | JEROEN BUSSCHER  RECRUITMENT & EMPLOYER BRANDING | DE STRIJD OM DE MEDEWERKER
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veel meer gaan over de competenties die nodig zijn 
om een bepaald doel te bereiken. Zo kom je erachter 
of jullie wereldbeelden matchen en of zijn of haar 
competenties aansluiten bij de vraag. Hoe kunnen 
de competenties van de medewerker bijdragen aan 
de belangen van de organisatie? Het is hetzelfde als 
bij een leverancier voor bedrijfsverlichting. Je kunt 
vragen om een hanglamp, een voetlamp met dimmer 
en spotjes in het plafond. Je kunt ook aangeven wat 
je wilt bereiken: sfeerverlichting die uitnodigt om  
in een groep te overleggen. De leverancier is expert 
binnen zijn domein en komt met een passend  
voorstel om het doel te bereiken. In een sollicitatie  
is dit niet anders. Als je een professional zoekt,  
pas hier dan je recruitment op aan.”

Geldt dit ook voor mensen  
in uitvoerende functies?
“Mensen in uitvoerende functies zijn ook professionals 
en dienen op deze manier benaderd te worden.  
Kijk naar deze koffietent. Je kunt als ondernemer  
de keuze maken om precieze taakomschrijvingen te  
formuleren over wat er allemaal gedaan moet  
worden en daar mensen bij gaan zoeken. Je kunt  
ook aan het team vragen om een koffietent te  
‘runnen’ waar mensen terecht kunnen voor  
lekkere koffie, zich prettig voelen en nog een  
keertje terugkomen. Het team werkt samen om  
dit doel te bereiken.”

Waarom is samenwerken zo belangrijk?
“Alleen kom je niet zo ver. Je hebt als team hetzelfde 
doel voor ogen, waarin ieder zijn verantwoordelijk-
heid neemt. Samenwerken als een squat van  
gelijkwaardigheid en gelijktijdigheid. Iedereen  
pakt hierin zijn eigen rol. De een neemt van nature 

meer het initiatief en de ander plaatst de noodzake-
lijke kanttekeningen. Zelfsturende teams noemen ze 
dat tegenwoordig.”

Zijn de huidige sollicitatieprocedures dan wel 
geschikt voor het vinden van het juiste talent?
“Nee, 50 jaar geleden was het normaal dat je chef 
vertelde wat je moest doen. Maar de huidige  
generatie is anders opgegroeid. Ze zijn gewend  
om in groepen te werken en te functioneren.  
Ze ontmaterialiseren en zijn veel minder gedreven 
op oude hiërarchische structuren van meer geld,  
hard werken, hogere functie en meer status.  
Het gaat steeds meer over inhoudelijke ambitie  
en het goede willen doen.”
 
Toch zijn er al veel organisaties  
die met zelfsturende teams werken.  
Is recruitment hierop aangepast?
“Nee, vaak niet. En dat is precies waar de  
problemen ontstaan. In de werving en selectie  
zijn organisaties teveel gericht op wie er past.  
Terwijl ze juist op zoek moeten naar de dissonant. 
Iemand die het team sterker maakt, in plaats van 
iemand die net zo is als de rest. Als we dit zouden 
doen, dan lossen we ook meteen het probleem op 
van meer diversiteit en meer vrouwen aan de top.
 
Hoe kunnen we dit concreet  
vertalen naar het sollicitatiegesprek?
“Om te beginnen moeten sollicitatiegesprekken  
niet meer gevoerd worden door de leidinggevende.  
Deze werkt namelijk niet in het team. De leiding-
gevende het sollicitatieproces laten doen, is industrieel 
denken. De baas heeft de leiding over het proces en 
bepaalt wie een specifieke taak kan uitvoeren.”

Wie moet volgens jou het  
sollicitatiegesprek voeren? HRM?
“Ook HRM niet, die staat te ver af van de ambities en 
doelen van de teams. Daarom moeten de teams  
zelf een centrale rol spelen in de sollicitatie.  
Zij weten voor welke uitdagingen ze staan en  
welke competenties er nodig zijn om hun doelen  
te bereiken. Natuurlijk is dit een ideaalbeeld.  
Teams moeten hier in groeien. Uiteindelijk komt  
dit het vinden van het juiste talent ten goede.  
Ook interne en externe betrokkenen kunnen van 
toegevoegde waarde zijn in een sollicitatie. Zo kan  
er juist voor iemand van een andere afdeling bij  
een sollicitatie een rol weggelegd zijn.”

En wat is dan nog de rol van HRM bij de selectie?
“HRM transformeert naar haar gedroomde rol van 
strategisch partner en gaat de organisatie hiertoe in 
staat stellen, als change agent.”

Als change agent?
“Een change agent houdt zich primair bezig met 
het begeleiden van organisatieveranderingen. Een 
change agent team zorgt ervoor dat de organisatie in 
beweging is en exploreert. Bij sollicitaties betekent 
het dat ze teams in staat moeten stellen om het juiste 
talent aan te trekken.”

