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ALICE DIELS: 
‘Het is mijn missie om mensen
“aan” te zetten’

Wat zijn de grootste  
HR-thema’s voor 2022? 
Scheidend NVP-voorzitter  
Alice Diels werpt de blik  
vooruit. “HR-professionals  
die zeggen: ‘Ontwikkelen 
en veranderen is belangrijk’, 
maar daarin zelf niet het  
goede voorbeeld geven,  
dat kan echt niet meer.”
 
 
TEKST: PETER BOERMAN I.S.M. HETTY MOLL, 
COMPAGNON

Leren, luisteren, leveren en lef. Dat zijn de 4  
leiderschapskwaliteiten zoals ze recent zijn  
vastgesteld bij mobiliteitsaanbieder Louwman.  
En dat is niet toevallig, want het zijn ook precies 
de kwaliteiten die HR-directeur Alice Diels van 
harte onderschrijft. Elke dag leren, elke dag lef 
tonen. “Van reactief naar proactief gaan,  
mensen ‘aan’ zetten, dat zie ik als mijn persoon- 
lijke doel. In een van mijn teams beginnen we  
elke meeting met een prikkelende vraag, zoals 
van de Pickwick-thee. Dit om uit te dagen en te 
verbinden. En dan zie je dat dit al aanzet tot  
anders denken.”  

Ook voor zichzelf zoekt ze steeds die ontwikke-
ling op. En dus neemt ze in januari na 4,5 jaar 
afscheid als voorzitter van de NVP, het grootste 
HR-netwerk van Nederland, om tijd te maken 
voor nieuwe uitdagingen, naast haar baan als 
algemeen directeur HR bij Louwman. Wat die 
zijn? “Dat ben ik op dit moment aan het onder-
zoeken. Dus dat wordt míjn thema voor het  
eerste half jaar van 2022.”

Meld je
aan voor

HRMonitor
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Wat zie je verder als belangrijkste 
punten op de HR-agenda’s  
voor 2022?

“Die liggen zeker in het verlengde van 2021. Als 
je kijkt naar het HR Trendonderzoek zie je dat 
thema’s als recruitment, duurzame inzetbaar-
heid, ontwikkelen en binden en boeien belang-
rijk blijven. Hooguit de volgorde verandert wat. 
Wat ik wel ervaar is dat het thema ‘veranderen/
change’ aan belang wint. De wendbaarheid van 
organisaties is een essentieel thema waarin HR 
een onmisbare rol kan spelen. Teamontwikke-
ling wordt ook steeds belangrijker. Organisaties 
stappen vaker af van de hiërarchische structuur, 
waardoor de context en het team waarin je werkt 
steeds relevanter worden.  
 
We gaan ook naar een meer dienende manier 
van leidinggeven, meer servant leadership.  
Daarom hou ik ook niet van het woord ‘mede- 
werker’. Ik gebruik liever het woord ‘collega’.  
Dat geeft voor mij beter de verhouding aan. 
 

Leiderschap blijft sowieso altijd een thema. Hoe 
zorg je dat je de mensen in je teams kunt  
motiveren, richting kunt geven, leert omgaan met 
verandering? Mensen worden wendbaarder en 
beweeglijker, en dat heeft effect op leiderschap. 
Ook voor het HR-vak is het belangrijk daaraan 
sturing te geven. 

Je wilt dat collega’s persoonlijk leiderschap laten 
zien, dat ze zelf regie nemen over hun eigen loop-
baan. Voor de leidinggevende betekent dat: sa-

men onderzoeken wat nodig is voor ontwikkeling. 
Dat kan overigens niet iedereen van nature. De 
rol van HR is daarbij cruciaal. Leidinggevenden  
ondersteunen om het goede gesprek te voeren. 
Welke resultaten ga je halen? Hoe wil je je  
ontwikkelen?  

De taal die je gebruikt is daarbij van groot belang.  
Dus: heb je het bijvoorbeeld over collega’s of 
medewerkers? Binnen het HR-werkveld hebben 
we er vaak een handje van om te ingewikkelde 
termen te gebruiken. Mijn eerste vraag is dan ook 
altijd het waarom. Waarom gaan we hiermee 
aan de slag en wat levert het op?” 

Je noemde ook duurzame inzetbaar-
heid als een van de grootste trends. 
 
“Klopt. Maar ook met die term heb ik een beetje 
een haat-/liefdeverhouding. Ik vind het een woord 
van de vorige eeuw. Zorg dat je je blijft ontwikke-
len, dat is wat ik wil. Vandaar ook ‘Leren, luiste-
ren, leveren en lef’, zoals we dat dit jaar bij Louw-
man hebben neergezet. Zorg dat je bijblijft. Dat is 
een gedeelde verantwoordelijkheid.” 
 
Ik mis diversiteit in het rijtje. 
 
“Dat is eigenlijk onlosmakelijk verbonden met  
al die trends. Het is voor mij inmiddels een  
vanzelfsprekendheid. Al realiseer ik me dat er 
op dit thema nog wel werk te doen is. Het blijft 
natuurlijk een maatschappelijk belangrijk thema. 
En het blijft ook van belang voor HR om daarvoor 
oog te hebben. Maar of het hét thema wordt voor 
2022? Dat weet ik eerlijk gezegd niet.  

Diversiteit zit trouwens ook in ontwikkelen, ook 
van teams. Ik geloof er zelf sterk in dat divers 
samengestelde teams betere resultaten boeken. 
Het is dus eigenlijk ook geen apart thema. Al zeg 
ik er ook meteen bij dat we er op dit gebied echt 
nog niet zijn.”

‘Je wilt dat collega’s persoonlijk  
leiderschap laten zien, dat ze  
zelf regie nemen over hun  
eigen loopbaan.’

https://www.afas.nl/hr-trendonderzoek
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Teams winnen aan belang, zeg je. 
Waar zie je dat aan?

“Het begint achterhaald te worden om bij  
recruitment alleen maar naar de ene vacature 
te kijken, en niet te kijken in wat voor context  
iemand terecht komt. Welke competenties zitten 
er al in het team? En welke ontbreekt er nog? 
We hebben steeds meer instrumenten om dat 
vast te stellen en handen en voeten te geven. Ik 
heb bijvoorbeeld net een aantal strategiesessies  
gedaan bij de MT’s van onze divisies. Dan hebben 
we het over van welke competenties en kwali-
teiten heb je meer nodig om die strategie uit te 
voeren? En dan praat je dus in eerste instantie  
niet over mensen, maar over competenties. En  
als er teamwisselingen aan de orde zijn, zoek je 
naar versterking van het team op basis van de 
missende competenties en kwaliteiten.  
 
Als HR-professional is dit het gesprek dat je met 
je leidinggevenden in je organisatie zult moeten 
voeren. Dus niet alleen over personen, maar ook 
echt over teamontwikkeling, over de stadia waar 
teams doorheen gaan. Dat vraagt ook iets van 
jou als HR-professional. Ik geloof heel erg dat de 
vaardigheden van HR-professionals steeds meer 
opschuiven naar change, het begeleiden van 
teamontwikkeling. Zeg maar de wat grotere  
thema’s dan: ‘Hé, er is iemand ziek, hoe zorg ik 
dat-ie beter wordt?’” 

Moet je als HR-professional die rol 
ook claimen? 
 
“Ik geloof heel erg: als jij het laat zien, dan krijg je 
het ook. Dat ‘HR moet aan tafel komen’, daar heb 
ik nooit zoveel mee. 

Als je toegevoegde waarde hebt, is die discussie 
verleden tijd. De context wordt belangrijk, dat 
beseffen we steeds meer. 

Iemand kan in de ene setting fantastisch preste-
ren, maar in de andere mislukken. Dat zegt niets 
over die persoon.  

Het mooie daarvan is dat het ook makkelijker 
praat als je het zo benadert. Dan zie je meteen 
dat het dus ook goed is om af en toe van context 
te veranderen. Dan wordt er weer aan andere 
competenties geappelleerd.  

Ik vraag me trouwens af of competentiemanage-
ment echt de toekomst heeft. Competenties zijn 
mij wat te statisch. Misschien gaat het wel meer 
om: drijfveren. Als je weet wat iemands drijfveren 
zijn, en je matcht dat met de  context, dan kun 
je mooie doelen realiseren. Ik denk ook dat er in 
2022 steeds meer instrumenten komen om dat in 
kaart te brengen. 

In het recruitmentproces kunnen we een tool 
inzetten waaruit blijkt hoe de aanstaande collega 
scoort op de kernwaarden en leiderschaps- 
kwaliteiten. Aan de hand daarvan gaan we het 
gesprek aan. Waar word jij nou blij van, waar heb 
je behoefte aan, wat drijft je, wat heb je nodig om 
het beste uit jezelf te halen? En past dat of niet? Ik 
geloof daar meer in dan in strakke competenties. 
Het gaat ook veel meer om ontwikkeling. We 
weten inmiddels dat je makkelijker van een 7 een 
9 kunt maken dan van een 5 een 6. Daar word je 
als persoon namelijk ook gelukkiger van. Dit soort 
positieve psychologie, daar geloof ik wel in. Ik ben 
ervan overtuigd dat je mensen daarmee ‘aan’ 
kunt zetten.”

‘Ik geloof heel erg: als jij je laat 
zien, dan krijg je het ook.’



8I

Hoe volwassen is het HR-vak  
volgens jou inmiddels? 

“Als vakgebied zijn we snel aan het ontwikkelen. 
Dat zie je ook wel in allerlei onderzoeken terug. 
De tweede vraag is of die individuele HR- 
professional diezelfde ontwikkeling meemaakt. 
Generaliserend gezegd: daar valt nog wel een 
stap te zetten. We praten als HR heel erg over 
ontwikkelen, maar ik weet eerlijk gezegd niet of 
HR daarbij zelf altijd het goede voorbeeld geeft.  
Ik vind bijvoorbeeld niet dat je het kunt hebben 
over duurzame inzetbaarheid, als je zelf jaren  
in dezelfde functie zit. Zo’n houding van: ‘Van 
iedereen verwachten we dat ze zich ontwikkelen, 
maar dat geldt niet voor mij’, dat kan echt niet 
meer.”

Hoe belangrijk vind je een thema  
als Total Workforce Management?  
 
“Ook daarin zijn - algemeen gezegd - nog wel 
wat stappen te zetten. Aan de ene kant komt  
dat natuurlijk door onze wet- en regelgeving, die 
achterhaald is. Maar aan de andere kant ligt het 
ook bij onszelf. Waarom zou de arbeidsrelatie 
een reden zijn om iemand op een andere manier 
te benaderen en behandelen? Je ziet gelukkig  
wel steeds meer ondernemingen die vanuit 
recruitment en aansturing de vaste en flexibele 
medewerkers steeds meer bij elkaar brengen. Ik 
denk dat we dat de komende jaren steeds meer 
gaan zien.”  
 

Wat zijn eigenlijk de grootste vragen 
die nu vanuit de NVP-leden komen? 
 
“De krappe arbeidsmarkt is duidelijk het grootste 
issue. We krijgen vaak de vraag hoe we kunnen 
helpen vacatures te vervullen. Dat wordt ook 
steeds moeilijker. De arbeidsmarkt is overspan-
nen. Mijn mening is dat we niet verrast zijn door 
de krapte. De vergrijzing zagen we natuurlijk  
allang aankomen. Wat ons wel verrast heeft is 
dat mensen lastiger in beweging te krijgen zijn. 
Dat komt door covid. Maar er zijn voortekenen 
dat dit echt aan het keren is. Dat betekent voor 
werkgevers dat binden nóg belangrijker wordt. 

De komende jaren moeten we harder gaan  
acteren op het vervullen van vacatures en het 
ontwikkelen van collega’s. Dat zit hem in de 
aansluiting tussen het onderwijs en de arbeids-
markt, maar ook in: meer samenwerking tussen 
organisaties. Ik vraag vaak aan mensen: hoe zorg 
jij dat je over 5 jaar nog je baan kunt doen?  
Stel: je bent autotechnicus, en je krijgt ineens 
te maken met veel meer elektrische auto’s. Dan 
wordt toch wel even wat anders van je verwacht. 
En zulke ontwikkelingen zie je natuurlijk in heel 
veel vakgebieden. Dan moet je je dus ontwikkelen 
om je eigen vak te kunnen blijven doen. Komen 
we toch weer terug op dat ontwikkelen. De rol 
van de organisatie is om je hierin te ondersteunen 
en te verleiden. 

Voor de NVP zijn de thema’s voor 2022 overigens 
vastgesteld als: People first, High Performance 
Teams, HR als strategisch partner en Organisati-
onal Performance. Rond die vier actuele thema’s 
gaan we als vereniging activiteiten organiseren.” ‘De komende jaren moeten  

we harder gaat acteren op het 
vervullen van vactures en het 
ontwikkelen van collega’s.’
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Hoe geven jullie daar bij Louwman 
invulling aan?
 
“We hebben bijvoorbeeld het Louwman-college 
waar we zelf mensen opleiden. Het positieve is 
dat dat verder gaat dan alleen gericht op een 
bepaalde functie. 

Ik stel regelmatig de vraag aan collega’s: wat 
is jouw plan A? Wat heb je nodig in je huidige 
functie om wendbaar en flexibel te blijven? Maar 
daarnaast vraag ik ook naar je plan B. Oftewel: 
wat heb je nodig in een andere rol om waardevol 
te kunnen blijven? En naar je plan C: hoe zorg je 
nou dat je ook op die externe arbeidsmarkt  
relevant blijft?

Dat laatste is voor veel mensen een héél span-
nende vraag. Ze vragen dan meteen: gaat dit  
over mij? Maar dan antwoord ik: ik stel deze 
vraag aan iedereen. Ik wil alleen dat je erover 
nadenkt. Ik denk dat je daarin als HR een  
belangrijke rol hebt.”

En wat zijn jóúw persoonlijke  
thema’s voor 2022?
 
“Ik ga dus afscheid nemen als voorzitter van de 
NVP, en zoeken naar wat ik daarvoor in de plaats 
ga doen. Voor mijn eigen ontwikkeling en drijfveer 
is het namelijk wel van belang om me ook naast 
mijn werk verder te ontwikkelen, heb ik gemerkt. 
Dus dat wordt mijn thema voor het eerste half 
jaar van 2022. Mijn twee kinderen zitten in een 
leeftijd waarbij het goed is om er even bij te  
blijven. Mijn zoon zit in zijn eindexamenjaar. 
 

Daarnaast is een van mijn persoonlijke vraag-
stukken wel: hoe zorg ik dat mijn energieniveau 
op peil blijft? Ik ben niet gemaakt voor alleen 
maar thuiswerken, heb ik gemerkt. Ik heb echt 
wel impulsen van buitenaf nodig. ‘Hoe zorg ik dat 
ik fit blijf?’ klinkt misschien wel heel dramatisch. 
Maar ik mis momenteel wel de mensen, de  
reuring, zowel privé als zakelijk. Uit een test die 
ik laatst deed, werd weer bevestigd dat ik  
behoorlijk extravert ben. Voor mij is dit dus ook 
een heel lastige periode, ik krijg er soms stress 
van die ik ook echt voel. Ik kan dus ook niet  
wachten tot de covid-maatregelen voorbij zijn.

