
Welke vaardigheden zijn 
in 2023 onmisbaar voor de 
HR-professional?

De rol van HR in de organisatie is 
flink aan het veranderen. Wat  
betekent dit volgens deskundigen 
voor de competenties die je nodig 
hebt of moet ontwikkelen in 2023? 
Zeven HR-experts, waarvan een  
aantal afgelopen jaar aan het 
woord kwam in HRMonitor, laten 
hier hun licht over schijnen.
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  Irene Oerlemans, oprichter   
  Buncmark en NVP-voorzitter:
  ”HR moet een fair 
  playground creëren”
 
“Voor 2023 voorzie ik dat het voor HR-professio- 
nals onmisbaar wordt om met een systemische 
blik naar hun organisatie te kijken. Dat wil zeggen 
dat je de organisatie of een team beschouwt  
als een systeem. Je bekijkt de context en de  
dynamiek van het grotere geheel. 
 
Vervolgens neem je stelling, daar is vaak moed 
voor nodig. HR is er om een ‘fair playground’ te 
creëren. Dat gaat verder dan het waarborgen van 
een eerlijke en inclusieve cultuur. Je hebt hiervoor 
de HR-skill nodig om het hele systeem van de 
organisatie aan te pakken, zodat deze ‘fair’ blijft. 
Door met deze systemische blik te kijken naar 
people-onderwerpen zoals employer branding, 
functiewaardering, belonen en performance  
management zorg je ervoor dat medewerkers 
zich prettig voelen en kunnen groeien.”

Meld je
aan voor

HRMonitor

https://www.compagnon.com/pages/nl-nl/algemeen/inschrijven-nieuwsbrief


  Arjan Elbers, managing 
  director Get Noticed:
  “Kennis naar binnen halen”

“2023 wordt mijns inziens het jaar dat HR serieus 
orde en rust in de chaos kan scheppen binnen  
de organisatie. De economie verandert snel, 
materiaal is schaars. Er lopen gemiddeld vier 
compleet verschillende generaties op je werkvloer 
rond die allemaal hun eigen wensen en behoeften 
hebben. One size fits one en niet all! De arbeids-
markt is- en blijft de komende jaren zeer krap. 

Ook werkvormen veranderen in snel tempo.  
Van vast en flex naar trainees, oproepers, zij- 
instromers, gigs, herintreders, pensionado’s, 
nuggers, statushouders en meer.  De belangrijk-
ste vaardigheid van HR in 2023 is: actuele kennis 
van de bovengenoemde onderwerpen van buiten 
naar binnen halen. Deze kennis gericht vertalen 
naar de interne organisatie en de bijbehorende 
stakeholders, met andere woorden kennis delen  
en sterk stakeholder management. HR is en blijft 
echt mensen- en maatwerk, meer dan ooit! Met 
deze laatste zin snapt elke HR -professional 
exact welke vaardigheden er onmiskenbaar zijn 
in deze ‘bijzondere, maar interessante’ periode.”

  Patricia Gielis, HR-directeur 
  Radboud Universiteit:
  “HR heeft de rol om 
  polarisatie te verkleinen”

“Zoals ik ernaar kijk hebben HR-professionals  
komend jaar onderstaande vaardigheden nodig 
om (blijvend) het verschil te maken en/of bij te 
dragen aan het oplossen van actuele vraagstuk-
ken. Deze vaardigheden zijn juist nu van belang 
vanwege de krappe arbeidsmarkt, voor de  

werving en het vasthouden van medewerkers,  
om het arbeidspotentieel zo goed mogelijk te  
benutten, nieuwe oplossingen te vinden voor de 
snel veranderende arbeidsmarkt en snel beslis-
singen te kunnen nemen die inspelen op die over 
elkaar heen buitelende veranderingen. 
 