En hoe kunnen deze teams dan het juiste 
talent aantrekken? Hoe ziet het sollicitatie-
gesprek eruit?
“Om te beginnen moeten we stoppen met interviewen. 
Een sollicitatie moet een gesprek zijn waarin een  
dialoog plaatsvindt. Dit is licht creatief en samen 
denk je ergens over na, exploreer en filosofeer je.  
Op deze manier kom je erachter hoe de sollicitant 

functioneert, of deze bereid is om nieuwe dingen te  
ontdekken, of de sollicitant standvastig is, koppig 
of juist creatief. Maar ook open minded of grappig. 
Want iemand kan wel goed zijn in het beantwoorden 
van vragen, maar dat wil niet zeggen dat de sollicitant 
van toegevoegde waarde is in je team. Vergeet in het 
gesprek niet om het te hebben over wat iemand echt 
leuk vindt of drijft. Enthousiasme gaat namelijk het 
verschil maken.

Als we dan toch gestopt zijn met interviewen, dan 
gaan we ook niet meer tegenover iemand zitten. 
Mensen hebben de neiging om, vaak met meer dan 
één persoon, tegenover iemand te gaan zitten.  
Dit creëert direct een afstand, waarin de sollicitant 
niet zichzelf kan zijn en zich vaak onzeker en  
onprettig voelt. Een team moet op een natuurlijke 
manier met de sollicitant in gesprek. Dit kan  
bijvoorbeeld zijn door aan de slag te gaan. Het team 
staat voor een uitdaging in hun werk en gaat in  
gezamenlijkheid met de sollicitant op zoek naar  
een oplossing. Zo ontdek je meteen hoe iemand 
functioneert in het team en of hij of zij de juiste  
competenties bezit.  

Tot slot, wanneer een nieuwe medewerker zijn  
of haar eerste werkdag heeft, verpest het dan niet 
meteen met een inwerkprogramma. Deze zijn  
gericht op de functie en zo zijn we weer terug bij  
het industrieel denken. Je wilt dat deze medewerker 
met een frisse blik iets komt toevoegen. Geef hem  
of haar dan ook die kans!”

EXPERT | JEROEN BUSSCHER  RECRUITMENT & EMPLOYER BRANDING | DE STRIJD OM DE MEDEWERKER
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De Rijksoverheid is door Intelligence Group uitgeroepen tot meest 
favoriete werkgever van Nederland. Wie denkt dat hier een uitgekiende 
employer branding strategie achter moet zitten, heeft het mis. 

De Rijksoverheid focust vooral op job branding
In het onderzoek van Intelligence Group naar favoriete werkgeversmerken 
staat de Rijksoverheid, voor het eerst in de veertien jaar dat het onderzoek 
loopt, op nummer één. De opmars van het Rijk is jaren geleden in gezet.  
Ook de rest van de overheid doet het goed als aantrekkelijke werkgever.  
Maar liefst drie werkgeversmerken uit de publieke sector staan in de  
top tien: het Rijk, de Belastingdienst en de Politie. Sowieso doet de  
non-profit sector het ook goed met Defensie, Rijkswaterstaat, het ministerie 
van Veiligheid en Justitie, GGZ en het UWV in de top 25.  

Werken aan 
de favoriete 
werkgever van 
Nederland

CASE | DE RIJKSOVERHEID

Marloes Droog  
Campagnemanager  

arbeidsmarktcommunicatie 
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Uiteindelijk wil je medewerkers aan je binden en 
carrièreperspectief bieden. Hiervoor is ook een sterk 
werkgeversmerk nodig.” 

Dat lijkt niet het enige waar de ambitieuze  
campagnemanager zich op wil focussen. “Ook het 
meer door meten van alle fases in het werving- en 
selectietraject is een onderdeel waar we nog stappen 
in kunnen zetten. Binnen het Rijk willen we de 
arbeidsmarktcommunicatie, werving en de selectie 
nog beter aan elkaar verbinden om vacatures nog 
beter te kunnen invullen. Zo weten we dus nog niet 
of we nu beter vacatures invullen. Maar dat inzicht 
komt wel steeds dichterbij."

Betekenisvol werk
Marloes is van mening dat ook de crisis meespeelde 
in het aantrekkelijker worden van overheidsinstanties 
als werkgever. Maar zeker weten doet ze het niet, 
want nu de economie weer aantrekt, blijft de 
Rijksoverheid ook stijgen in aantrekkelijkheid.  
“Wij hebben wel het voordeel dat we tijdens de crisis 
gestaag hebben kunnen bouwen aan ons werkgevers-
merk. Dit blijkt ook uit ons eigen imago-onderzoek 
waar we hoger op gescoord hebben.” Maar volgens 
Marloes speelt er meer. “De nieuwe generatie is  
op zoek naar andere waarden in een baan.  
Tegenwoordig speelt een goede werk-privé balans 
en betekenisvol werk mee in de keuze voor een 
werkgever. Dan zit je met een baan bij de Rijks-
overheid of andere organisaties in de publieke sector 
goed.” Dit moment grijpt Marloes aan om andere 
organisaties in de publieke sector te adviseren om te 
starten met contentmarketing en de inzet van sociale 
media voor employer- en jobbranding. “Ga aan de 
slag met verhalen van het werk bij jouw organisatie. 
En neem dan niet te snel genoegen met het eerste 
beste antwoord, maar kies voor een journalistieke 

aanpak en vraag door. Zeg niet dat een baan  
afwisselend of dynamisch is, maar vraag wat voor  
projecten iemand doet, hoe iemands dag eruitziet 
waardoor het zo afwisselend is. Zo kom je uiteindelijk 
te weten wat een functie zo mooi en uniek maakt. 
Dat is wat je doelgroep wil weten en vormt de  
basis voor je verhaal.” Ook de aansluiting op de  
missie van de organisatie en afstemming met  
de communicatieafdeling van de verschillende  
organisaties is volgens de campagnemanager  
van groot belang.