Wat covid mij wel gebracht heeft: ik woon al jaren 
in Den Haag aan het strand. Maar dat heb ik de 
afgelopen jaren pas echt leren waarderen. Vooral 
in het voorjaar en in de zomer. Voorbeeld lekker 
hardlopen in de duinen. Een stukje vakantie in 
eigen buurt, heerlijk.” 
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CAROLINE BOOGAARD: 
“Onze positieve uitstraling helpt bij 
recruitment.”

Verrast was Caroline Boogaard 
toen ze twee jaar geleden bij Fatboy 
binnenstapte. Is dít de club waar-
mee het wereldmerk gerund wordt? 
“Ik had voorheen de indruk dat het 
bedrijf achter het merk Fatboy vele 
malen groter zou zijn.” Het bleken 
op dat moment tussen de zeventig 
en tachtig mensen te zijn. Inmiddels 
tikken ze bijna de honderd aan. Een 
flinke groep medewerkers in één 
jaar erbij.  
 
TEKST: REDACTIE ZIPCONOMY

De werving viel ondanks de krappe arbeidsmarkt 
relatief mee: “Natuurlijk, het zou niet eerlijk zijn 
zou als ik zou zeggen: ‘appeltje, eitje’. Toch  
begreep ik wel waarom we de wind mee hadden: 
we zijn een bekend merk en veel mensen hebben 
een positieve beleving bij het merk.”

Caroline Boogaard is Head of People & Culture  
bij Fatboy the Original. Ze werd in 2020 aan- 
getrokken om een brug te slaan tussen datgene 
waar Fatboy als merk voor staat en het  
HR-werkveld. Caroline werkte eerder voor o.a. 
Nike, Sealskin en Philips. 
 
“Mijn belangrijkste missie toen ik hier begon: Hoe 
kun je wat je wilt dat klanten ervaren in het DNA 
van je organisatie verankeren?”
 
Caroline ziet het aan de lopende band gebeuren:  
organisaties die zichzelf kwijtraken in mooie  
plannen en ambities naar buiten toe. Vaak matcht 
die gewenste identiteit totaal niet met de beleving 
van medewerkers.
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“Het is onmogelijk om naar buiten toe uit te dra-
gen wat je intern niet kunt waarmaken. Dan ben 
je een toneelstuk aan het opvoeren waar vroeg 
of laat doorheen wordt geprikt. Ik geloof dat je 
alleen op de lange termijn succes kunt hebben als 
dat waarin je gelooft door alle aderen van jouw 
bedrijf stroomt.”
 

Add a smile to life 

Add a smile to life, luidt het motto van Fatboy. 
Dat komt terug in de producten: ontwerpen die 
vernuftig in elkaar steken en altijd met een knip-
oog in alles wat ze doen, vertelt Caroline. “In hoe 
we met elkaar omgaan, met onze klanten, het 
klimaat. Bij alles stellen we de vraag: voegt het 
een glimlach toe? Dat lijkt eenvoudig, maar dat is 
het zeker niet altijd. Het is niet een kunstje dat je 
overal op loslaat – je moet het echt doorleven en 
voortdurend in gedachten hebben bij alles wat je 
doet en bij de keuzes die je maakt. ”
 
Zo hebben alle medewerkers laatst een Mission 
Manifesto ingevuld. Niet een mission statement: 
waar gelooft het management in? Maar een 
manifest: waar geloven de mensen zelf in? Een 
manier om te ontdekken wat er leeft binnen het 
bedrijf. Wat zijn de waarden van medewerkers? 
En komen die waarden overeen met die van het 
bedrijf?
 
Mazzel

De coronaperiode heeft het rode label geen 
windeieren gelegd. “Hoe cru het ook klinkt, als 
mensen niet meer op vakantie kunnen en de 
hangmat is niet aan te slepen, dan leg je een link. 
Fatboy was online al prominent aanwezig, dus 
we hoefden niet opeens om te schakelen toen 
alles dichtging. Wat daarbij zeker heeft geholpen, 
is dat er in de periode voor corona al een stevige 
basis is gelegd in de positionering van het merk.”
 

De groei was een belangrijke reden dat ze in één 
jaar meer dan dertig man hebben aangenomen. 
Voor een organisatie met de omvang van Fatboy 
is dit een flink aantal. Het werven viel ondanks de 
krappe arbeidsmarkt relatief gezien mee.
“Natuurlijk, het zou niet eerlijk zijn zou als ik 
zou zeggen: ‘appeltje, eitje’. Toch begreep ik wel 
waarom we de wind mee hadden: we zijn een 
bekend merk en veel mensen hebben een  
positieve beleving bij het merk.”

Die positieve uitstraling helpt uiteraard bij recruit-
ment. Daarmee hebben we zeker mazzel. zegt 
ze. “Want je kunt een organisatie met een saaie 
uitstraling hebben waar het eigenlijk hartstikke 
leuk is en niemand die dat weet. Dan zul je echt 
meer uit de kast moeten halen om mensen aan te 
trekken.”
 

Missie

Ondanks de groei is Fatboy nog steeds een heel 
platte organisatie. “Daar doen we ons stinkende 
best voor. Want organisatie-technisch lijkt het 
niet altijd even logisch. Maar op deze manier  
kunnen we de lijnen kort houden.” 
 
Natuurlijk is er in die twintig jaar ook veel veran-
derd. Met groei komt professionalisering. Werk-
nemers van het eerste uur vragen wel eens: ‘Hé 
moet dit zo, vroeger ging dat anders’. Ik ben altijd 
benieuwd naar hoe dingen vroeger gingen en 
wat we daaruit kunnen halen. Om zo te koesteren 
waardoor we groot zijn geworden en tegelijk mee 
te gaan met de ontwikkelingen van nu. De kren-
ten uit de originele pap van vroeger halen, zeg 
maar.” 

‘Zie je bij ons iemand in pak,  
dan weet je zeker dat het een 
bezoeker is’
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Nadelen van een platte organisatie ziet ze ook: 
“Iedereen vindt overal iets van en voor je het weet 
overleg je overal over met iedereen. We hebben 
het laatst met elkaar gehad over de efficiëntie 
van vergaderingen en wat we hierin kunnen ver-
beteren. Er ging door mijn gedachten dat we een 
harde reset zouden kunnen doen door alle vaste, 
terugkerende meetings te schrappen. Weg met 
regelmatige vergaderingen en standaard overleg. 
Zoek elkaar maar op en kijk van daaruit wat het 
best werkt in plaats van standaard voor overleg 
bij elkaar te komen en de agenda te vullen omdat 
de meeting er nou eenmaal staat. Dat hebben 
we niet gedaan maar ik zou dat best een leuke 
oefening vinden.”
 

Uitdaging

Wie binnenloopt bij Fatboy komt niet eerst langs 
een balie maar via een keukenachtige setting 
direct in een grote open ruimte. “Het is een be-
paald slag mensen dat hier werkt. Open minded, 
iedereen is zoals ie is en trekt aan waar ie zin in 
heeft. Zie je iemand in pak, dan weet je zeker dat 
het een bezoeker is.”
 
Maar hoe zorgen ze er nou voor dat die ‘glimlach’  
door alle aderen van het bedrijf stroomt? “Bij 
Fatboy draait het echt om de mens. Iedere week 
staat er wel iets op de agenda dat met people & 
culture te maken heeft.” Daar hoort volgens  
Caroline ook een goede work-life balance bij. 
Twee jaar geleden hebben ze flexibel verlof  
ingevoerd - het maximaal aantal vakantiedagen 
is losgelaten. “Medewerkers moeten ten minste  
het wettelijk aantal dagen opnemen, maar  
worden aangemoedigd om vooral extra rust te 
nemen als ze daar behoefte aan hebben. “Dagen 
worden niet geregistreerd, je overlegt alleen met 
je leidinggevende en je eigen team om ervoor te 
zorgen dat het werk er niet onder lijdt. We geven 
mensen daarin veel eigen verantwoordelijkheid 
en ze krijgen er als het goed is ook veel flexibiliteit 
en vrijheid voor terug.”

Kracht 

“Onze kracht is dat we samen veel voor elkaar 
krijgen. Met onze producten maar zeker ook bij 
onze mensen.” Caroline geeft toe dat het daarbij 
helpt dat ze niet heel groot zijn. “Hoe groter de 
organisatie, hoe groter de uitdaging om slagvaar-
dig te blijven.”
 
“Vanuit people & culture perspectief is het onze 
taak dat we binnen kunnen waarmaken wat we 
buiten beloven. We zouden gefaald hebben als 
iemand z’n handtekening onder een contract zet 
en na een paar maanden tegen zijn of haar part-
ner zegt dat het toch een beetje tegenvalt. Wij 
moeten zorgen voor de fun, de verrassing. Ik heb 
daarin een signalerende functie en kan ergens 
een slinger aan geven, maar ben zeker niet enige. 
Het is een klus die we met elkaar klaren.”

Lees meer over de laatste ontwikkelingen in de 
arbeidsmarkt voor recruiters & HR in deze twee 
arbeidsmarktrapporten die Intelligence Group 
in opdracht van Companon maakte:  
Arbeidsmarkt Recruitment in cijfers en  
Arbeidsmarkt HR in cijfers

https://www.compagnon.com/items/nl-nl/downloads/whitepapers-overig/rapport-arbeidsmarkt-recruitment-in-cijfers-2022
https://www.compagnon.com/items/nl-nl/downloads/whitepapers-overig/rapport-arbeidsmarkt-hr-in-cijfers-2022
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INTERVIEW MICHIEL VAN MEER: 

“Binden en boeien als grote  
organisatie: Aon experimenteert 
volop”

Hoe zorg je voor voldoende 
geschikte werknemers, nu en in  
de toekomst? Dat is de uitdaging 
voor HR-directeuren, waaronder 
Michiel van Meer. Hij is CHRO Aon 
Groep Nederland & Aon Service 
Corporation EMEA bij Aon, een  
wereldwijde verzekeringsmakelaar 
en risicoadviseur. Hij vertelt hoe hij  
oplossingen vindt dankzij experi-
menten en co-creatie. “Vernieuwing 
ontstaat in open dialoog.” 
 
TEKST: REDACTIE ZIPCONOMY

Welke arbeidsmarkttrend heeft de grootste 
invloed op jouw dagelijks werk?

“Vooropgesteld: de arbeidsmarkt is uitdagend 
op het moment. Het is lastig om snel vacatures 
in te vullen, de zogenaamde ‘time to hire’ is een 
stuk langer dan voorheen. Uit onze Global Risk 
Management Survey 2021 blijkt dat Nederlandse 
werkgevers een tekort aan arbeidskrachten zien 
als één van grootste risico’s voor komend jaar.

Deze situatie zal niet snel veranderen. Dat heeft 
allerlei oorzaken, waaronder vergrijzing. Grote 
groepen werkenden gaan met pensioen. Daar-
naast leven we gemiddeld langer en werken we 
ook langer door. Als we straks gemiddeld 100 
jaar worden, werken we misschien wel 60 jaar 
van ons leven. Dat is een uitdaging: hoe blijf je 
vitaal en inzetbaar? Hoe zorg je zelf dat je het 
volhoudt en hoe ondersteun je dat als goed  
werkgever?”
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Aon adviseert allerlei bedrijven over duur-
zame inzetbaarheid van medewerkers. Hoe 
brengen jullie dit zelf in de praktijk?

“Versnelde digitalisering heeft effect op het type 
taken. Om te zorgen dat de kennis van onze  
mensen up-to-date blijft, investeren wij fors in 
ontwikkeling en vitaliteit. Daarbij besteden we 
aandacht aan vijf factoren: fysiek, mentaal,  
sociaal, financieel en professioneel. Al deze facet-
ten zijn belangrijk voor duurzame inzetbaarheid 
en een gezond leven, weten we uit ervaring. We 
hebben een hoop expertise in huis als het gaat 
om vitaliteit. Die kennis en tools bieden we  
klanten, en we ervaren zelf wat het oplevert.  
Dat is een mooie wisselwerking.”

Behoeftes verschillen

“Zo merken we zelf het belang van een  
combinatie tussen groepsprogramma’s en  
individuele begeleiding. In ons bedrijf werken vijf 
generaties samen en hun behoeftes verschillen. 
Dat is ook een reden dat we onlangs onze  
arbeidsvoorwaarden aangepast hebben.  
Medewerkers hebben meer te kiezen als het aan-
komt op loopbaanontwikkeling, indeling van hun 
werk en werktijden.”

Was het lastig de rest van de organisatie te  
overtuigen van het belang van zulke nieuwe, 
dynamische arbeidsvoorwaarden?

“Die vernieuwing ontstond niet alleen in de  
directie, maar in open dialoog met de onder- 
nemingsraad. Na een grote overname dachten 
we gezamenlijk na over wat we moeten doen om 
aantrekkelijk te blijven voor huidige en  
toekomstige werknemers. De directie en de  
ondernemingsraad hadden hetzelfde doel.  
Zo kwamen we in co-creatie tot nieuwe voor-
waarden.”

Wat doe je nog meer om te zorgen dat je de 
juiste talenten binnen krijgt, nu en in de 
toekomst?

“We selecteren meer op vaardigheden en  
karaktereigenschappen dan op diploma’s.  
Cognitieve wendbaarheid is namelijk steeds be-
langrijker, omdat het werk zo snel verandert. De 
nieuwsgierige sollicitant die zich verdiept in  
de organisatie, die wil ik aannemen.”

Minder statisch

“Het profiel van medewerkers verandert. Onze 
omgeving nu is een stuk minder statisch dan 
voorheen. Vroeger waren onze medewerkers 
meer productgedreven als ze naar een klant  
gingen, nu staat de behoefte van de klant  
centraal. Ons werk verschuift van diensten  
verkopen naar consultative selling. Ofwel: met 
klanten meedenken en vanuit een risicoprofiel 
problemen oplossen en voorkomen. Leergierig-
heid en nieuwsgierigheid zijn daarom cruciaal.

Een andere manier om krapte te bestrijden is  
zoeken in andere doelgroepen. Zo nemen we 
steeds vaker mensen aan met een afstand tot  
de arbeidsmarkt. Dat kunnen bijvoorbeeld  
vluchtelingen uit Oekraïne zijn. Deze getalenteer-
de potentiële collega’s krijgen aparte begeleiding 
en een speciaal onboardingtraject.”

‘De nieuwsgierige sollicitant die 
zich verdiept in de organisatie, 
die wil ik aannemen’
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Hoe gaan jullie om met hybride werken en de 
behoefte aan werken op afstand?

“Ik ken werkgevers die hun werknemers na de 
coronalockdown helemaal vrij lieten wat betreft 
thuiswerken. Ik ben blij dat wij dat niet hebben 
gedaan. Ons beleid is gebaseerd op onderzoek en 
experimenten. Dat begon met een enquête  
over de behoefte van onze medewerkers. Vervol-
gens deden we experimenten om te ontdekken op 
welke manier hun behoefte aan thuiswerken zou 
passen bij de wijze waarop wij klanten willen  
bedienen. Meer thuiswerken mag namelijk niet 
ten koste gaan van onze dienstverlening. We 
hebben methodes getoetst, verfijnd en zijn uit- 
eindelijk tot een hybride werkwijze gekomen 
waarbij zowel medewerkers als klanten gebaat 
zijn. Wanneer iemand thuiswerkt, verschilt per 
team, taak en project.