Cruciaal voor de rol van HR zal worden: bruggen 
slaan, mensen verbinden en de dialoog open 
houden. Ook als meningen van elkaar verschillen. 
Hierin hebben wij een belangrijke opgave om po-
larisatie (zoals we deze momenteel in de samen-
leving ervaren) te verkleinen en sociale veiligheid 
te versterken.
 
Samengevat in steekwoorden komt dit hierop 
neer:
• Analytische vaardigheden om inzicht in en 
 overzicht over de vraagstukken te krijgen en 
 deze vertaald kunnen worden naar de manier 
 waarop de ontwikkelingen de organisatie, het
 leren, werken en samenwerken in een 
 organisatie beïnvloeden;
• Lange-termijn- en scenariodenken;
• Organisatieontwikkeling en verander-
 management (cultuur, structuur, processen 
 en systemen);
• Advies- en beïnvloedingsvaardigheden
 
Gerelateerd aan HR als professie staan onder-
staande thema’s naar mijn verwachting komend 
jaar centraal:
• Sociale Veiligheid;
• Krapte op de arbeidsmarkt en de innovatie-
 kracht om andere oplossingen te vinden;
• Talentmanagement en opvolgingsplanning;
• Kennismanagement als gevolg van vergrijzing;
• Duurzame inzetbaarheid.”

‘One size fits one en niet all!’



  Jan-Tjerk Boonstra, principal 
  consultant Human Capital Group: 
  “We moeten de organisatie   
  in”

“De vaardigheid die in 2023, én de jaren erna, 
voor HR-professionals onmisbaar is, is het kun-
nen schakelen tussen verschillende behoeften en 
belangen in de organisatie en daarbij de partijen 
te verbinden. Organisaties zijn zo in beweging en 
doorlopend aan het veranderen dat de druk op 
iedereen binnen de organisatie steeds groter 
wordt. Personeelstekorten en mede daardoor 
werkdruk, leiden niet alleen tot verzuim, maar ook 
tot verlies van betrokkenheid en werkplezier. 
 
Wij als HR-professionals moeten op alle vlakken 
kunnen schakelen en verbinden waarbij iedereen 
zich gehoord moet voelen. Dus moeten we ‘de 
organisatie in’, vragen stellen, behoeften in kaart 
brengen, minder beleid maken en juist bijdragen 
aan (praktische) oplossingen waarvan mensen 
direct het voordeel zien en ervaren. Schakelen  
en verbinden houdt ook in dat we anderen  
stimuleren tot en ondersteunen bij het nemen  
van verantwoordelijkheid om die oplossingen te 
vinden. Onze rol moet zijn het empoweren van  
de organisatie. ‘Van hindermacht (dat imago  
hebben we nog te veel) naar organisatiekracht’.”

  Danielle Braun, corporate antroloop: 
  “Bouw een tribe in plaats van
  een organisatie te managen”

“Ik wil je een sprookje vertellen. Over een land in 
het jaar 2023 dicht bij jou en mij. Na jaren van 
tegenspoed door een nare pandemie, oorlogs-
dreiging, een huilende aarde en toenemende 
financiële zorgen, waren de mensen in het land 
een beetje van zichzelf en van elkaar vervreemd 
geraakt. Moe, geïrriteerd en zonder toekomst- 
dromen van jongeren. Het was in die tijd, in dat 
land, net of de kleefstof, de spinnewebbetjes  
tussen mensen, op was geraakt. Maar met de 
komst van het kerstlicht en de rituelen van de 

jaarsovergang daalde er een tegenkracht neer 
over het land. De mensen noemden het de sociale 
kantoorrevolutie.
 