Aansluiten op missie organisatie
De naam Werken voor Nederland is niet zomaar 
gekozen. Dit sluit direct aan op de missie van de 
Rijksoverheid die in 2008 is bepaald. Destijds hebben 
alle Rijksoverheden hetzelfde logo gekregen.  
“In de ontwikkeling van Werken voor Nederland en  
de verschillende uitingen wordt altijd rekening ge-
houden met het grotere verhaal vanuit de Rijksover-
heid. In het verleden werd hier strak op gestuurd, 
maar met Werken voor Nederland is dit wat losser  
en gaat het meer uit van de specifieke functie of  
organisatie waar het betrekking op heeft. Werken 
voor Nederland is en blijft de rode draad in alle  
verhalen. Het is mooi om te zien hoe vanzelf dat 
gaat. De online redacteuren interviewen rijks-
medewerkers en altijd komt de betekenis van ieders 
werk voor Nederland ter sprake. Of dat nu een  
verpleegkundige in een gevangenis is, een ICT’er  
bij het Nationaal Cyber Security Centrum of een 
trainee bij Rijkswaterstaat. Allemaal dragen ze bij 
aan een beter Nederland.” 

Volgens campagnemanager Marloes Droog begint 
het bij de Rijksoverheid allemaal bij werkgeverschap. 
“De Rijksoverheid is een aantrekkelijke werkgever 
waar veel mogelijk is en waar je in principe met elke 
mogelijke achtergrond terecht kunt. Met arbeids-
marktcommunicatie maken we die mogelijkheden 
zichtbaar bij de diverse doelgroepen. In ons geval 
met ‘contentmarketing’ en gerichte media-inzet.” 

Contentmarketing en job branding
In 2011 heeft de Rijksoverheid de keuze gemaakt om 
meer in te zetten op job branding. “Natuurlijk altijd 
vanuit het corporate brand van de Rijksoverheid, 
maar de focus lag vooral op verhalen over de  
specifieke functies, projecten en de medewerkers", 
aldus Marloes. “Dit sluit beter aan bij de doelgroep.  
Veel mensen denken bij het Rijk misschien niet  
direct aan de vele ICT-functies of traineeships.  
Met verhalen over de mogelijkheden bij de  
Rijksoverheid stellen we niet alleen het organisatie-
onderdeel, maar zeker ook de functie centraal.  
De Rijksoverheid bestaat namelijk uit zoveel  
verschillende organisaties die bij elkaar opgeteld  
het merk Rijksoverheid vormen."

Als je de website werkenvoornederland.nl bezoekt, 
ga je automatisch lezen. Interessante verhalen over 
de digitalisering van de studiefinanciering bij DUO 
of innovaties voor het meten van de luchtkwaliteit 
bij het KNMI zijn niet alleen goed geschreven, maar 
geven ook een kijkje in de mens achter de functie. 
Marloes legt uit: “We zijn altijd op zoek naar het 
verhaal achter een specifieke functie. Zo is het voor 
een ICT’er bijvoorbeeld belangrijk om aan complexe 
projecten te werken. Met de verhalen op werken-
voornederland.nl laten we zien om welke projecten 
het gaat, in plaats van alleen in de functieomschrijving 
te benoemen dat je aan complexe opdrachten werkt. 

De verhalen brengen de functie tot leven, zeker als 
dit verteld is door ICT’ers die werken voor het Rijk.”

Van content naar campagne 
In het verleden heeft de Rijksoverheid ook gekozen 
voor de inzet van de meer traditionele massa media 
als radio, televisie en kranten. Dit doen ze nu alleen 
nog als de wervingsvraag groot en urgent is.  
Voor specifieke functies is dit minder interessant 
en vertaalt Maloes de contentmarketing naar meer 
gerichte media-inzet. “De focus ligt op social media. 
Daar kunnen we specifiek ‘targetten’ op de doel-
groep met onze content. De Nederlandse Voedsel  
en Warenautoriteit werft jaarlijks dierenartsen.  
We hebben een reportage over een dag uit het 
leven van een dierenarts gemaakt. Met een paar 
honderd euro budget hebben we deze via LinkedIn 
en Facebook gericht onder de aandacht gebracht. 
Vervolgens zie je dat mensen het interessant vinden, 
op dit verhaal reageren en het bereik snel vergroten. 
Wat uiteindelijk leidt tot kwalitatieve sollicitaties. 
Zoiets deden we ook voor de werving van arbeids-
inspecteurs van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. De kwaliteit van sollicitanten was 
hierdoor aanzienlijk beter.” 

Balans tussen employer- en job branding
Ondanks alle superlatieven die er de afgelopen 
periode zijn uitgestort over de arbeidsmarkt-
communicatie van de Rijksoverheid, ziet Marloes 
Droog nog altijd verbeteringen. “De nummer 1  
positie is mooi, maar dat is niet het doel. We hebben 
de afgelopen jaren een sterke focus gehad op job 
branding voor specifieke doelgroepen. Nu is het tijd 
om in te zetten op meer doelgroepen om te zorgen 
voor een betere balans van het employer brand. 
Want het gaat niet alleen om het aantrekken van 
nieuwe medewerkers op korte termijn.  