Ontmoeten

“Het kantoor gebruiken we om elkaar of klanten 
te ontmoeten. Het is een plek om creatief samen  
te werken. Je gaat niet naar kantoor om je mails 
weg te werken, dat kun je thuis ook doen. Daar-
om hebben we het hoofdkantoor een beetje 
anders ingericht, met extra ruimte voor afspraken 
met klanten op de werkvloer en een ‘unite zone’ 
die ontmoetingen stimuleert.”

Welke effecten heeft hybride werken op  
verloop en behoud van personeel? 

“Na twee jaar thuiswerken hebben we de voor- 
en nadelen ontdekt van werken op afstand. 
Enerzijds maakt digitaal werken het makkelijker 
om vacatures in te vullen. Reisafstand is een stuk 
minder relevant. Tegelijkertijd vermindert het 
sociale cohesie. Medewerkers voelen zich minder 
verbonden met de organisatie als ze hun collega’s 
alleen maar achter een beeldscherm zien. Dat 
gebrek aan sociale binding maakt het een stuk 
makkelijker om eens met een recruiter te praten 
als ze benaderd worden. Dit zie ik bij meer  
bedrijven: er is onrust op de arbeidsmarkt en 
meer mensen wisselen van baan. Ook bij Aon.”

Schaduw-directie

“Ook in dit geval zoeken we de oplossing in 
co-creatie met ons team. We hebben een grote 
groep medewerkers tot 35 jaar, onze Ayoungers. 
Dit netwerk van jonge professionals organiseert 
samen leuke en leerzame events buiten het werk 
om. We vragen deze groep om hulp als een soort 
‘schaduw-directie’: wat kunnen we doen om de 
binding met de organisatie te vergroten? We zijn 
er nog niet, maar we experimenteren volop.”

‘We hebben op het hoofdkantoor 
een ‘unite zone’ ingericht, die 
ontmoetingen stimuleert’
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INTERVIEW PETRA VAN DER VLIST: 

“Thuiswerken doet iets  
met je cultuur”

HR-directeur en NVP-bestuurder 
Petra van der Vlist wisselde in de 
nasleep van corona van baan.  
Ze ging van retailbedrijf Hoogvliet 
Supermarkten naar de internatio-
nale vastgoeddienstverlener MVGM. 
Daar kreeg ze meteen het hybride 
werken op haar bord. Wat is haar 
beleid voor het behouden van men-
sen, het stoppen van de uitstroom 
en verstevigen van een cultuur in 
een internationale organisatie met 
46 kantoren in negen landen?  
 
TEKST: REDACTIE HRMONITOR

Je stapte over van de retailwereld, een baan 
bij Hoogvliet Supermarkten en daarvoor bij 
Blokker, naar een vastgoeddienstverlener.  
Is jouw rol als HR-directeur drastisch  
veranderd? 
 
“De HR-thema’s zijn vergelijkbaar, maar de  
totstandkoming van beleid, de samenwerking en 
de snelheid van besluiten nemen is echt anders. 
Retail kenmerkt zich door grote volumes, grote 
medewerkerspopulaties en enorme diversiteit; 
van Poolse uitzendkrachten tot jonge bijbaners. 
Er wordt klantgericht en efficiënt gewerkt. Door 
de lage marges ben je genoodzaakt keuzes te 
maken bij de vormgeving van je HR-beleid en 
goed naar de behoefte van al je doelgroepen  
te kijken. 

Meld je
aan voor

HRMonitor
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En nu?

Bij MVGM werken professionals. Het is een 
dienstverlener pur sang met een andere dyna- 
miek; kleiner van omvang, internationaal en  
gevestigd in negen landen met in totaal 1500  
collega’s, waarvan er 800 in Nederland werken. 
In Nederland is MVGM een grote speler met een 
breed dienstenaanbod bestaande uit onder  
andere bedrijfsmakelaardij, vastgoedtaxaties, 
VVE-beheer, property management en woning-
verhuur. Het is een uitdaging om HR-beleid vorm 
te geven voor al die verschillende business units 
verspreid over zestien kantoren in Nederland. 
 
Al die units hebben een eigen cultuur, het is de 
kunst om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. 
Er valt echt winst te behalen met synergie, in het 
samenwerken op het gebied van IT, personeel en 
marketing. Het maakt de besluitvorming alleen 
wat minder snel dan in retail.  

Toen jij begon, liep de coronacrisis zo’n  
beetje op zijn eind. Wat trof je aan?

Ik begon in februari 2022, toen werkten we 
officieel nog deels thuis. Ik trof een organisatie 
aan met onvoldoende personeelscapaciteit, een 
stijgend verzuim en een hoog verloop, waardoor 
veel kennis verloren is gegaan, ook in mijn eigen 
HR-team. De medewerkers hadden aandacht 
gemist; er was zo weinig contact geweest. 

Wat deed je daaraan?

Je kunt niet meteen alles veranderen. Ik heb alle 
kantoren en leidinggevenden bezocht om het 
bedrijf en mijn team te leren kennen. De prioriteit 
was om mijn eigen HR-team op orde te krijgen - 
ook daar was uitstroom - om nieuwe mensen  
binnen te halen en in gesprek te gaan over de 
reden dat collega’s de organisatie verlieten. 
Uit de gesprekken haalde ik op waar de  
medewerkers behoefte aan hadden. 

Was de behoefte niet duidelijk door corona  
of was die sowieso niet duidelijk?
 
De organisatie is erg gegroeid door diverse  
overnames. Vlak voor covid is de internationale 
tak erbij gekomen. Er zijn toen wisselingen  
geweest op directieniveau. Dat heeft gezorgd 
voor onzekerheid bij sommige medewerkers en 
een verhoogde uitstroom. Tijdens covid werkte 
iedereen thuis en is het contact tussen collega’s 
en de aandacht onvoldoende geweest. 

Hoe hebben jullie het schip gekeerd?

Met luisteren, aandacht en transparantie.  
Duidelijkheid geven, niet alleen over waar we 
staan als organisatie, ook waar we naartoe  
willen, en zaken aanpakken waar ontevredenheid 
over bestaat. 

Zo was er behoefte aan meer samenwerking 
tussen de verschillende units. In Rotterdam zitten 
bijvoorbeeld collega’s van VVE en Wonen van 
MVGM samen in een pand, maar ze kenden  
elkaar helemaal niet. 

We hebben ook besproken wat we anders 
kunnen doen qua beloning, hybride werken en 
thema’s als talentmanagement en cultuur. We 
kunnen ons als werkgever onderscheiden, alleen 
al op basis van het prachtige palet aan verschil-
lende functies die we te bieden hebben. 

‘Met luisteren, aandacht en 
transparantie hebben we het 
schip gekeerd’
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Daarmee kunnen we medewerkers ontwikke-
ling  bieden en de interne doorstroom heel goed 
stimuleren. 

Hoe creëer je dan zoiets als een bedrijfs- 
cultuur? 
 
Een bedrijfscultuur implementeren in deze  
organisatie is niet reëel. Alle business units en 
kantoren hebben hun eigen cultuur. We kunnen 
wel dezelfde kernwaarden nastreven, zoals  
onderlinge betrokkenheid en klantgericht werken. 
In september hebben we een fysieke cultuurdag 
georganiseerd voor de leidinggevenden van de 
verschillende business units. Het doel van de dag 
was om collega’s weer in contact met elkaar te 
brengen en ze mee te laten denken over de vraag 
waar we voor staan, waar we naar toe willen en 
hoe we organisatie breed dingen anders kunnen 
doen. 
 
Voor bepaalde HR-thema’s zoals verzuim- 
begeleiding, recruitment en de manier waarop we 
de organisatie als werkgever in de markt zetten, 
trekken we één lijn. 

Hoe gaat dat met de business units in het 
buitenland? 
De andere landen zijn redelijk decentraal  
ingericht. Maar ook met hen probeer ik op HR- 
gebied samen te werken. Bij nieuwe systemen of 
contracten maken we meteen de afweging of het 
ook interessant is voor de andere landen in  
Europa. We zijn bijvoorbeeld bezig met een  
nieuwe website en een aparte career website. 
Dat willen we meteen voor heel Europa uitrollen. 

Welke rol speelt verzuim bij MVGM?

Het verzuim is toegenomen sinds covid. Mensen 
met griep melden zich sneller ziek. Bij verzuim 
moet je weten wat er speelt bij je mensen. In 
gesprek blijven is toch wel het belangrijkst. En 
thuiswerken kan onduidelijk maken wat er precies 
aan de hand is. 
 

Mensen staan altijd aan. Sommigen moet je 
vanwege het thuiswerken meer in bescherming 
nemen, die gaan thuis te lang door. De natuur-
lijke scheiding tussen werk en privé is door het 
thuiswerken verdwenen. Mijn advies aan leiding-
gevenden is daarom ook om bij je team te blijven 
informeren naar de belasting. 

Hebben jullie afspraken over thuiswerken 
gemaakt?

We hebben een flexwerkregeling. Als je fulltime 
werkt, werk je maximaal twee dagen thuis. Het is 
ook voor het contact met je team en collega’s van 
belang dat je wel naar kantoor komt. 
Thuiswerken doet echt iets met je cultuur. Het 
echte contact, face-to-face sparren en de kan-
toorhumor zijn afgenomen doordat we elkaar 
minder vaak fysiek zien. Hybride werken vraagt 
om een andere manier van leidinggeven. Op de 
momenten dat je bij elkaar bent, moet je extra 
aandacht voor je team hebben en ervoor zorgen 
dat het onderlinge contact in het team goed is.

Het is voor veel leidinggevenden worstelen met 
hybride werken. Laat je je hele team op dezelfde 
dag naar kantoor komen? Of kies je voor sprei-
ding, waardoor er collega’s zijn die elkaar niet 
meer zien. 

Is de rol van HR op bestuursniveau gegroeid 
door Covid en andere maatschappelijke  
problemen?

Tien jaar geleden werd de urgentie en noodzaak 
van bepaalde HR-thema’s minder gezien dan nu. 
HR denkt steeds meer mee met de business en 
leidinggevenden. En andersom, voor een orga-
nisatie is het behalen van doelen onlosmakelijk 
verbonden met de manier waarop HR is  

‘Het is voor veel leidinggevenden 
worstelen met hybride werken’
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ingericht. Een tekort aan mensen maakt het voor 
een dienstverlener lastig om zijn doelen te beha-
len. Als werknemers kort blijven, schaadt dat de  
relatie met klanten. Verloop is ook verlies van 
kennis en inwerken kost veel geld. Daarom zijn 
HR-thema’s zoals krapte en retentie belangrijke 
onderwerpen in de bestuurskamer. 

Zijn de thema’s veranderd?

Inhoudelijk is HR niet wezenlijk anders dan 
tientallen jaren geleden. De accenten liggen mis-
schien anders, nu springt natuurlijk de extreme 
krapte op de arbeidsmarkt eruit. En sommige  
thema’s krijgen een nieuwe naam, maar het 
draait nog steeds om organisatieontwikkeling en 
de ontwikkeling van mensen. 

Als je kijkt naar de gemiddelde HR-professional; 
wat gaat er goed en wat vraagt om bijsturing?
Er gaat onwijs veel goed en we zijn als HR-pro-
fessionals met zoveel thema’s bezig die echt de 
business raken en bijdragen aan het resultaat. 
Door de krappe arbeidsmarkt staat iedereen weer 
op scherp. Naast beloning is cultuur het antwoord 
op die krapte. Daarin kun je als bedrijf onder-
scheidend zijn. Hoe zet je jouw bedrijfscultuur zo 
neer dat die medewerkers aanspreekt en ze het 
leuk vinden op kantoor? 

Je bent bestuurslid van beroepsorganisa-
tie NVP. Waarom is een lidmaatschap voor 
HR-professionals een goed idee?

Het is natuurlijk best ouderwets om lid te zijn 
van een beroepsvereniging. Ik merk dat vooral bij 
young professionals. Zij kunnen alle kennis van 
internet halen. Wat het voor hun toch relevant 
maakt om zich aan te sluiten is de mogelijkheid 
om fysiek kennis en ervaringen te delen met an-
dere HR-professionals. 

Je kunt zelf kiezen hoe intensief je dat doet. De 
organisatie waar ik nu voor werk valt niet onder 
een cao of bedrijfstak, dan vind ik het fijn om aan 
te haken bij thema’s van de NVP.  En toen ik voor 
Hoogvliet werkte, had ik een netwerk binnen de 
supermarktbranche, en zat de meerwaarde van 
de NVP in het HR-netwerk buiten mijn eigen 
branche. Het opbouwen van een branche-over-
stijgend HR-netwerk kan je echt verder brengen.”

5 persoonlijke vragen aan 
Petra van der Vlist

1 Waar klap jij meteen je laptop  
 voor dicht? 
 Dat doe ik niet zo snel. Behalve als ik weet 
 dat er ergens een borrel is.
2 Waar lig je van wakker?
 Ik lig eigenlijk nooit wakker. Als ik dingen 
 even moeilijker kan los laten, dan ga ik 
 vroeg naar bed, want ik weet uit ervaring 
 dat de volgende dag, de dingen er alweer 
 anders uit kunnen zien.  
3 Waar ben je trots op?
 Op heel veel dingen in het leven. Ik ben trots 
 op de manier waarop mijn kinderen zich 
 ontwikkelen. Al ben ik natuurlijk ook trots op
  wat ik heb bereikt, ik vind het fijn om mijn 
 bijdrage te leveren en van toegevoegde 
 waarde te zijn. 
4 Waar erger je je mateloos aan? 
 Ik erger me niet zo vaak. Maar ik vind 
 praatjesmakers irritant. Wees eerlijk en 
 oprecht en durf dit ook uit te spreken naar 
 een ander.
5 Aan wie heb je veel gehad afgelopen 
 jaar?
 Aan mijn HR-team en nieuwe MVGM 
 collega’s. Als je van baan verandert is je 
 team toch wel heel belangrijk en is het fijn 
 om je welkom te voelen in een organisatie.  
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INTERVIEW MET STEFAN VAN DE GRIENDT,  
DIRECTEUR PERSONEEL EN ORGANISATIE VAN 
HET MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID: 

“Ik denk voortdurend na over 
nieuwe organisatievormen”

Van eilandcultuur naar een  
organisatie zonder afdelingen.  
Stefan van de Griendt, directeur 
Personeel en Organisatie van het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
- ‘JenV’ voor ingewijden, legt hij uit 
hoe hij de personele krapte en het 
verzuim te lijf gaat met nieuwe  
organisatievormen. Onder andere 
ontleend aan de Duitse filosoof  
Peter Sloterdijk.   
 