Er stonden HR-managers en leiders op, die  
snapten dat het veel leuker was om een tribe  
te bouwen dan een organisatie te managen. 
Sterker nog, niet alleen leuker, maar noodzakelijk. 
Ze begonnen hun mensen te vragen: zeg, hoe 
gaat het eigenlijk met jou? Hoeveel sociale  
contacten heb jij per week, wat ben je kwijt- 
geraakt door thuiswerken, wat heb je nodig om 
weer te verbinden met elkaar en met de ziel van 
de organisatie? Ze organiseerden ‘hee-wie-was-
jij-ook-alweer kampvuursessies’ voor de oude  
rotten, inwerkweekenden voor nieuwe mede- 
werkers op mooie plekken in de natuur, buddy- 
systemen tussen de oude en de jonge generatie, 
waarin de ouderen hun ervaring met werk- en  
leven deelden en jongeren hen op de beurt  
inwijden in de wondere wereld van festivals, 
TikTok en ‘to be woke or not to be woke’.

In dat land heette de HR-managers voortaan 
magiërs, de CEO koning of koningin en de mana-
gers de familiehoofden. In dat land werden geen 
individuen aangenomen bij een sollicitatie, maar 
vriendengroepen. Of er ontstonden vrienden- 
groepen, omdat het in dat land de normaalste 
zaak van de wereld was dat organisaties zich 
verantwoordelijk voelden voor kleefstof tussen 
mensen.

 

In dat land leefden en werkten de mensen nog 
lang en gelukkig. Waren er minder zieken en 
stroomde de liefde door de gangen van  
verwarmde kantoorgebouwen. Dus wees ma-
gisch als HR-manager. Verbind, verdiep je in je 
medewerkers, hun belevingswereld en cultuur, 
vraag ze waar ze behoefte aan hebben en laat 
zien hoe hoe blij je bent dat ze voor je werken.  
En maak van het kantoor een aantrekkelijke 
thuisbasis.”

‘Wees magisch als HR-manager’



  Michiel van Meer , Chief People 
  Officer Aon Group Netherlands & 
  Aon Service Corporation EMEA:
  “Met data de rol van business
  partner pakken”

“Als ik moet kiezen zeg ik HR-analytics. HR moet 
het zich meer eigen maken om met data de rol 
van business partner in te vullen. Dat betekent  
in de praktijk: een HR-strategie ontwikkelen, 
implementeren en monitoren door de inzet van 
HR-data. Alleen zo kun je als CHRO daadwerke-
lijk meten of een interventie of de implementatie 
van een HR-strategie het juiste effect heeft.”

  Raisa Ghazi:, deskundige vrouwelijk
  leiderschap: 
  “Toon leiderschap, any time,
  any place”

“Als expert op het gebied van Women’s Leader-
ship staat mijn antwoord geheel in het teken van 
de vaardigheden die vrouwen nodig hebben om 
te excelleren (in mijn meest recente Forbes- 
artikel schreef ik over de vijf skills die vrouwen 
nodig hebben om CEO te worden). Dat geldt 
zowel voor leidinggevende HR-professionals als 
voor HR-mensen met leiderschapsaspiraties en 
voor de managers die je als HR begeleidt.  
 
Allereerst is zichtbaarheid op de werkvloer erg 
belangrijk. Als men niet weet wat je prestaties 
en competenties zijn dan kun je niet groeien. Dus 
praat over die prestaties en wat je hebt bereikt en 
deel ze op social media. Daarnaast is het hebben 
van een sterk netwerk een kernvoorwaarde voor 
succes. Maar misschien wel het belangrijkst is  
het tonen van leiderschap any time, any place.  

 

Wees actief aanwezig, deel je mening, toon  
assertivitiet, onderhandel en neem de regie waar 
nodig. Hoge confidence levels dragen hier sterk 
aan bij: werk aan je zelfvertrouwen, geloof in 
jezelf, sta achter je keuzes en wees comfortabel 
met jezelf. Creëer je een omgeving waarin de 
leidinggevende in jouw organisatie deze vaardig-
heden kunnen ontwikkelen en toepassen?  
En doe jij het als leidingevende HR-professional 
zelf goed op deze vlakken? Dan zal 2023 een jaar 
zijn waarin je al je dromen overtreft. Dat is mijn 
kleine (grote) tip voor jou!”

‘Zichtbaarheid op de werkvloer 
is erg belangrijk’