 RECRUITMENT & EMPLOYER BRANDING | DE STRIJD OM DE MEDEWERKER
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Voor veel HRM’ers in de publieke sector is het 
fenomeen wellicht net zo onbekend als UFO’s voor 
de ruimtevaart: marketing. Maar misschien is het 
toch eens tijd om met minder argwaan naar deze 
inmiddels decennia oude discipline te kijken.  
En er in het geval van recruitment lering uit te 
trekken. Er zijn namelijk opvallend veel parallellen 
te trekken. 

In de marketing zijn de 4 p’s (Product, Prijs, Plaats 
en Promotie) de klassieke bandering van het vak. 
Marketeers over de hele wereld gebruiken deze 
marketingmix. Recruitment bestaat uit werving  
en selectie. Selectie is zonder twijfel het domein  
van HR, maar bij werving komt opvallend veel  
marketing kijken. 

Product
Waar dit in de marketing gebruikt wordt om het  
product of dienst te bepalen, is het voor HRM een 

kans om eens goed naar het werk bij de organisatie te 
kijken. Wat betekent het om voor onze organisatie te 
werken? Wat zijn de voordelen van onze organisatie 
ten opzichte van andere organisaties? En waarom 
zou iemand hier willen werken? Grijp de P van Product 
aan om alle eigenschappen van werken bij de  
organisatie te beschrijven en te onderzoeken waar 
het onderscheidend vermogen van de organisatie zit. 

Prijs
Als we het in marketingtermen hebben over prijs, 
worden alle aspecten die van invloed zijn op prijs  
van een product onderzocht en in kaart gebracht.  
Vraagt een concurrent een lagere prijs voor een  
vergelijkbaar product? Dan vraagt dit om aanpassingen 
in de andere 3 p’s om de meerprijs te verantwoorden.  
Nu kost een baan een sollicitant als het goed is  
geen geld, maar het is zeker de moeite waard om  
te onderzoeken of de arbeidsvoorwaarden  
concurrerend zijn. Zeker bij schaarse profielen.

De marketingmix  
van recruitment

VISIE | PIETER PHILIPPART  RECRUITMENT & EMPLOYER BRANDING | DE STRIJD OM DE MEDEWERKER
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Plaats
Deze P omvat zowel de locatie waar de consument 
het product verkrijgt als het distributiekanaal in  
marketing. Maar ook in het kader van recruitment is 
het waardevol om na te denken over de P van plaats. 
Het sollicitatieproces van IT’ers verloopt wellicht  
totaal anders dan van een facilitair manager.  
Als dit het geval is, moet je ook op andere plekken  
aanwezig zijn. Een IT’er is honkvast en is gewend  
om benaderd te worden, terwijl een facilitair  
manager misschien het liefst via LinkedIn solliciteert. 

Promotie
Promotie is het onder de aandacht brengen van een 
product of dienst. Dit veelomvattende aspect van 
de marketingmix is op veel manieren toepasbaar in 
recruitment. 

•  Employer Branding: Waar staat de organisatie 
voor? Tijd om dit uit te dragen. Branding is gericht 
op het opbouwen van een imago van de organi-
satie. Dit werkt alleen als het past bij de identiteit. 
Vergeet niet dat employer branding ook bedoeld 
is om eigen medewerkers te binden, en niet alleen 
om nieuwe medewerkers te enthousiasmeren. 

•  Jobhunter: in het geval van marketing is dit  
vaak persoonlijke verkoop/sales. Dit is een  
kostbare vorm van promotie. In het kader van  
recruitment is dit een kostbare vorm van werving. 
De persoonlijke benadering maakt het vaak  
wel een effectief middel. Maar het wordt pas  
echt effectief als er een duidelijke strategie aan  
ten grondslag ligt. Want als je die potentiële  
kandidaat spreekt, is een goede pitch bepalend 

voor een eventueel sollicitatiegesprek.
•  Online marketing: Een groot deel van het  

recruitment vindt online plaats. Een vacature op  
de werkenbij-site plaatsen, een tweet versturen,  
op Yammer posten en wachten tot de sollicitanten 
binnenstromen. Een online marketeer kiest hier 
voor een andere benadering. Dit begint bij de  
werkenbij-site, het optimaliseren van de vacature-
tekst voor zoekmachines, het eenvoudiger maken 
van het online sollicitatieproces, eventueel  
adverteren via de voor de vacature relevante kanalen 
en op de juiste manier delen via sociale media. 

•  Conversie-optimalisatie: Nu belanden we  
bij een term die bij sommigen de nekharen  
overeind laat staan. Welkom in de wereld van  
online marketing. Eigenlijk is conversie- 
optimalisatie een combinatie van sales, marketing 
en psychologie, waarbij gekeken wordt hoe de 
effectiviteit van de online activiteiten verbeterd 
kan worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat veel 
sollicitanten afhaken bij het invullen van de  
sollicitatie, of dat de advertenties via Indeed  
veel betere sollicitanten oplevert dan via Google. 
Voor een online marketeer aanleiding om bij te 
sturen. En als er twijfels zijn, ga dan eens aan de 
slag met A/B testen om te onderzoeken wat het 
beste werkt.

 
Als HRM’er gaat u misschien niet direct morgen aan 
de slag met marketing, maar nu de ‘war on talent’ 
voor verschillende functies in het publieke domein 
losbarst, is het raadzaam om de schroom van u af  
te schudden en marketing te gebruiken voor het 
verbeteren van de recruitment in uw organisatie. 