TEKST: REDACTIE HRMONITOR I.S.M. DIRECTEUR 
HETTY MOLL VAN COMPAGNON

Vier jaar geleden begon je als directeur  
Personeel & Organisatie bij het ministerie 
van Justitie en Veiligheid. Wat trof je aan?
 
Ik kreeg te horen dat ik de tiende directeur in tien 
jaar tijd was. Door de vele wisselingen was de 
directie in zijn schulp gekropen. ‘We moeten maar 
eens zien of deze directeur er over een jaar nog 
zit’ was de teneur. Mijn eerste taak was dan  
ook om langer dan een jaar blijven. Ik ben met 
iedereen persoonlijk in gesprek gegaan om het  
vertrouwen terug te brengen in de directie. 

Als iedereen zich op zijn eiland had terug- 
getrokken ontbrak een duidelijke koers 
waarschijnlijk
 
Ja, iedereen was naar eigen vermogen bezig. Met 
de beste bedoelingen natuurlijk. Daarom moest 
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er een centrale en transparante agenda komen 
die gezamenlijk werd opgesteld. Een agenda die 
begon bij de vraag: wat is de maatschappelijke 
opdracht van JenV, en vervolgens wat is daar 
dan de bijdrage van P&O aan? Daar kwamen de 
thema’s uit voort die relevant voor ons zijn. 
Welke thema’s zijn dat?

Bovenaan staan op dit moment de personele 
krapte en het te hoge arbeidsverzuim in het hele 
ministerie. De combinatie van het arbeidsverzuim 
met de uitstroom van pensioensgerechtigden én 
minder aanbod van nieuwe medewerkers vanuit 
scholen en universiteiten vormt een verkeerde 
cocktail. Daar komt nu en komende jaren voor 
JenV een grote personele vraag uit voort, zoals 
voor veel organisaties die momenteel met dit 
vraagstuk kampen.

Daar zoeken wij als P&O-directie niet alleen de 
oplossing voor. Wij zijn een concerndirectie in 
een ministerie waar 25 uitvoeringsorganisaties 
bij horen. Die hebben hun eigen P&O-directies en 
-afdelingen. Het zou aanmatigend zijn als wij als 
concerndirectie bijvoorbeeld gevangenisperso-
neel voor Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gaan 
zoeken. 

Wat kan de concerndirectie wel doen?
 
Er zijn een paar tandwielen waar ik aan kan 
draaien: de instroom versnellen, verbeteren en 
vergemakkelijken en ervoor zorgen dat mensen 
hier willen blijven werken. Voor het eerste tand-
wiel gaan we de recruitmentfunctie versterken. 
Alle onderdelen hebben hun eigen recruiters 
die IT’ers, juristen, financiële professionals en 
HR-mensen zoeken. We slaan de handen ineen 
en gaan dit samen doen waar het samen kan. 
Zo wordt de concurrentie tussen de onderdelen 
kleiner.

Hoe werkt dat precies?  
 
Door gezamenlijk bijvoorbeeld een hele pool  
juristen en financiële professionals te werven en 
ze te plaatsen daar waar ze het meest tot hun 
recht komen. Dat betekent dat we permanent 
goede mensen werven, wat wezenlijk anders 
is dan statisch vanuit vacatures denken. Intern 
moet ik dan iets organiseren, een carrièrecentrum 
bijvoorbeeld, dat deze nieuwe mensen naar de 
juiste plek begeleidt. Je kunt ook bekijken of je een 
pool flexibel in kunt zetten binnen JenV. Als het 
druk is bij organisatie A werken daar tijdelijk meer 
mensen, als ze daarna nodig zijn bij B werken 
daar een tijdje meer mensen uit de pool. 

Heeft de krapte ook met arbeidsmarktcom-
municatie te maken? Is het imago van de 
overheid aantrekkelijk genoeg? 
 
Zeker. De overheid is en blijft een sterk merk. 
JenV heeft zelfs een spannend imago. Ik merk dat 
mensen echt voor JenV willen werken. Al kunnen 
we vooral de afzonderlijke merken die onder JenV 
vallen wel wat beter neerzetten. Veel jonge men-
sen willen graag voor de overheid werken omdat 
zij aan grote maatschappelijke vraagstukken 
willen werken. Maar ze weten niet altijd waar ze 
terechtkomen. De overheid omvat zoveel organi-
saties. Dat kunnen we dus beter communiceren. 

Mensen buiten het ministerie denken bij  
justitie en veiligheid al snel aan terrorisme 
en andere criminaliteit
 
JenV omvat veel meer. Denk aan de Kinder- 
bescherming, de Immigratie- en Naturalisatie-
dienst (IND), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de 
screeningsautoriteit Justis, de Justitiële Informa-
tiedienst (Justid) en het Nederlands Forensisch 
Instituut (NFI); er is zo’n diversiteit. De mogelijkhe-
den binnen deze organisatie zijn hartstikke groot, 
ook voor starters die willen doorgroeien. Dat 
maakt werken voor JenV ook zo gaaf. 

‘Mijn eerste taak was om langer 
dan een jaar te blijven’
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Wat kunnen zij verwachten van werken bij 
‘JenV’? 
 
De vrijheid om zelf te bepalen hoe ze willen 
werken bijvoorbeeld binnen de P&O-discipline. Je 
moet hier je eigen weg vinden als HR-adviseur. 
Meer dan bij bijvoorbeeld Binnenlandse Zaken 
waar strakkere werkprocessen zijn. Ik heb niet 
alle manieren van werken tot in de puntjes uit-
gedacht. Het gaat mij om de teamdynamiek; een 
hoge interactiedichtheid tussen medewerkers 
en in het managementteam vind ik belangrijk. 
Mensen die van commerciële organisaties komen 
moeten vaak even uitvinden hoe een ministerie 
werkt, wat de politieke component is en hoe je je 
verhoudt tot de accounts. Maar als je gemakkelijk 
contact maakt en bij mensen naar binnen stapt 
gaat dat snel. 

Aan werving door de overheid kleven nogal 
wat regels. Zit dat de externe werving niet  
in de weg?
 
De overheid heeft inderdaad over alles behoorlijk 
goed nagedacht. Dat moet ook wel, er werken 
120.000 mensen voor het Rijk. We hebben een 
Personeelsplan Rijk, een Cao Rijk, personeels-
reglementen en vrij strakke vacaturekaders. Die 
schrijven voor dat we eerst intern op zoek moeten 
naar kandidaten, daarna kunnen we pas naar 
buiten. Dat werkt wel eens belemmerend als ik 
snel mensen nodig heb. 

Wat kun je daaraan doen? 
 
Ik wil de default omdraaien en het vacaturekader 
zo aanpassen dat alles tegelijk kan. We zoeken 
intern, en van werk naar werk, en we kijken 
tegelijk buiten de organisatie. Dat betekent dat  
ik met de medezeggenschapsraad en bonden 
andere afspraken moet maken. Hoe borgen we 
dan de rechtspositie van medewerkers? Je zou 
bijvoorbeeld kunnen afspreken dat bij gelijke  
geschiktheid een interne kandidaat voorgaat. 

Dan heb ik nog steeds een versnelling in mijn 
wervingsproces georganiseerd. Al denk ik  
overigens niet dat we ons de komende tijd zorgen 
hoeven te maken dat externe werving interne 
kandidaten in de weg zit. 

Waar moet een leidinggevende bij JenV aan 
voldoen? 

Het helpt als je affiniteit hebt met het maken 
van een visie en maatschappelijke problemen 
kunt vertalen naar de vraag ‘Wat staat me nu te 
doen?’. Maatschappelijke problemen los je niet 
vandaag op. Dat is een belangrijke stelregel voor 
werken bij de overheid. Het is van belang dat je 
zowel met de problematiek van vandaag aan de 
slag kunt gaan als sturen op de lange lijnen.

Maar je moet die maatschappelijke  
problemen wel willen oplossen…

Wil je succesvol zijn als leidinggevende dan moet 
je gevoel hebben voor de buitenwereld. Als je 
wetten, beleid en regelgeving maakt is het nodig 
dat je praat met de professionals op straat die 
in de dagelijkse hectiek zitten. Een doorwrocht 
begrip van hun dagelijkse werk is een randvoor-
waarde voor het maken van een wet die een 
maatschappelijk effect beoogt. 

Medewerkers van JenV hebben ook met  
dilemma’s rond veiligheid te maken, meer 
dan andere medewerkers bij de rijksoverheid
 
Bij J&V is altijd iets aan de hand. Het gaat elke 
dag over justitie en veiligheidsthema’s. Je moet je 
hier altijd afvragen wat het goede is om te doen. 
Dat heeft zijn weerslag op de organisaties binnen 
JenV. We besteden daarom veel aandacht aan 
ethiek en moreel leiderschap. 
 

‘Napraten is een vast onderdeel 
van het proces’
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Wie bijvoorbeeld voor de Dienst Terugkeer en 
Vertrek werkt moet uitgeprocedeerde asielzoe-
kers op het vliegtuig zetten. De ambitie is om dit 
zo humaan mogelijk te doen. De cultuur binnen 
de DT&V is dat ze daar altijd over napraten, dat is 
een vast onderdeel van het werkproces.

Wat voor leidinggevende ben je zelf?
 
Als je het anderen zou vragen hoop ik dat ze 
zeggen:‘Stefan heeft echt een idee over waar het 
naartoe moet. Hij is goed in staat om dat te ver-
talen naar de agenda van vandaag. En hij hecht 
veel belang aan verbinding en interactie tussen 
zijn medewerkers onderling en tussen hen en de 
buitenwereld.’

Hoe verbind je jouw medewerkers? 

Ik ben met afdelingen gestopt. We kijken naar de 
agenda, wat is het werk dat ons te doen staat, en 
organiseren daar teams omheen. Elk jaar kunnen 
medewerkers laten weten waar ze komend jaar 
mee bezig willen zijn. Zo zijn er constant wisse- 
lingen binnen de teams. Dat zorgt voor frisse 
inzichten, het draagt bij aan de ontwikkeling van 
medewerkers en bovendien voelen medewerkers 
zelf de verantwoordelijkheid voor hun keuze. 

Dat is best vernieuwend 

Ik denk altijd na over nieuwe vormen van organi-
seren, daar helpt de filosofie mij bij. Zo heb ik  
aan de Duitse filosoof Peter Sloterdijk ontleend 
dat mensen sferische wezens zijn. Mensen  
hechten aan sferen en teams. Ze willen zich  
ergens thuisvoelen. Hij gebruikt bollen als meta-
foren. Ik probeer zijn filosofie te gebruiken voor  
de manier waarop ik de directie bouw. Mijn  
organogram bestaat uit tandwieltjes en bollen, 
dat zijn de teams die met elkaar samenwerken. 
Met rechthoekige en vierkante samenwerkings-
vormen krijg je begrensde blokken. Ik hecht aan 
het visuele en aan concepten. Het kan richting 
geven om de goed door te denken. Zo is P&O nu 
zonder afdelingen één gemeenschap.”

5 persoonlijke vragen aan 
Stefan van de Griendt

1 Je bent  lang betrokken geweest bij de 
 gemeentepolitiek van Leidschendam-
 Voorburg voor D66.  Wat doe je als je als
 burgermeester wordt gevraagd?  
 Ik denk niet dat dit snel gebeurt, maar als ik
 gevraagd wordt, dan doe ik dat meteen. 
 Het liefst in Den Bosch, dat is een prachtige
 stad waar ik dichtbij in de buurt ben 
 opgegroeid. 
2 Waar klap je meteen je laptop voor dicht? 
 Voor een voetbalwedstrijd van een van mijn
 kinderen. Ik heb vier jongens, de twee
 oudsten voetballen. Het is zo geweldig om
 naar die mannekes te kijken. 
3 Waar lig je ‘s nachts van wakker? 
 Ik lig nooit wakker. Ik heb in 2015 de 
 PGB-crisis bij de SVB meegemaakt en ik 
 was tegelijkertijd fractievoorzitter in de 
 gemeentepolitiek waar op dat moment 
 allerlei gedoe was. Dat waren nogal drukke 
 tijden. Tijdens de zomervakantie van 2015, 
 toen ik terugdacht aan het eerste half jaar, 
 kon ik vaststellen: ‘Ik heb er geen seconde 
 minder om geslapen.’ En dat beschouw ik 
 als een groot geluk. 
4 Wanneer heb je voor het laatst hard 
 gelachen? 
 Gisteravond bij het voetballen, hilariteit met 
 het publiek langs de lijn. Ik ben voetbal-
 coach bij een ander team dan dat van mijn 
 jongens.
5 Wat is de beste feedback die je hebt 
 gekregen? 
 Durf eens wat meer de confrontatie aan te 
 gaan. En vertrouw er nou op dat je veel in 
 huis hebt om de relatie goed te houden. 
 Dat vond ik hele mooie feedback. 



HR-Experts
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ANNET DE LANGE: 
“De voornaamste skill die je als HR- 
professional nodig hebt is leervermogen”

Hoe laat je als HR-professional je 
waarde zien in een razendsnel  
veranderende omgeving? Annet  
de Lange beschrijft het in haar boek 
‘The Future of Work’ en vertelt  
erover in dit interview. Ze laat zien 
welke skills je nodig hebt om een 
koploper in HR te worden en hoe 
HR-professionals elkaar kunnen  
ondersteunen: “Een interessan-
te ontwikkeling is de opkomst van 
Communities of Practise. Dat is een 
vorm van leren over de organisaties 
heen waar het sterk draait om leren 
van elkaar.”
 
 
TEKST: REDACTIE ZIPCONOMY

In het boek ‘The Future of Work’ dat Annet de 
Lange schreef met Sarah Detaille gaan de 
auteurs in op de rol van de ‘nieuwe HR- 
professional’ in een snel veranderende omge-
ving. Annet herkent het beeld dat het vinden van 
die nieuwe rol voor veel HR-mensen nogal een 
worsteling is: “Ja, dat klopt wel. Er zijn experts 
en HR-business partners die heel goed in staat 
zijn om de organisatiestrategie te vertalen naar 
passend HR-beleid, maar niet iedereen vindt het 
even makkelijk om die rol te pakken.”

Je doet veel onderzoek in de praktijk.  
Waarin onderscheiden die succesvolle 
HR-experts zich? Wat kunnen anderen van 
hun aanpak leren?

“Die koplopers zijn heel goed in scenario fore- 
casting: Het naast elkaar leggen van scenario’s 
en kijken welke risico’s er zijn, met welke stake-
holders ze te maken hebben en hoe ze daar zo 
goed mogelijk op kunnen acteren. Veel organi- 
saties hebben zogenaamde Wicked problems  
en Hairy Goals. 
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Die zijn belangrijk, maar ze zijn vaak nogal  
abstract geformuleerd, bijvoorbeeld ‘We willen 
wendbaar zijn’.  Die succesvolle HR-experts zijn 
in staat om de strategische doelen goed door te 
vertalen naar tactisch en operationeel niveau en 
daarbij ook draagvlak te creëren op alle niveaus. 
Er is dus een wisselwerking tussen die koplopers 
en alle interne en externe stakeholders in het  
oplossen van het wicked problem. 