VISIE | PIETER PHILIPPART
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Vroeg of laat komt iedere organisatie ermee in aanraking. Het dilemma 
waarbij je als organisatie voor de keuze komt te staan om (een deel van) 

de HR-activiteiten zelf te (blijven) doen of uit te besteden aan een externe 
marktpartij. Geen gemakkelijke keuze, omdat er nogal wat bij komt kijken. 

De vele keuzemogelijkheden op het gebied van in- of outsourcing, keuze 
software en dienstverlener, ambities op het gebied van HR en de financiële 

bandbreedtes waarmee dit gepaard gaat, vergen veel van het inschat-
tingsvermogen van de betrokkenen. Daarbij is een blauwdruk ook niet te 

overleggen, omdat iedere organisatie uniek is.

Het Insourcing 
vs. Outsourcing 

dilemma

 DE TOEKOMST VAN HRM | HET INSOURCING VS. OUTSOURCING DILEMMA

Harold de Wit 
Directeur Administratie & Advies
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huis goed te kunnen uitvoeren? En is in kwantitatieve zin voldoende  
capaciteit beschikbaar om eventuele kwetsbaarheid met betrekking tot  
verlof of uitval van verantwoordelijke medewerkers te kunnen opvangen?  
Het spreekt voor zich dat kleinere organisaties minder slagkracht hebben om 
de verschillende kwalitatieve rollen die gevraagd worden goed in te vullen, 
los van de grotere kwetsbaarheid in relatie tot beschikbare capaciteit.  
Maar we zien ook dat grotere organisaties moeite hebben om in alle  
noden en behoeften te voorzien om administratie en systeem goed  
aangesloten te houden op elkaar. 

Dat brengt ons op het willen. De keuze om te insourcen of te outsourcen 
wordt ook vaak ingegeven door de ambities die een organisatie heeft.  
Een belangrijk argument om ervoor te kiezen om administratie en systeem 
in eigen hand te houden, is het behoud van kennis in de eigen organisatie en 
daarmee gepaard gaande onafhankelijkheid. Een belangrijk argument om 
te kiezen voor outsourcing ligt vaak in de focus van de organisatie op het 
primaire proces en de keuze om secundaire activiteiten, zoals administratie 
en beheer en ontwikkeling van het systeem over te laten aan een externe 
marktpartij om schaal- en herhalingsvoordelen te realiseren. 

Businesscase
Natuurlijk zijn bovengenoemde overwegingen een simpele voorstelling van 
zaken, maar in hoge mate kunnen ze wel de grondhouding bepalen hoe men 
tegen een gewenste oplossing aankijkt binnen een organisatie. Een gedegen 
onderzoek en het maken van een businesscase (eventueel door een externe, 
onafhankelijke partij) kan het uiteindelijke antwoord verschaffen. Immers,  
bij de afwezigheid van keuzes ontstaat er pas echt een dilemma...

Inmiddels zijn er veel ‘best practices’ als het gaat om in- of outsourcing van 
HR. Als belangrijkste vuistregel kan in ieder geval benoemd worden dat een 
organisatie zichzelf regelmatig een aantal vragen moet stellen: Waarom 
willen we activiteiten in- of uitbesteden (het analyseren van doelstellingen, 
drijfveren en risico’s)? Welke activiteiten willen we in- of uitbesteden?  
En op welke manier willen we dat doen?

Info- en keuzestress
Dat zijn een hoop keuzes die zomaar kunnen leiden tot de nodige  
keuze stress. Vooral ook omdat we leven in een tijdperk waarin informatie 
meer dan ooit beschikbaar is. We worden overspoeld met e-mails,  
reclame, nieuwsbrieven, rapporten, filmpjes op YouTube, blogberichten,  
Facebook, Twitter en ga zo maar door. Onderzoek van TNO wijst uit dat 
bijna de helft van alle werk- en beroeps gerelateerde klachten wordt  
veroorzaakt door zogeheten infostress. Die stress ontstaat omdat onze  
hersenen nog maar één vijfde van de informatie feitelijk kunnen verwerken. 
In de laatste dertig jaar is meer informatie geproduceerd dan in alle jaren 
daaraan voorafgaand.

Het Insourcing vs. Outsourcing Dilemma is bij uitstek een domein waar  
info- of keuzestress op de loer kan liggen. Er is ontzettend veel informatie 
beschikbaar over de motieven en de voor- en nadelen waarom insourcing  
of outsourcing de beste optie is voor je organisatie. Vaak is de informatie-
voorziening ook nog eens gekleurd door de belangen van commerciële 
partijen die baat hebben bij een mogelijke variant.

Kunnen en willen
Complexiteit laat zich vaak het beste bestrijden door niet nog meer  
complexiteit toe te voegen, maar zaken juist eenvoudiger te maken.  
In vervolg hierop laat het dilemma zich het beste benaderen over de  
band van kunnen en willen.