In succesvolle organisaties worden de processen 
vaak heel integraal vormgeven. Iedereen mag 
meekijken, er zijn ontwikkelgroepen en als een 
activiteit wordt uitgezet wordt ook direct gemo-
nitord wat het oplevert. Ze zijn handelings- en 
slagvaardig. Dat is ook een criterium voor een 
succesvolle HR-afdeling. Anderen zijn wat meer 
afwachtend. Ze huren een externe consultant in 
of een HR-interimmer om een reorganisatie vorm 
te geven. Op zich is daar niks mis mee, maar 
soms gaat dat wel ten koste van het zelf- 
organiserend vermogen en de duurzaamheid of 
borging van belangrijke kennis of lessen. Kop-
lopers laten continuïteit zien. HR experts lopen 
in deze organisaties veelal meer jaren mee en 
weten precies wat wel en niet in de organisatie-
cultuur past. 

Ook bijvoorbeeld bij de implementatie van 
HR-technologie is die slagvaardigheid heel 
belangrijk. Bij het maken van keuzes rondom de 
inzet van technologie is het belangrijk om de  
juiste balans te houden, te kijken hoe tech- 
toepassingen passen bij je strategie en daarin 
durven harde keuzes te maken. De ene professio-
nal is in staat om sneller proactief te handelen in 
combinatie met een goed advies, en anderen  
durven geen stappen te zetten en blijven  

afwachten.  De slagvaardige professional heeft 
niet zoveel moeite om de juiste beslissing te  
nemen: Ofwel hij schoolt zichzelf bij ofwel hij 
huurt een tech-expert in.”

Dreigt er in HR een kloof te ontstaan tussen 
die succesvolle en innovatieve voorhoede en 
een grote groep die dreigt achterop te raken? 

“Ja, dat durf ik wel te stellen. Er zijn wel veel  
initiatieven vanuit werkgeversorganisaties om die 
kloof met verschillende interventies te slechten. 
Een van die interventies is het organiseren van 
een Community of Practise. Dat is een vorm van 
leren over de organisaties heen. HR-professio-
nals uit verschillende organisaties worden dan bij 
elkaar gebracht en op specifieke thema’s bijge-
schoold. Het gaat om regelmatige bijeenkomsten 
met intervisie en vooral ook leren van elkaar. 
Koplopers komen in zo’n Community of Practise 
kennis brengen, er wordt aandacht besteed aan 
casuïstiek en aan het eind van zo’n leergang  
kun je de kennisniveaus wat makkelijker gelijk  
trekken.”

In jullie boek besteden jullie ook aandacht 
aan ontwikkelingen als het Skillspaspoort  
en de trend dat HR en recruitment bij het 
beoordelen van kandidaten veel meer  
moeten inzetten op skills, met name ook 
op soft skills. Maar welke skills heeft de 
HR-professional zelf nodig om die rol in het 
ondersteunen van innovatie optimaal  
te pakken?

“Hij of zij moet vooral over leervermogen beschik-
ken. Het gaat dan onder meer om open staan 
voor regelmatige bijscholing, om de bereidheid  
je om te scholen om makkelijker in een multi- 
disciplinaire omgeving je rol te pakken. Het gaat 
ook om open staan om naar je eigen functioneren 
te kijken: Kan ik die innovatie oppakken? En zo 
niet, wat moet ik bij leren of anders gaan doen? 
Dat betekent dat je vooral kritisch naar jezelf 
moet kijken. 

‘De slagvaardige professional 
heeft niet zoveel moeite om de 
juiste beslissing te nemen.’
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Dat kan lastig zijn; je hebt gewoontes opge-
bouwd en het vergt nogal wat om dat los te laten. 
Ik werk onder andere aan een Noorse universiteit 
en daar hebben ze als uitgangspunt  
‘Transformation is a way of living’.

Het is verder van belang om heel concreet te 
kijken wat de meerwaarde is die HR oplevert. Je 
kunt vervolgens kijken hoe je die meerwaarde 
kunt verbeteren, bijvoorbeeld vanuit de organi-
satiestrategie of juist omdat je goed bent in het 
aanjagen van noodzakelijke veranderingen  
rondom nieuwe typen functies of het aanboren 
van menselijk kapitaal in tijden van schaarste. 
Misschien kun je niet alles; kies in dat geval één 
of twee duidelijke rollen die meerwaarde hebben 
voor de organisatie en zorg dat je je daarin zo 
goed mogelijk doorontwikkelt.” 

In hun boek signaleren Annet de Lange en Sarah 
Detaille ook nieuwe rollen die HR kan oppakken. 
“We beschrijven bijvoorbeeld de rol van waar-
decreatie-manager, of value creation manager. 
Deze manager kijkt welke waarde een organi-
satie in brede zin kan spelen in de regio. Bijvoor-
beeld: We zorgen voor ecologische waarde, of  
we zorgen voor menselijke waarde omdat we  
bepaalde doelgroepen in huis kunnen nemen, 
denk bijvoorbeeld aan de opvang van vluchtelin-
gen.  

Een andere nieuwe rol is die van arbeidsmarkt-
manager. Deze kijkt hoe de samenwerking met 
andere werkgevers in de regio eruit ziet, hoe je 
met elkaar een goede relatie kunt opbouwen en 
bijvoorbeeld kennisuitwisseling tussen verschil-
lende bedrijven kunt faciliteren.” 

Het aantal mogelijkheden én het aantal  
uitdagingen voor HR is enorm, zoveel is  
duidelijk. Hoe optimistisch ben jij over de 
mate waarin HR die mogelijkheden op een 
goede manier gaat omarmen?  

“Ik ben daar wel optimistisch over. We zien dat 
veel HR-professionals zich realiseren dat je niet 
comfortabel op je stafafdeling kunt blijven zitten 
om het traditionele papierwerk te doen. Dan word 
je overbodig en geoutsourced. Het is ook wel een 
beetje Survival of the Fittest, maar veel profes-
sionals hebben wel de keuze gemaakt om actief 
te kijken ‘Waar zit mijn toegevoegde waarde’ en 
‘Hoe kan ik mijn meerwaarde laten zien.’”

Future of Work & Een Leven lang 
inzetbaar
 
Prof. Dr. Annet de Lange is werkzaam als 
lector Human Resource Management aan  
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en 
als bijzonder hoogleraar Succesvol ouder 
worden op het werk aan de Open  
Universiteit. Daarnaast is zijn onder meer 
voorzitter van het Nederlands Kennisnet-
werk Duurzame Inzetbaarheid. 

Annet de Lange publiceert regelmatig over 
thema’s rondom HR en innovatie. Naast 
Future of Work verscheen in 2022  Een leven 
lang inzetbaar, over de vraag hoe het thema 
duurzame inzetbaarheid concreet gemaakt 
kan worden in de praktijk.
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SJANNE MARIE VAN DEN GROENENDAAL: 
Inclusief HR-beleid voor optimale 
samenwerking met freelancers: 
6 aanbevelingen.

De term ‘inclusief HR-beleid’ 
hoor je steeds vaker als het 
gaat over Total Workforce 
Management. Wat betekent 
het precies? En welke  
HR-activiteiten passen  
hierbij?
 
 
TEKST: REDACTIE ZIPCONOMY

Een moderne HR-afdeling heeft niet alleen  
aandacht voor de vaste medewerkers, maar  
ook de flexibele schil. Kort gezegd is dat wat  
Total Workforce Management (TWM) is: een  
strategische langetermijnvisie op al het talent  
in je organisatie, vast én flex.
 
Met een inclusief HR-perspectief investeer je  
ook in mensen die nog niet of slechts tijdelijk bij 
je werken, zoals freelancers. Dat heeft een hoop 
voordelen voor werkgevers, vertelt weten- 
schapper dr. Sjanne Marie van den Groenendaal.  
Zij deed met een team van wetenschappers 
van Tilburg University onderzoek naar inclusief 
HR-beleid. Naast dr. Van den Groenendaal  
bestond het onderzoeksteam uit prof. dr. Charissa 
Freese, prof. dr. Rob Poell en prof. dr. Dorien Kooij.
“Freelancers moeten niet alleen fatsoenlijk worden  
behandeld, maar hebben op maat gesneden 
HR-activiteiten nodig”, vertelt ze. “Dat leidt  
namelijk tot meer betrokkenheid. Wie de  
freelancers helpt een loopbaan op te bouwen, kan  
flexibel inspelen op veranderende markteisen.

Meld je
aan voor

HRMonitor
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Psychologisch contract

Om tot TWM te komen, is inclusief HR-beleid  
essentieel. Het betekent dat je jouw beleid  
afstemt op alle verschillende typen werkenden 
in je organisatie. Hoe krijg je dat voor elkaar en 
welke HR-activiteiten passen hierbij?

Ten eerste is het belangrijk om te weten dat een 
opdrachtgever en een freelancer niet alleen een 
papieren overeenkomst hebben, maar ook een 
‘psychologisch contract’. Ze hebben het gevoel 
dat ze elkaar iets verplicht zijn, al staat dit niet 
zwart op wit. Voor een succesvolle samen- 
werking zijn balans en wederkerigheid cruciaal, 
ook al spreken de partijen dit soort verwachtin-
gen meestal niet uit.

Zo kom je tot inclusief HR-beleid 
 
Om tot inclusief HR-beleid te komen, is het  
belangrijk om inzicht te krijgen in dit psycho- 
logisch contract tussen opdrachtgever en  
freelancers. Begin bij de basis: waarom huur jij 
freelancers in? Wat verwacht je van een goede 
freelancer? Zo kom je tot de elementen van het 
psychologisch contract vanuit de opdrachtgever. 
Vervolgens vraag je de freelancers wat zij van jou 
verwachten als opdrachtgever en wat zij nodig 
hebben om de opdracht succesvol uit te voeren. 
 
Succesfactoren voor samenwerking 
 
Wat verwacht een gemiddelde freelancer van  
een goede opdrachtgever? Hoe definieert een 
gemiddelde HR-manager een goede freelancer? 

Dat onderzocht Van den Groenendaal. Uit haar 
studie blijken zes aanbevelingen voor succes-
volle samenwerking. Vier daarvan vinden zowel 
HR-managers als freelancers belangrijk: 

1 Zorg voor een duidelijke rolomschrijving;
2 Behandel freelancers goed en kom 
 contractuele afspraken na;
3 Zorg voor degelijke onboarding: voorzie 
 freelancers van de juiste benodigdheden en 
 hulpmiddelen;
4 Deel informatie: bied mogelijkheden om 
 tussentijds te communiceren en bij te sturen.

Freelancers noemden nog twee extra compo-
nenten die niet door de HR-managers werden 
genoemd:
 
5 Autonomie om de opdracht op eigen wijze 
 uit te voeren;
6 Op tijd duidelijkheid over toekomstperspectief 
 bij de opdrachtgever, bijvoorbeeld over 
 vervolgopdrachten.

Zakelijk of warm?
 
Afgezien van deze succesfactoren, is een inclusief 
HR-beleid voor elke organisatie anders. Zo ont-
dekte Van den Groenendaal dat er grofweg twee 
soorten inclusief HR-beleid zijn: transactioneel of 
relationeel. Met andere woorden: zakelijk of warm 
en sociaal.

Bij een transactioneel inclusief HR-beleid hebben 
opdrachtgever en de freelancer een zakelijkere  
relatie. Ze nemen rationele beslissingen over  
inclusief HR-beleid. In het tweede geval is de 
relatie informeler. Bij zo’n relationeel inclusief 
HR-beleid speelt gevoel een belangrijkere rol.

Welk type past bij jouw organisatie? De factoren 
die bepalen of inclusief HR-beleid transactioneel 
of relationeel is, zijn in te delen in vier categorieën:  
institutioneel, organisatorisch, persoonlijk en  
contractueel.

‘Freelancers moeten niet alleen 
fatsoenlijk worden behandeld, 
maar hebben op maat gesneden 
HR-activiteiten nodig.’



30I

Institutioneel

Organisatorisch

Persoonlijk

Contractueel

Wet- en regelgeving

De mate waarin de \ 
freelancers verantwoor-
delijk worden gehouden 
voor hun persoonlijke 
ontwikkeling

Freelancers’ eigen 
voorkeur

Uurtarief

Locatie waar de  
freelancers de  
opdrachten uitvoeren

Wet- en regelgeving zorgt ervoor dat er in het inclusief 
HR-beleid duidelijk onderscheid moet zijn tussen 
werknemers en freelancers.

Wanneer de opdrachtgever van mening is dat 
freelancers volledig zelf verantwoordelijk zijn voor, 
bijvoorbeeld, hun duurzame inzetbaarheid zal het
inclusief HR-beleid meer transactioneel van aard zijn.

Wanneer de freelancer uitspreekt dat hij of zij een  
zekere afstand tot de opdrachtgever wil behouden, 
vraagt dit om een meer transactioneel HR-beleid.

Een hoger uurtarief resulteert over het algemeen  
in een meer transactioneel HR-beleid. 

Wanneer de freelancer de opdracht buiten de  
organisatie uitvoert (op een fysiek andere plek) kan dit  
zorgen voor een meer transactionele samenwerking.

Verschuiving naar transactioneel inclusief HR-beleid

Organisatorisch

Persoonlijk

Contractueel

Organisatiecultuur

Freelancers’ eigen  
voorkeur

Duur van de opdracht

De mate van sociale  
interactie die bij de  
opdracht hoort

De mate waarin  
specifieke professionele 
ontwikkeling nodig is om 
de opdracht uit te voeren

Een verbindende en sociale organisatiecultuur creëert 
ruimte voor meer relationeel inclusief HR-beleid.

Wanneer de freelancer openstaat voor meer verbinding 
met de opdrachtgever (en diens werknemers), ontstaat 
er meer ruimte voor een relationeel inclusief HR-beleid.

Hoe langer de duur van de opdracht, hoe meer het 
inclusief HR-beleid als relationeel wordt gekenmerkt.

Hoe meer sociale interactie nodig is bij het succesvol 
uitvoeren van de opdracht, hoe meer relationeel het 
inclusief HR-beleid is.

Hoe meer de freelancer een organisatiespecifieke  
opleiding nodig heeft om de opdracht uit te voeren, 
hoe meer het inclusief HR-beleid als relationeel 
kan worden bestempeld.

Verschuiving naar relationeel inclusief HR-beleid 



31I

AALTJE VINCENT: 
“Je vindt betere kandidaten als je begint 
met een informeel gesprek”

Goede kandidaten vinden in deze 
krappe markt? Laat ze eerst 
informeel kennismaken met een 
vakgenoot tijdens een kop koffie. 
Het leidt tot relaxtere en gelijkwaar-
diger sollicitatiegesprekken waarbij 
beide partijen overtuigd zijn van 
elkaars oprechte interesse. En niet 
onbelangrijk, de kans dat mede- 
werkers die op deze manier  
binnenkomen lang blijven is groter. 
 
 
TEKST: REDACTIE ZIPCONOMY

Volgens Aaltje Vincent die al dertig jaar mensen 
helpt bij het veroveren van nieuw werk en sinds 
vier jaar werkgevers adviseert om goed met sol-
licitanten om te gaan, is het hoog tijd om de kop 
koffie te standaardiseren. “Werkgevers zouden 
alleen sollicitanten uit moeten nodigen die al in-
formeel hebben gesproken met een vakcollega.” 

Waarom is dit belangrijk? 

“Het netwerkgesprek werkt aan twee kanten. 
Je kunt als potentieel sollicitant in een informele 
setting je vragen en twijfels kwijt bij een vakcolle-
ga, je krijgt een indruk van de bedrijfscultuur, het 
soort mensen dat er werkt en een idee of de baan 
iets voor je kan zijn, zonder verlammende sollici-
tatiedruk. Overigens ook als er nog geen vacature 
is, kan een kandidaat in gesprek met een vakge-
noot. De laatste heeft de rol van sponsor binnen 
het bedrijf. Die kan aan de bel trekken zodra er 
een vacature is. Zo krijg je kandidaten aan tafel 
die zijn voorgeselecteerd op vakmanschap en 
cultuur, en serieuze interesse hebben.”
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Of ze solliciteren juist niet 

“Ook als iemand tijdens zo’n koffiegesprek  
concludeert ‘Dit is niets voor mij’ is dat fijn voor 
de werkgever. Zo krijg je nauwelijks kandidaten 
langs die tijdens het  gesprek afhaken. En je  
verliest je geen kostbare  uren van vacature- 
houders, hr en recruitment. 

Een aangename bijkomstigheid: de sollicitatie- 
gesprekken die uit het kop koffie-gesprek  
voortvloeien zijn doorgaans leuker en gelijk-
waardiger. Bij het proces post en pray, waarbij 
de organisatie via een vacaturetekst vraagt om 
een brief en cv, en dan bekijkt of de sollicitant op 
gesprek mag komen, is de relatie meteen ongelijk. 
Het is eigenlijk een onnatuurlijke manier om te 
beslissen of je wilt samenwerken. Als je de  
sollicitatiebrief vervangt door een kop koffie met 
een vakcollega wordt de relatie gelijkwaardiger 
en het sollicitatiegesprek vaak ontspannen.”

Draagt koffie drinken bij aan de oplossing 
voor de krapte op de arbeidsmarkt?

“Uit onderzoek van Indeed blijkt dat 65 procent 
van de nieuwe werknemers al in de eerste drie 
maanden om zich heen gaat kijken. Dat is triest 
voor de nieuwkomer en de organisatie. Bij  
kandidaten die via het eigen netwerk binnen- 
komen, via referral recruitment, is dit al minder.  
Zij zijn blijer en sneller ingewerkt. Voor  
sollicitanten die ik afgelopen dertig jaar sprak is 
de meest betrouwbare bron iemand die al bij de 
potentieel nieuwe werkgever werkt. Dus waarom 
zou je informeel kennismaken niet verder  
standaardiseren?”

Hoe verhoudt de informele kennismaking 
zich tot de standaard werving? 

“Je hebt de candidate journey waarbij kandidaten 
centraal staan, maar dat is een formeel proces. 
Ik wil het op zijn kop gooien en juist het informele 
onderdeel standaardiseren. 
 
Het kop koffie moet deel gaan uitmaken van alle 
wervingsprocessen; referral recruitment, sourcing 
en post and pray. In 2030 moet koffie drinken een 
standaard onderdeel van het sollicitatieproces 
zijn.”  

Waarom moet het initiatief vanuit de  
werkgever komen?  

“Sollicitanten vinden het vaak moeilijk om de 
telefoon te pakken en te vragen om een net-
werkgesprek. Als je dit als werkgever standaard 
faciliteert, zullen er meer kandidaten contact 
opnemen.”

Zijn er al veel organisaties die kandidaten op 
de koffie vragen?

“Het komt op gang.  Op de vacaturepagina van 
pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM staat  
bijvoorbeeld: ‘Kop koffie? Eerst kennismaken’.  
Dat kan met een vakcollega of recruiter. Het 
recruitmentteam van een onderdeel van  
Rijkswaterstaat heeft alle teamleiders betrokken  
bij de zoektocht naar ingenieurs. Een van de  
oplossingen was het voeren van dit soort  
gesprekken. Ze hebben daarmee al hun  
vacatures vervuld.”

‘Werkgevers zouden alleen  
sollicitanten uit moeten nodigen 
die al informeel hebben  
gesproken met een vakcollega’

‘Sollicitanten vinden het  
vaak moeilijk om de telefoon 
te pakken en te vragen om  
een netwerkgesprek’
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En er is een aantal gemeentes die het doet. Die 
zijn dolenthousiast. Ze hebben betere kandidaten, 
leukere sollicitatiegesprekken en nieuwe collega’s 
zijn meer betrokken. Een aantal leidinggevenden 
bij de gemeente Almere zet bijvoorbeeld in de 
vacaturetekst: wil je eerst informeel kennis maken 
om te kijken of het wat voor je is, neem contact op. 

Sommige bedrijven geven groepen geïnteres-
seerden de mogelijkheid een kijkje in de keuken te 
nemen. Ik ken een bedrijf in zaden voor groente 
en fruit dat mbo’ers zoekt. Het bedrijf heeft  
nauwelijks sollicitanten want bijna alle mbo’ers 
hebben werk. Zij hebben elke maand het  
Ontmoetbijt. Daar komen altijd een paar  
kandidaten uit.”

Het doet denken aan de open dag op scholen

Basisscholen, middelbare scholen, hbo’s en  
universiteiten houden allemaal open huis. Dat is 
niet voor niets: je staat op het punt een belangrijk 
besluit te nemen over de manier waarop je tot 
bloei wilt komen, je moet je dan thuis voelen in 
zo’n omgeving. Het is gek dat organisaties geen 
open huis houden . Er zijn wel steeds meer  
bedrijven die werken met video’s, podcasts en 
webinars naast de vacaturetekst, en zo iets laten 
zien van de organisatie en cultuur. Maar dat is 
online, live is toch doorslaggevend.”
 
Waar moet de werkgever op letten bij het 
koffiegesprek?

“Dat het echt informeel blijft en niet stiekem toch 
een selectie wordt. Als de vakcollega vraagt: ‘Hoe 
zou jij dit oplossen?’ is hij aan het selecteren, dat 
vind ik niet kunnen.”

Hoe introduceer je het gesprek met de  
vakgenoot in de organisatie? 

“Wat ik hr-professionals en recruiters blijf  
vertellen is dat nieuw werk veroveren een life 
changing event is. De meeste mensen veranderen  
alleen van baan als ze erop vooruitgaan. Dan 
gaat het niet alleen om salaris, maar ook over 
werksfeer en wat je bij een nieuwe werkgever 
kunt doen. Solliciteren is hopen op een beter  
leven. Het kopje koffie geeft belangrijke informatie 
of een keuze tot dat betere leven leidt. 

Het is belangrijk dat leidinggevenden dit inzien. 
Vertel ze over de huidige arbeidsmarkt en dat je  
op deze manier betere kandidaten werft. Hoe 
goed een vacature ook is, de echte ervaring is 
beter. 

En als de leidinggevenden overtuigd zijn?

“Zij vragen hun teamleden wie het kopje koffie  
wil drinken. Dat zullen meestal de betrokken 
werknemers zijn. Die breng je samen in een  
ambassadeursteam. Verder laat je ze vrij. Ik sprak 
laatst een recruiter die met techneuten werkte. 
‘Die praten niet zo gemakkelijk’, zei hij. De recrui-
ter wilde bij het gesprek gaan zitten om het ijs 
te breken. Dat moet je dus juist niet doen. Laat 
vakcollega’s onbekommerd met elkaar praten.  
Of het nou over het werk gaat of over voetbal.

Als het gesprek leuk is kan de ambassadeur de 
kandidaat vragen of hij of zij op de hoogte wil 
blijven via de nieuwsbrief of in de talent pool wil. 
Het is slim om een band te onderhouden, ook als 
iemand zegt dat hij of zij voorlopig goed zit.”

‘In 2030 moet koffie drinken  
een standaard onderdeel zijn 
van het sollicitatieproces’
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En als je zelf op de koffie gaat? 

“Dan is het zaak om een stuk of tien vak- 
inhoudelijke vragen voor te bereiden. Het zijn  
vragen die je tijdens een gesprek stelt waarbij  
je niet op je woorden hoeft te letten. Daarna  
besluit je pas of je gaat solliciteren. Na een kop 
koffie zit je gegarandeerd beter in een sollicitatie-
gesprek.” 

Bio Aaltje Vincent

Sinds 2007 onderneemt zij vanuit  
Aaltje Vincent & Company als loopbaan- 
professional, trainer, spreker en auteur.  
Aaltje Vincent is grondlegger van de  
Jobmarketingmethode (2007), het boek 
Solliciteren via LinkedIn (Aaltje Vincent, 
2009) en Candidate Experience 3.0 (2018). 
Ze spart dagelijks met de afdelingen hr en 
recruitment van organisaties, bedrijven en 
uitzend- en werving & selectiebureaus over 
methodes van selecteren, de technologische 
ontwikkelingen daarbinnen en de  
onderzoeken daarnaar. 

Aaltje Vincent is auteur van verschillende  
bestselling boeken over solliciteren. In  
september komt haar nieuwe boek uit over 
solliciteren en werkgeluk.

 
Je Next Step als recruiter?

Denk je als recruiter weleens na over een 
volgende stap in je loopbaan? Plan eens 
een digitaal kopje koffie in met een van  
de collega’s van Compagnon. Samen 
ontdekken we of jouw wensen en ambities 
aansluiten bij Compagnon óf misschien  
wel bij een van onze vele opdrachtgevers 
en relaties. 
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COLUMN 
Deze vacaturetitels? Doe maar even niet!

Regelmatig zie ik vacaturetitels 
waar iets “te” weinig over is  
nagedacht. De arbeidsmarkt is 
krapper dan ooit, dus alleen  
creativiteit en een stukje humor  
kunnen ons redden. 
 
 
TEKST: ARJAN ELBERS

Iedereen kent het wel. De “grappige”, hippe of 
dierlijke vacaturetitels, zoals spin in het web,  
salestijger, contentninja of manusje van alles. 
Leuk toch? Lekker gezellie toch? Nee dat is  
helemaal niet leuk en nog veel minder gezellie. 

Ik heb toch zeker geen HEAO commerciële  
economie afgerond om jouw persoonlijke  
verkooppoes (salestijger) te worden? En manusje 
van alles wil ik alleen genoemd worden, als het 
stiekem om een functie als algemeen directeur 
gaat. Dan ben je echt van “alles”. En anders  
vooral niet dus. 

Even terug naar die dierentitels. Dierentitels gaan 
dus over salestijgers, duizendpoten, coole kikkers, 
schaap met meer poten dan gezond voor ze is, 

‘Ik heb toch zeker geen HEAO 
commerciële economie afgerond 
om jouw persoonlijke verkoop-
poes (salestijger) te worden?’
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vroege vogels of zelfs jonge honden. En als laatst 
de vacaturetitels met de woorden: bezig bijtje, 
koe bij de horens vattend of het beste paard van 
stal. Oké?! Laat het even allemaal inzakken, adem 
rustig in door de neus en uit door de mond.  

Hipstertitels

Persoonlijk begin ik nog meer te zuchten en te 
steunen als het gaat om hipstertitels. Hipstertitels 
zijn bekende vacaturetitels gecombineerd met 
een hip woord, contentninja is een mooi voor-
beeld van zo’n hipstertitel. De oorspronkelijke 
vacaturetitel is contentmaker of content  
specialist. Het inhoudelijke (content) gedeelte 
wordt hier opgefluft naar iets wat je verheft tot 
een echte kantoor-superheld. Dat maakt van een 
titel dus een hipstertitel.

Uiteraard heb ik ook hier een prachtig scala voor 
u verzameld:

• Koffie kunstenaar
• Organisatie Indiaan (I shit you not)
• Retail jedi
• Programmeer held
• Brand goeroe
• Warehouse wizzard of
• Digital prophet

Volgens het Belgische Jobat komen de hipster-
woorden: wizard, rockstar, jedi en ninja het  
meeste voor in dit type vacaturetitels. 

Maar we hebben nog een categorie. De categorie: 
dit is een vraag die je stelt en geen vacature- 
titel. Let op: Creatief in online marketing? Passie 
voor retail? Ambitieus en flexibel in de horeca?  
Of Ervaren in accountancy? Het principe is wel 
duidelijk denk ik. Dat is gewoon een vraag en 
zeker geen vacaturetitel.   

Maar er is meer lieve mensen, er is zelfs nog een 
aparte categorie voor executives, ik neem u weer 
even mee:

Chief Troublemaker (CEO), Chief Cheerlead  
(Werkelijk geen idee wat het is, ik wil het niet 
eens weten), Chief Happiness Officer (HR),  
Dream Alchemist (Strategie), Chief Chatter  
(Chef callcenter), Director of first impressions  
(Iets commercieels denk ik), of zelfs een Grand-
master of the underlings (Adjunct directeur). 

En dan hebben we het nog niet gehad over alle 
eindbazen, beginbazen, captains of industry en 
zelfgekroonde CEO’s en (vice) presidents van 
start-ups op een stinkend zolderkamertje met een 
Senseoapparaat, twee studenten en een te dikke 
kantoorhond die waarschijnlijk Spike heet.  

Ik gok dat Japke-d. Bouma inmiddels zoveel jeuk 
heeft na het lezen van deze categorie vacature-
titels dat zelfs twaalf grote tubes Bepanthen haar 
niet meer kunnen helpen.

Moraal

Los van het feit dat ik zucht en kreun is er wel  
degelijk een moraal van dit verhaal. Niemand 
wordt op maandagochtend wakker met het  
volgende idee: ik ga eens lekker in mijn badjas  
en konijnenpantoffels achter de laptop met een 
pot goede koffie vol goede moed op zoek naar  
de volgende stap in mijn carrière. Met Google,  
LinkedIn en Indeed al geopend op mijn scherm. 
Met de aanslag van een ervaren directiesecre- 
taresse klop ik de vacaturetitels: Duizendpoot, 
Passie voor retail? Of Grandmaster of the  
underlings in. Just not gonna happen!

‘Of je in de  vacaturetitels spreekt 
van een software developer of 
een PHP programmeur maakt 
serieus verschil’
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Lang verhaal kort: het gebruik van de juiste  
vacaturetitels komt nogal nauw. Het verschil in de 
titels sales adviseur of accountmanager is enorm 
groot (vertel ik uit ervaring). Of je in de  vacature-
titels spreekt van een software developer of een 
PHP programmeur maakt serieus verschil. Sterker 
nog, het succes verschilt echt per regio. 

Gebruik vacaturetitels die door de grootste groep 
mensen wordt gebruikt. Je mag ervan uit gaan 
dat een monteur eerder zoekt op de term  
“monteur” dan op “tech engineer”. Gebruik  
Google trends om te kijken hoe jouw publiek zoekt 
per vacature. De vacaturetitel bepaalt namelijk 
het allereerste beslissingsmoment van de  
kandidaat. Ga ik hierop klikken als kandidaat?  
Ja = perfect. Nee = doei, tot nooit.