Het kunnen heeft alles te maken met de kwalitatieve en kwantitatieve  
capaciteit binnen de eigen organisatie om enerzijds de administratieve  
organisatie te borgen, maar anderzijds ook beheer, onderhoud en  
ontwikkeling van het e-HRM systeem te kunnen garanderen. Is voldoende 
kwaliteit in huis om snel veranderende wet- en regelgeving, compliance van 
de processen en beheer en ontwikkeling van het e-HRM systeem in eigen 
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De sectoren zorg en welzijn, onderwijs en overheid zijn de afgelopen  
jaren eigenlijk elke week wel één of meerdere keren onderwerp van  

gesprek geweest in de landelijke media. Wat mij persoonlijk opvalt in  
de mediaberichten, is dat de meerderheid niet over de daadwerkelijke 
zorgverlening, het lesgeven in de klas of dienstverlening aan burgers  

gaat. Veelal gaat het over andere onderwerpen, zoals bedrijfsvoering, 
bezuinigingen, financiën, reorganisaties, efficiënter werken, kosten  

reduceren en inzicht geven in geleverde prestaties. 

Welkom in  
‘the networked age’

Bas van Leeuwen 
Commercieel manager 
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jaren meer en meer de opkomst van de platformstrategie als bedrijfskundige 
oplossing. In het huidige digitale tijdperk staat alles met elkaar in verbinding. 
De ‘Harvard Business Review’ spreekt over ‘The networked age’, waarin 
waarde gecreëerd wordt doordat (digitale) oplossingen samengebracht 
worden in één adaptieve eenheid. Een platformstrategie gaat uit van het 
principe dat een klant slechts te maken heeft met één dienstverlener die één 
geïntegreerde oplossing levert. De ‘voorkant’ van de oplossing is een herken-
bare, betrouwbare eenheid, de ‘achterkant’ is een geïntegreerd geheel van 
verschillende oplossingen die samen een sterke verbinding vormen. 

Bekende organisaties die in ‘The networked age’ succesvol een platform-
strategie geïmplementeerd hebben, zijn onder andere Apple, Bol.com en  
LinkedIn. Naast het feit dat deze bedrijven erg succesvol zijn, werken zij 
vooral voor zeer veel tevreden klanten. Kenmerkend voor deze organisaties 
is dat zij de centrale rol pakken in de keten en de relatie met de ‘klant’  
(lees: patiënt, cliënt, leerling, burger) hebben, maar een groot gedeelte  
van hun productieproces en/of bedrijfsvoering buiten de deur leggen bij 
gespecialiseerde partijen. Als u werkzaam bent bij een organisatie in de  
publieke sector dan zou de keuze niet zozeer moeten zijn, ‘Wat moeten  
de we doen als organisatie om nu en in de toekomst onze bedrijfsvoering  
optimaal ingericht te hebben?’ maar ‘Wat moeten we zelf doen?' 
Kwalitatief goede zorg is van levensbelang, goed onderwijs maakt ons  
klaar voor de toekomst en solide openbaar bestuur zorgt voor de structuur 
waarbinnen onze maatschappij kan functioneren. Laat daar alle aandacht  
naar uitgaan. De keuze is uiteraard aan u.

Gartner hype cycle
Eén van de mogelijkheden om bedrijfsvoering efficiënter te maken, inzicht 
te creëren in prestaties van medewerkers en organisatie én de kosten te 
laten dalen – of minder hard te laten stijgen -, is het efficiënter uitvoeren van 
werkzaamheden via digitalisering. Het lijkt er wel eens op dat we alles met 
software kunnen maken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Gartner hype cycle 
voor ‘healthcare’ waarin opkomende technologieën beschreven worden 
in verschillende stadia, dan lijkt dat ook aardig te kloppen. Naast een groot 
aantal technieken die direct met zorgverlening te maken hebben, verwachten 
zorgorganisaties qua bedrijfsvoering veel intelligente en gecompliceerde 
CRM en ERP systemen voor gezondheidszorg. 

Daarnaast zijn veel organisaties bezig met het opzetten van portalen voor 
patiënten en worden ze geconfronteerd met de uitdaging om op een juiste en 
uniforme manier gegevens te delen. Binnen het onderwijs in de Gartner hype 
cycle voor ‘Education’ zien we termen als ‘institutional analytics’ en ‘learning 
analytics’, waarmee door het verzamelen en analyseren van data, lespro-
gramma’s efficiënter en persoonlijker kunnen worden gemaakt. Daardoor 
kunnen scholen weer effectiever werken en kunnen ze betere resultaten 
behalen met de bestaande middelen. 

Naast het leveren van kwalitatief goede zorg, goed onderwijs en solide 
openbaar bestuur, raken we daar een belangrijk thema, namelijk (efficiënte) 
bedrijfsvoering. Het is van groot belang dat organisaties in de publieke sector 
de beschikking hebben over de juiste digitale ‘tools’ of software. Maar wat 
hebben werkenden binnen de publieke sector van nature met een gecom-
bineerd onderwerp van bedrijfsvoering en software? Het is ‘noodzakelijk’ 
om tot goede schaalbare en efficiënte dienstverlening te komen. Maar als dat 
het uitgangspunt is, dan zal een efficiënte (gedigitaliseerde) bedrijfsvoering 
nooit de aandacht krijgen die het nodig heeft.

Als alles kan, wat moet je dan kunnen?
Het feit dat je met software alles kan, wil nog niet zeggen dat je alles zelf 
moet willen doen. En dat is een fundamentele overweging die alle aandacht 
verdient. Bedrijfsvoering komt voort uit bedrijfskunde en we zien de laatste 
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Uit onze publicatie ‘Werkgeluk’ blijkt dat streven naar geluk op het  
werk allerlei positieve effecten tot gevolg heeft. Gelukkige medewerkers 
verzuimen minder, werken harder en staan meer open voor vernieuwing. 