Zorg ervoor dat je kandidaat eerst op die vaca-
turetitel klikt en dan pas mag je helemaal los op 
creatieve arbeidsmarktcommunicatie vol humor. 
Maar ook hier niet “te rebels”, want anders schrijf 
ik er de volgende keer een column over. 

Was getekend: Uw persoonlijke International 
Senior Rainmaking Digital Overlord en tevens 
Strategic Brand Managing Recruitment  
Evangelist Arjan.

Bio Arjan Elbers

Arjan Elbers (1978) Brabander in hart en 
nieren. Arjan doet niet aan stijldansen, 
drama en koriander, doet wel aan Italiaanse 
wijn, veel droge humor en het spelen van 
piano.

Hij werkte ruim 10 jaar in (inter)nationaal 
corporate- en bureau recruitment (o.a. bij 
Content en Randstad) voordat hij in 2009 
ondernemer werd. Hij is mede-oprichter  
& Online Recruitment Strateeg van  
Getnoticed (bureau gespecialiseerd in  
bouw van waanzinnige maatwerk  
recruitment- en werken-bij websites en 
converterende marketing campagnes).  
 
Arjan is auteur van Het Recruitment  
Fundament, blogger voor Frankwatching 
en creator & producer van het RTL-Z  
programma How to get noticed. 



38I

KEVIN WHEELER: 
“De recruiter van de toekomst richt 
zich op specialistische profielen”

De rol van recruiters verandert  
drastisch door ontwikkelingen op  
de arbeidsmarkt. Arbeidsmarkt- 
expert Kevin Wheeler voorspelt  
zelfs dat een deel van de recruiters 
overbodig wordt.
 
 
TEKST: REDACTIE ZIPCONOMY

“We onderschatten het effect van automatise-
ring”, zegt Kevin Wheeler, de Amerikaanse 
oprichter van The Future of Talent Institute. “Ik  
zie nu toepassingen van software die we twee 
jaar geleden nog niet voor mogelijk hielden.  
Het biedt mogelijkheden, maar is in bepaalde 
opzichten ook heel eng.”

Wheeler is HR-futurist en voorspelt de toekomst 
van de arbeidsmarkt op basis van data, ana-
lyse en onderzoek. Hij spreekt regelmatig op 
HR-events wereldwijd.

Korte trainingen en focus op skills

Veel banen zullen deels geautomatiseerd worden,  
verwacht de expert. Sommige banen verdwijnen, 
maar er komen ook nieuwe beroepen bij. Om de 
economie te laten floreren en zoveel mogelijk 
mensen aan het werk te houden, hebben we 
andere kennis en vaardigheden nodig. 

Meld je
aan voor

HRMonitor
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“Het probleem is dat we mensen niet snel genoeg 
opleiden en omscholen”, zegt Wheeler. “Volledige 
beroepsopleidingen duren te lang. We hebben 
kortere, gerichte trainingen nodig.”

Dat werk en beroepen veranderen, heeft natuur- 
lijk effect op de taak van de recruiter. “De  
recruiters van de toekomst zoeken niet meer  
naar honderd sales- of callcenter- medewerkers, 
maar richten zich juist op heel specialistische  
profielen”, voorspelt Wheeler.

Hij ziet het begin van deze ontwikkeling nu al. 
“Werkgevers hebben veel moeite om gekwalifi-
ceerd personeel te vinden, zeker als het gaat om 
ingenieurs of IT-specialisten”, zegt hij. “Steeds 
meer bedrijven zoeken experts op het gebied van 
cybersecurity of hernieuwbare energie, maar die 
zijn er gewoon nog niet.”

[tussenkop] “Stop met zoeken op diploma’s
Hij ziet dat bedrijven op dit moment vooral  
proberen gewilde specialisten van elkaar te  
‘stelen’ met hoge salarissen. “Daar schiet je  
uiteindelijk niks mee op”, vindt hij. “Het kost je 
sowieso geld om de mensen te krijgen die je  
nodig hebt. Besteed dat op een verstandige  
manier en investeer in training. Dat maakt je  
bovendien een aantrekkelijker werkgever.”

Als je specialisten nodig hebt die er niet zijn, 
moet je ze zelf opleiden. Daarbij is de kunst om 
te zoeken op skills: technische competenties en 
sociale vaardigheden. “Inhurende managers 
selecteren nu vooral op diploma’s en ervaring bij 
vorige werkgevers, daar moeten ze mee stoppen. 
Iemands vaardigheden en vermogen om te leren 
zijn veel belangrijker.”

Aantrekkelijk werkgeverschap

Natuurlijk is een goed salaris belangrijk om talent 
aan te trekken, maar modern werkgeverschap 
telt ook mee. Werknemers van nu willen zichzelf 
ontwikkelen en meer regie over hun werk. De be-
langrijkste trend op dat gebied is de toegenomen 
behoefte aan plaats- en tijdonafhankelijk werken.

“Een baan waarbij je vijf dagen verplicht op  
kantoor werkt is niet meer van deze tijd”, zegt 
Wheeler: “Het beste wat je kunt doen is mensen  
zelf laten beslissen of ze thuiswerken of op de 
zaak. Af en toe collega’s te zien is belangrijk, 
maar dat hoeft echt niet altijd twee keer per  
week op vaste dagen.”

Flexibel werkgeverschap zorgt indirect ook voor 
meer inclusiviteit, denkt hij. Vooral vrouwen  
worstelen sinds de coronacrisis met de balans 
tussen werk en privé. Voor hen is een baan met 
flexibele werktijden nog belangrijker.

Recruiter, vertel het de manager!

Recruiters hebben er een taak bij gekregen:  
inhurende managers op de hoogte brengen van 
alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. “Recruit-
ment is jouw dagelijks werk, een manager zet 
slechts af en toe een vacature uit. Je kunt hem 
niet kwalijk nemen dat hij denkt dat alles nog net 
zo werkt als vijf jaar geleden. Aan jou de taak om 
hem te vertellen hoe jullie op de huidige arbeids-
markt vacatures kunnen invullen.”

‘Volledige beroepsopleidingen 
duren te lang. We hebben  
kortere, gerichte trainingen  
nodig.’



40I

Vraag naar recruiters daalt

Wheeler heeft tot slot slecht nieuws voor  
recruiters: de vraag naar deze beroepsgroep 
neemt af. “Over vijf jaar moeten we van een  
hoop recruiters af”, zegt hij.
 
Op dit moment is de vraag naar recruiters juist 
hoger dan ooit. In september 2021 werden 90% 
meer recruiters gezocht dan het jaar ervoor, en 
zeker 42% meer dan vóór de pandemie los- 
barstte, meldt Indeed.
 
“Dit is een kortetermijn fenomeen”, voorspelt 
Wheeler. “Als de vraag naar een bepaald  
beroep buitensporig toeneemt, zal die behoefte 
ook weer fors afnemen. Automatisering  
verandert de arbeidsmarkt en dat leidt ertoe  
dat we minder recruiters nodig hebben. De  
recruiter van de toekomst is een echte arbeids-
marktspecialist. Hij is in staat zijn kennis over 
te brengen naar de organisatie. Hij kan gewilde 
kandidaten vinden en helpt zijn organisatie klaar 
te zijn voor de toekomst.”

‘Ben jij toe aan een Next Step in je loopbaan?  
Wij helpen jou om de volgende stap te zetten. 
Waar dan ook. Hoe we dat doen lees je op 
werken als recruiter of werken als  
HR-professional.’

https://www.werkenalscompagnon.com/werken-als-recruiter
https://www.werkenalscompagnon.com/werken-als-hr-professional
https://www.werkenalscompagnon.com/werken-als-hr-professional
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COLUMN IRENE OERLEMANS: 

“Hoog tijd om de loonkloof 
aan te pakken”

Stelling nemen, ik heb een tijdje  
geleden tijdens een webinar hard 
geroepen dat wij HR-professionals  
dat vaker moeten doen. Over  
onderwerpen die ertoe doen, iets 
waar onze MT’s, CEO’s, founders of 
lijnmanagers niet altijd op zitten te 
wachten. En wat vind ik dat moeilijk, 
stelling nemen. Deze column is een 
goede oefening voor mij; practice 
what I preach. 
 
TEKST: IRENE OERLEMANS

De onderwerpen waarover ik ferme stelling wil 
nemen komen gemakkelijk naar boven. De loon-
kloof bijvoorbeeld. Geïnspireerd door de dappere 
Sophie van Gool, die precies twintig jaar jonger is 
dan ik en geen enkele moeite heeft met  
stelling nemen. Ze scheef in 2021 het boek 
‘Waarom vrouwen minder verdienen’. Met als 
ondertitel ‘en wat we eraan kunnen doen’. Die 
ondertitel pak ik graag op.
 
Van Gool legt in haar boek uit hoe de loonkloof 
is ontstaan, welke oorzaken eraan ten grondslag 
liggen en wat we eraan kunnen doen.
Hoe groot is de loonkloof? Per jaar verdienen 
vrouwen 38 procent minder dan mannen. Het 
gemiddelde jaarloon van mannen is 43.410 euro, 
dat van vrouwen is 27.120 euro. Een deel van 
deze loonkloof komt voort uit het verschil in be-
taalde gewerkte uren. Mannen werken gemiddeld 
meer uren dan vrouwen. 

Wanneer we dat onderscheid eruit halen, blijft 
er een verschil van 14 procent bestaan. Deze 14 
procent is het verschil tussen het jaarsalaris van 
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alle mannen en alle vrouwen (van schoonmakers 
tot CEO’s). Het percentage varieert per sector, 
functie, leeftijd en opleiding. De ongelijkheid van 
de loonkloof bij de overheid en in het bedrijfs- 
leven is hierbij opvallend: respectievelijk 8 procent 
(overheid), tegenover 19 procent (bedrijfsleven).
 
Van Gool geeft aan dat er vaak gekeken wordt 
naar de gecorrigeerde loonkloof. Dat wil zeggen 
dat je groepen mannen en vrouwen in dezelfde 
functie en sector met elkaar vergelijkt. Dan blijft 
er een loonkloof over van gemiddeld 6 procent in 
uurloon. Dit gecorrigeerde cijfer laat zien dat er 
nog steeds sprake is van discriminatie.
 

Het pleidooi van Van Gool is om niet te kijken 
naar de gecorrigeerde cijfers, maar om de loon-
kloof van 14 procent als uitgangspunt te nemen. 
Deze geeft immers het totale beloningsverschil 
tussen vrouwen en mannen aan. In die vergelij-
king neem je sectoren en functies mee met een 
relatief laag salaris, waarin vooral vrouwen  
werken. Die zou je juist niet weg moeten  
verklaren omdat ze deel uitmaken van het  
probleem.
 
Kortom de loonkloof is een complex probleem 
met een complex aan oorzaken. Vrouwen werken 
minder vaak in goedbetaalde topfuncties, ze wer-
ken vaker in sectoren waar een lager gemiddeld 
loon wordt betaald en vrouwen krijgen gemid-
deld minder betaald als ze precies hetzelfde werk 
doen als mannen. Een schuldige aanwijzen heeft 
niet zoveel zin, het gebeurt onbewust en onbe-
doeld. 
 
Terug naar de ondertitel van het boek van Van 
Gool: wat kunnen we eraan doen? Wat kan ik 
aan de loonkloof doen in mijn people advies-werk 

voor scaleups? Wat kunnen HR-professionals in 
bedrijven eraan doen? Er is helaas geen simpele 
oplossing voor dit complexe probleem. En toch 
denk ik dat we als HR-professionals kunnen 
bijdragen aan de oplossing. En wel door drie 
stappen te zetten: jaarlijks analyseren, vervolgens 
corrigeren en daarnaast zorgen voor voortdu-
rende transparantie. Hoe je dat doet? Zo bijvoor-
beeld: 
 
1 Doe een jaarlijkse audit:
 • analyseer de salarissen van alle 
  medewerkers
 • neem niet te veel verklarende factoren mee
 • let ook op variabele beloning zoals 
  bonussen hoe objectief zijn die 
  opgebouwd?
2 Realiseer je dat de loonkloof niet vanzelf 
 verdwijnt. Je zult actief moeten corrigeren. 
 Bijvoorbeeld door de verschillen vlot te trekken.
 Geef een grotere jaarlijkse salarisverhoging 
 aan degene met een (te) laag loon.
3 Wees transparant over de loonkloof die je 
 signaleert en over de salarissen die je betaalt 
 per functie.
 
En dan ben je er nog niet. Op een hele hoop 
andere niveaus dan op HR-afdelingsniveau of 
bedrijfsniveau zal er veel moeten gebeuren. In 
de wetgeving zouden we bijvoorbeeld verplicht 
kunnen stellen dat bedrijven moeten rapporteren 
over hun loonkloof. Een herwaardering van vitale 
beroepen zoals onderwijs en zorg zou ook helpen; 
vakgebieden met grote tekorten waar veel  
vrouwen werken.

Maar laten we beginnen met stelling nemen en 
drie stappen zetten. Dat kan vandaag nog. 

‘De loonkloof is een complex 
probleem met een complex aan 
oorzaken’

Irene Oerlemans is voorzitter van NVP  
en partner van Bunchmark 
irene@bunchmark.com

mailto:irene%40bunchmark.com?subject=
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INTERVIEW ANNE MEGENS: 

“Praat eens met iedereen onder  
de 25 jaar en vraag wat zij  
belangrijk vinden aan werk”

Volgens Anne Megens, Coördinator 
Beleid bij werkgeversorganisatie 
AWVN, moet HR nog een paar flinke 
stappen zetten om de uitdagingen 
van nu goed aan te kunnen gaan:  
“Het blijft nog te veel bij pleisters  
plakken, terwijl we radicaal  
anders moeten gaan denken.” 
 
TEKST: REDACTIE ZIPCONOMY

Wat zijn voor werkgevers en  
HR-professionals de grootste uitdagingen? 

“Die uitdagingen komen voort uit grote maat-
schappelijke veranderingen die we moeten  
doorvoeren tegen de achtergrond van een steeds 
krapper wordende arbeidsmarkt.  We hebben 
te maken met uitdagingen op terreinen als  
digitalisering en verduurzaming van de economie 
en we moeten die uitdagingen oppakken met 
steeds minder mensen. 
 
Wat dat concreet betekent voor HR? HR moest  
al dichter aan gaan schurken tegen de bedrijfs-
strategie en meer ondernemerschap tonen, maar 
die zaken worden nog belangrijker. Als een bedrijf 
zich bijvoorbeeld meer wil ontwikkelen tot een 
platform of een digitale strategie wil uitvoeren, 
dan betekent dat iets voor het personeel dat je 
nodig hebt. HR en de ondernemersstrategie moe-
ten dan in lijn zijn met elkaar, en dat wordt 
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nog belangrijker als je niet alle talent voorhanden 
hebt. Je moet dan als HR-directeur veel creatiever 
zijn om die personeelsbehoefte in te vullen. 