Maar deze effecten komen niet ‘zomaar’ bovendrijven. Geluk is immers 
een werkwoord; je moet er continu in (blijven) investeren. Als het  

gaat om werkgeluk begint het met het bewustzijn en de ambitie om als 
organisatie te investeren in het geluk van medewerkers. Het streven  

naar een High Performance Organisatie (HPO) is een manier om  
duurzaam te werken aan werkgeluk en meer.

Van werkgeluk 
naar High 

Performance 
Organisatie

  DE TOEKOMST VAN HRM | VAN WERKGELUK NAAR HIGH PERFORMANCE ORGANISATIE

Koen de Rooij 
Manager Driessen Professionals
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implementeren die leiden tot een HPO. De echte 
verandering komt namelijk van binnenuit en is in 
iedere organisatie uniek. Een organisatie moet  
heel veel commitment en inspanning vanuit haar  
management en medewerkers vragen om elke  
dag een beetje beter te willen zijn en continu  
de aandacht en focus op de juiste onderwerpen  
te houden. 

HR aan zet!
Ik geloof dat HR als facilitator fungeert in de transitie 
naar een HPO en daarmee een gelukkige organisatie. 
Dit vraagt van HR om van buiten naar binnen te den-
ken én te handelen, met focus op haar toegevoegde 
waarde. Daarnaast ook het actief vertalen van ex-
terne ontwikkelingen naar de interne context en het 
samenbrengen van diverse belangen van verschil-
lende stakeholders. In dit kader benoemt het HPO 
Center twee rollen voor HR. Allereerst het coachen 
van de leiders van de organisatie. Dit betekent dat 
HR op het juiste niveau de dialoog met leiders voert, 
hen de spiegel voorhoudt en meedenkt over hoe hun 
acties kunnen bijdragen aan het juiste HPO-gedrag 
binnen de organisatie. Ten tweede kan HR als aan-
jager fungeren van HPO-successen. Kern is dat HR 
zelf ook (kleine) HPO-projecten initieert, waaruit 
wenselijk gedrag of samenwerkingsvormen ontstaan 
en die vervolgens spontane initiatieven vanuit andere 
organisatieonderdelen aanwakkeren.

HPO biedt dus een mooie kans werk te maken van 
werkgeluk én voor HR om echt het verschil te ma-
ken. Met oprechte aandacht, gezamenlijke focus en 
medewerkers in hun kracht kom je een heel eind! 

Een HPO, wat is dat?
Op basis van onderzoeksresultaten stelde André  
de Waal (HPO Center) de volgende definitie vast: 

Een High Performance Organisatie is een  
organisatie die significant betere resultaten behaalt 
dan vergelijkbare organisaties, gedurende een  
periode van tenminste vijf jaar, door zich op een  
gedisciplineerde manier te concentreren op datgene 
wat echt belangrijk is voor de organisatie. 

Onderzoek van De Waal laat zien dat de groei naar  
een HPO zijn vruchten afwerpt richting zowel mede-
werkers als klanten. Zo presteren HPO’s aanzienlijk 
beter dan niet-HPO’s op onder andere klanttevreden-
heid, medewerkerstevredenheid en innovatie. 

Kenmerken van een HPO
Maar wanneer ben je als organisatie ‘high performing’? 
Op basis van onderzoek binnen diverse sectoren  
en landen heeft De Waal in 2012 vijf kenmerken  
van een HPO geïdentificeerd:

•  Hoge kwaliteit van management: Managers van 
een HPO kenmerken zich door hun integriteit, 
besluitvaardigheid, actiegerichtheid, effectiviteit, 
zelfverzekerdheid en sterke leiderschapsstijl.  
Als ‘high performance’ individuen (HPI’s)  
streven zij naar klantgerichtheid, kwaliteit en 
voortdurende verbetering.

•  Continue verbetering en vernieuwing: Een HPO 
kent een duidelijke, onderscheidende strategie ten 
opzichte van haar concurrentie en focust zich op 
voortdurende verbetering van processen om haar 
strategie te kunnen realiseren.

•  Lange termijn focus: Een HPO streeft naar  
continuïteit op lange termijn in plaats van korte 
termijn voordelen.

•   Hoge kwaliteit van medewerkers: Medewerkers 
van HPO’s willen resultaatverantwoordelijkheid 
en willen geïnspireerd raken om tot uitzonderlijke 
resultaten te komen. Net als het management zijn 
zij HPI's (High Performance Individuals) die graag 
iets extra’s doen om zo het beste uit zichzelf en de 
organisatie te halen.

•   Openheid en actiegerichtheid: Een HPO kent een 
open en actiegerichte organisatiecultuur waar  
interactief dialoog en informatie-uitwisseling 
tussen alle organisatieleden plaatsvindt.

Uit onderzoek van onderzoeksinstituut HPO  
Center blijkt dat voor publieke organisaties aandacht 
voor de HPO-factoren kwaliteit van management, 
lange termijn focus en openheid en actiegerichtheid 
vooral tot prestatieverbetering leidt. Verder laten 
onderzoeksresultaten zien dat publieke HPO’s  
met hetzelfde budget meer kunnen doen voor  
een hogere kwaliteit. 

Eerst het wat, dan het hoe
Voordat u aan de slag gaat met HPO, verdient het  
aanbeveling twee zaken helder te krijgen. Allereerst 
een duidelijke, getoetste probleemdefinitie die het 
(top)management erkent en omarmt. Bijvoorbeeld 
lage klanttevredenheid, slecht functionerende 
managers of de ambitie om nóg hoger te scoren op 
medewerkerstevredenheid. Ten tweede om inzicht 
te krijgen in de oorzaak van dat ‘probleem’. Een 
onafhankelijke analyse op de HPO-factoren biedt 
dan de beste basis om te bepalen waar de organisatie 
haar tijd, energie en budget in kan investeren.

Als inzicht is verkregen met de diagnose en verbeter-
punten in beeld zijn, kom je bij de hoe-vraag uit.  
Helaas bestaat er geen eenduidige aanpak of  
instrument om geconstateerde verbeterpunten te 
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Driessen Uitzenden & Detacheren
Organisaties in de publieke sector opereren in 
een snel veranderende omgeving. Zo’n omgeving 
vraagt om aanpassingsvermogen, flexibiliteit  
en wendbaarheid van organisaties, zodat zij  
veranderingen om kunnen zetten in kansen.  
Driessen helpt uw organisatie hierbij door mens  
en werk te verbinden.

Door onze focus en jarenlange ervaring in de publieke 
sector kent Driessen de mensen en organisaties in 
de sectoren overheid, onderwijs, zorg & welzijn en 
cultuur als geen ander. Omdat wij precies weten 
wat opdrachtgevers en werkenden in deze sectoren 
beweegt, kunnen wij de beste match maken.  
Na die match houdt ons werk niet op. Met goed 
werkgeverschap als uitgangspunt investeren wij 
continu in persoonlijke ontwikkeling en duurzame 
inzetbaarheid van onze flexibele medewerkers.  
En als volledig digitaal uitzendbureau zijn onze  
processen snel en accuraat; zorgeloos geregeld dus.

•   Werving en selectie
•   Uitzenden 
•   Detacheren
•   Payroll
•   Flex- en vervangingspools
•   Marktplaats externe inhuur
•   Mobiliteit

Driessen Professionals
Professionals met de juiste kennis en competenties 
maken het verschil, nu en in de toekomst. Binnen 
de publieke sector zien wij dat een toenemende 
vraag naar schaarse, hoogopgeleide professionals 
samenvalt met de behoefte aan flexibele expertise 
voor het uitvoeren van tijdelijke projecten.

Driessen biedt uw organisatie toegang tot een partner-
netwerk met schaarse profielen op verschillende 
domeinen. Daarnaast ontzorgen wij opdrachtgevers 
en zelfstandige professionals met de administratieve, 
financiële en juridische zaken rond de inzet van  
zelfstandige professionals. Daarbij heeft u de  
regie en staan wij altijd voor u klaar met helder en 
praktisch advies.

•   HRM consultancy
•   Staffing professionals
•   Zzp contractmanagement
•   Zzp advies
•   Opleidingen

Als we het hebben over samenlevingen waar  
mensen gelukkig leven, dan is een goed  
functionerende publieke sector een voorwaarde 
voor succes. Het zorgt voor onze veiligheid,  
scholing, zorg, innovatie en leefbaarheid.  
Achter alle organisaties in de overheid, het  
onderwijs, zorg & welzijn en cultuur zitten  
mensen. Mensen die met hun werk dagelijks  
bezig zijn om de wereld net een beetje mooier  
te maken. En de manier waarop zij dat doen,  
bepaalt de kwaliteit van onze samenleving.  
Daarom willen wij bij Driessen HRM mensen  
en organisaties in staat stellen om het beste  
uit zichzelf te halen. 

Dit doen we door mens en werk bij elkaar te  
brengen, toegang te bieden tot een breed scala  
aan specialisten en HRM processen overzichtelijker 
en efficiënter te maken. De combinatie van mens  
en proces, persoonlijk en professioneel, stelt  
organisaties in staat om dagelijks het verschil te ma-
ken. Dat doen wij voor meer dan 1.100 organisaties 
en 15.000 medewerkers binnen de overheid,  
het onderwijs, zorg & welzijn en de cultuursector. 

Driessen Administratie & Advies
De publieke sector is in beweging. Driessen  
Administratie & Advies helpt mens en organisatie 
om richting te geven aan die beweging door 
HR-gerelateerde processen efficiënter en over-
zichtelijker te maken. Kennis van de sector, maar 
nog belangrijker, van uw organisatie is daarbij van 
groot belang. Daarom investeren wij in software  
én in mensen, zodat u altijd de oplossing of het 
beste advies krijgt.

Wij bieden direct HRM-advies en ondersteuning 
voor de publieke sector. Als specialist op het gebied 
van e-HRM verzorgen wij onder andere de personeels- 
en salarisadministratie, maken HRM-kennissystemen 
op maat voor uw sector en bieden een compleet 
geautomatiseerd proces rondom tijdelijke  
vervanging van personeel. Wij zorgen ervoor dat  
een efficiënt en overzichtelijk proces meer oplevert 
dan alleen tijdwinst of kostenbesparing.  
Daarom richten wij rapportages en dashboards  
geheel naar uw wens in, zodat u de informatie krijgt 
die u helpt om richting te geven aan uw organisatie.

•   Personeels- en salarisadministratie
•   Financiële administratie
•   AFAS Procesversnellers
•   Salaris consultancy
•   AFAS consultancy
•   HRM-kennissysteem RAP
•   Vervangingsmanager
•   Analysemanager
•   Uitkeringsadministratie

   OVER DRIESSEN HRM

MENSEN MAKEN  
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