Schrik 

“Ik schrik wel als ik naar onderzoeksresultaten kijk 
die ingaan op de vraag wat werkgevers nu doen. 
De grote lijn is dat ze heel erg investeren in het 
vinden van dat talent, maar dat ze daarbij vaak 
nog hun toevlucht nemen tot hogere lonen 
bieden of zp’ers inzetten. Het blijft te veel bij  
pleisters plakken en een aantal fundamentele 
zaken blijven nog erg achter. Denk aan inclusief 
werven, maar ook aan de focus op interne  
mobiliteit, mensen verleiden om meer uren te 
werken en de mogelijkheden om van functie te 
wisselen of door te stromen. Op die gebieden 
mag de creativiteit wel wat groter worden. 

We zijn te veel bezig met het wegkopen van 
elkaars talent. Het besef dat dat pleisters plakken 
uiteindelijk niet werkt groeit wel, maar nog niet zo 
dat we radicaal anders gaan denken. En dat moet 
wel gebeuren. Als je kijkt naar de vergrijzing, dan 
ontstaan er tot 2026 1,8 miljoen vacatures door 
vervanging en daar staat een instroom van 1,6 
miljoen schoolverlaters tegenover. Je gaat die  
vacatures dus niet met die instroom invullen; er 
zal echt anders gedacht moeten gaan worden.”  

Als we de toekomst van de arbeidsmarkt en 
de relatie tussen werkgever en werknemer 
eens vertalen naar het begrip goed werk-
geverschap, gaat dat begrip dan ook veran-
deren? Is goed werkgeverschap in 2035 iets 
anders dan in 2022? 

“Ik denk dat dat al aan het verschuiven is. We 
hebben het heel lang gehad over het arbeids- 
contract en over lonen, maar wat je nu steeds 
meer merkt is dat werknemers ook andere  
dingen vragen. Ik ben daar zelf een voorbeeld 
van, want ik ga binnenkort op sabbatical. En  
vanmorgen las ik in de krant dat veel huis- 
artsen op zoek gaan naar ander werk omdat de 
werkdruk te groot is. Juist in een krappe markt 
waar meer werk door minder mensen gedaan 
moet worden, gaat het veel meer over onderwer-
pen als werkdruk en de werk-privé-balans  Het 
beeld van 25 jaar geleden dat mantelpakjes en 
hoge salarissen talent aantrekken past niet meer. 
Kwalitatieve thema’s worden steeds belangrijker.”

Welke langetermijnveranderingen zie je  
verder op de arbeidsmarkt?

“Ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar ik kan me 
voorstellen dat we nog wat meer taboes gaan 
slechten. Kijk bijvoorbeeld naar de platformen en 
al die fietskoeriers die met hun vierkante boxen 
door de stad rijden. Ik kijk kritisch naar de con-
tracten waarin dat werk is vormgegeven, maar 
tegelijkertijd zouden we er ook van moeten leren. 
Voor jonge mensen zit er een aantrekkelijke kant 
aan het idee dat ze per dag of zelfs per uur kun-
nen besluiten of ze aan het werk gaan en dat ze 
kunnen besluiten om wel of niet gebruik te maken 
van het feit dat de tarieven hoger worden als het 
regent.”

‘HR en de ondernemersstrategie 
moeten dan in lijn zijn met  
elkaar, en dat wordt nog  
belangrijker als je niet alle  
talent voorhanden hebt’

‘Het blijft nog te veel bij pleisters 
plakken, terwijl we radicaal  
anders moeten gaan denken’
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Geen taboe

“Die platformbedrijven zie ik zeker niet als het 
ideale model voor de arbeidsmarkt, maar het idee 
van flexibiliteit in uren en meer autonomie voor 
werknemers zou geen taboe moeten zijn. Als je 
verder vooruitkijkt denk ik dat er nog wel wat 
dogma’s op losse schroeven komen, mede door 
dit soort innovatieve business-modellen.  
Het slechtste wat je als HR-baas kunt doen is die 
modellen radicaal afwijzen en alleen de slechte 
kant zien. Je kunt ook van die modellen leren.”

Een andere interessante ontwikkeling zien 
we rondom leren en ontwikkelen van mede- 
werkers. In een dynamische markt is het 
op peil houden van competenties natuurlijk 
enorm belangrijk. In een eerder interview  
op ZiPconomy sprak je in deze context van 
de productiviteitsparadox. Wat bedoel je 
daarmee?

“Die paradox zit erin dat we overal techno- 
logische innovaties om ons heen hebben, maar 
dat dat zich nog niet vertaalt naar een hogere 
productiviteitsgroei. De slimste economen 
studeren er nog steeds op hoe dat kan. Eén ding 
weten we zeker: optimale inzet van onze mensen  
is doorslaggevend voor succes en daar zijn de 
juiste skills en vaardigheden voor nodig. Ook op 
dit gebied zie je een paradigmaverschuiving. 
Heel lang ging het over geld en de leerrekening 
en langzaamaan zie je dat de leercultuur meer 
centraal komt te staan, want die cultuur is vaak 
het grootste obstakel om te komen tot een goede 
leeromgeving.”

Goede leercultuur

“Een goede leercultuur zit in de zogenaamde ‘drie 
r’s’: ruimte, richting en ruggesteun. Bij ruimte gaat 
het om de tijd die je hebt om te leren. Te vaak 
wordt leren nog beschouwd als iets dat je in de 
avonduren of in je eigen tijd doet. Maar ik denk: 
leren is werk en werk is leren. Waarom moet je 
zo’n onderscheid tussen die twee maken? 
De tweede r – richting – is ook niet te onderschat-
ten. Als een werkgever zegt ‘Waarom doet mijn 
werknemer niks op het gebied van zijn ontwik-
keling?’, dan heeft dat vaak voor een groot deel 
te maken met het feit dat ze niet weten waar-
heen ze zich moeten ontwikkelen. Je zult richting 
moeten geven en de mensen ondersteunen bij het 
ontdekken wat voor hen een kansrijk loopbaan-
pad is. De derde r – ruggesteun – klinkt soft maar 
is superbelangrijk. Het gaat er hier om dat je als 
medewerker het gevoel hebt dat je die tijd aan 
leren mág besteden, dat het wordt gestimuleerd 
en dat je als medewerker ziet dat je leiding- 
gevende ook op cursus gaat.”

Tot slot: Heb je als het gaat om de juiste 
stappen zetten in de richting van een sterk 
en toekomstbestendige rol voor HR nog een 
Gouden Tip?

“Ik zou zeggen: Praat eens met je kinderen en met 
iedereen onder de 25 jaar en vraag wat zij nu 
belangrijk vinden aan werk. Vraag ze hoe ze de 
relatie tussen werk en hun privéleven zien en wat 
ze daarin verwachten. Ga in gesprek met mensen 
die nog niet in het stramien zitten dat wij gewend 
zijn.”
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DIVERSITEIT- EN INCLUSIEADVISEUR ADINA AVRAM : 

“Maak van diverstiteit en inclusie 
geen themamiddag”

Bedrijven moeten diversiteit en  
inclusie (D&I) opnemen in de  
haarvaten van de organisatie.  
Alleen zo kun je duurzaam  
veranderen en ben je aantrekkelijk  
voor nieuw talent. Aardige  
bijvangst: een solide D&I-strategie 
kan krapte verminderen, zegt  
diversiteit- en inclusieadviseur  
Adina Avram.   
 
TEKST: REDACTIE HRMONITOR

Waarom is het belangrijk dat D&I-strategie 
in het dna van een organisatie zit? 

“Echte verandering is alleen mogelijk als D&I 
is geïntegreerd in de employee lifecycle en het 
businessmodel van een organisatie. Daarom is 
het belangrijk om een D&I-strategie te hebben die 
nauw verbonden is met de waarden en het doel 
van een organisatie. Het HR-team en leiding-
gevenden moeten bekijken of die waarden  
werkelijk bijdragen aan een inclusieve, veilige  
en uitnodigende werkomgeving. Zowel voor  
medewerkers, klanten en stakeholders in het 
algemeen. 

Als je D&I alleen in de vorm giet van een los  
project of je houdt een aantal keer per jaar een 
event rond het thema D&I loop je het risico van 
window dressing. Zo missen organisaties de kans 
om een echte, duurzame verandering met impact 
tot stand te brengen, wat juist nu zo belangrijk is.



47I

Waarom juist nu? 

We ervaren allemaal de impact van de wereld- 
wijde pandemie, klimaatverandering en oorlog  
en hebben behoefte aan verandering. Maat-
schappelijke waarden zijn aan het verschuiven, 
quality time, gezondheid en wellbeing worden 
belangrijker dan het inkomen alleen. Kijk naar het 
ontstaan van sociale bewegingen die zich richten 
op D&I zoals #metoo en #BLM.
 

Waarden die productiviteit promoten, zoals de 
snelste of de beste zijn, en veerkracht tonen wor-
den vervangen door waarden als zorgzaamheid, 
menselijkheid en inclusiviteit. En je kunt geen 
zorgzaam, menselijke organisatie zijn zonder 
diversiteit en inclusie te integreren in jouw  
dagelijkse praktijk. 

Welke rol spleen data voor D&I-strategie? 

In een ideale wereld zouden diversiteit en inclusie 
de norm zijn en er zou geen businessplan nodig 
zijn voor een veilige, inclusieve en menselijke  
werkomgeving. 
 
Helaas leven we niet in een ideale wereld en  
zitten we nog steeds in de positie waarin we de 
return on investment van een D&I-strategie  
moeten verantwoorden. D&I-data helpen 
leidinggevenden om de ervaringen van hun 
medewerkers beter te begrijpen. Ze kunnen de 
data gebruiken om vooroordelen en andere issues 
die spelen rond D&I bloot te leggen en de situatie 
te verbeteren. 

Tot voor kort verzamelden de meeste organisa-
ties alleen data over hun medewerkers. Nu zie 
je steeds meer organisaties ook onderzoek doen 
naar partners en leveranciers zodat ze zeker 
weten dat de gelijkheidsprincipes die ze er zelf 
op na houden in de hele product lifecycle zit. Het 
beïnvloedt immers ook jouw dienst of product als 
partners hele andere principes hanteren 

Wat kan de ‘witte man’ doen om 
D&I-strategie te ondersteunen? 

Volgens het Privilege Wheel heeft de witte, 
cisgender, valide, heteroseksuele, neurotypische 
man over het algemeen de meeste privileges. Dit 
betekent niet dat alleen witte mannen privileges 
hebben; we kunnen allemaal in een positie zitten 
waarin we privileges hebben, afhankelijk van 
de context. Een vrouw met een lichte huid heeft 
bijvoorbeeld meer privileges dan een vrouw met 
een donkerder huid, een slank persoon heeft meer 
privileges dan iemand met een grotere maat, een 
heteroseksuele man heeft meer privileges dan 
een homoseksuele man en een cisgender vrouw 
heeft meer privileges dan een transgender vrouw. 
De voorbeelden zijn eindeloos. Daarom is het zo 
belangrijk dat we onze privileges en vooroordelen 
erkennen en onszelf leren om de kloof te  
overbruggen

Helaas geven we vaak degenen met priveleges 
de schuld van ongelijkheid terwijl ook zij hun  
positie te danken hebben aan een ondeugdelijk 
systeem. Daarom moet het systeem veranderen 
en dit gebeurt sneller als de groepen met privi-
leges zich hier bewust van zijn en bereid zijn 
onderdeel te worden van de oplossing. 

Door een enquête onder medewerkers te 
houden waarin zij zelf hun identiteit  
beschrijven vergroten organisaties het  
engagement, zeg jij. Hoe werkt dat? 

Omdat in de meeste landen het verzamelen van 
persoonlijke informatie wettelijk verboden is, kun 
je werknemers vragen om vrijwillig persoonlijke 

‘Je kunt geen zorgzaam,  
menselijke organisatie zijn 
zonder diversiteit en inclusie te 
integreren in jouw dagelijkse 
praktijk’
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informatie te geven.  Dat is belangrijk omdat het 
werknemers ook de kans biedt om zelf hun  
identiteit te beschrijven. De veiligheid van de 
werknemer moet bij dit soort enquêtes voorop 
staan. Het is bijvoorbeeld belangrijk om duidelijk 
te maken hoe de gegevens gebruikt zullen  
worden. 

Door de demografische data te linken aan andere 
enquetes over bijvoorbeeld medewerkerstevre-
denheid, doet HR waardevolle data op. Je kunt zo 
bijvoorbeeld zien of er een directe link is tussen 
medewerkerstevredenheid en het gevoel om bij 
een bepaalde groep behoren. 

Hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers zich 
veilig genoeg voelen om zich uit te spreken 
in de organisatie? 

Door een open cultuur te creëren die veiligheid 
promoot en uniciteit waardeert. Leidinggevenden 
moeten hierbij als rolmodel optreden; ze moeten 
zich uitspreken voor een inclusieve en diverse  
cultuur waarin alle medewerkers zich veilig 
genoeg voelen om hun mening te geven, en het 
gedrag vertonen dat hierbij hoort.

In hoeverre kan een solide D&I-strategie  
bijdragen aan het tegengaan van krapte?
 
Een organisatie die een veilige, flexibele en  
inclusieve werkcultuur schept zal eerder  
kandidaten van ondervertegenwoordigde  
groepen aantrekken. Zo vergroten zij hun  
kandidatenpool.
 
Vaak brengen organisaties vacatures naar buiten  
die bewust of onbewust bepaalde groepen  
buitensluiten die wel geschikt zouden zijn voor de 
baan. Mensen met een beperking, verschillende 
etniciteiten of een neurodivers spectrum. In ict 
zie je bijvoorbeeld overwegend mannen, terwijl 
er natuurlijk ook hoogopgeleide vrouwen zijn die 
vaak niet in aanmerking komen. 

Terwijl de geschiedenis laat zien dat ict vroeger 
een sector was waar vooral vrouwen werkten. 
In zo’n geval is het goed om ook naar de vacatu-
res te kijken. Wat veel organisaties niet beseffen 
is dat er ook hele goed onderzochte zakelijke 
redenen zijn om diversiteit en inclusie te onder-
steunen. Zo presteren bedrijven met een stevige 
D&I-strategie beter. Dat zou toch doorslaggevend 
moeten zijn voor de bedrijven die er nog niet in 
zijn geslaagd divers talent aan te trekken en  
behouden.”  

Bio Adina Avram

Adina Avam is D&I-adviseur met een  
persoonlijke missie: bijdragen aan bewuste, 
mensgerichte organisaties, waar medewer-
kers zich veilig voelen om zichzelf te zijn.  
Ze heeft een internationale achtergrond,  
en woonde in zes verschillende landen.  
Adina heeft meer dan tien jaar ervaring in 
HR (FMCG & IT) en gaf ruim 5 jaar leiding in 
een ngo. Ze werkt als  co-writer aan een boek 
over D&I gerelateerde onderwerpen en helpt 
als freelance adviseur bedrijven  
om hun D&I-strategie op te zetten. 

5 Tips om de D&I-strategie in jouw  
organisatie te verbeteren

1 Focus op systemische verandering 
2 Scan jouw werkprocessen en manier van
 werken regelmatig op vooroordelen en  
 onderneem actie om ze overboord te gooien
3 Zorg voor D&I-bewustzijn onder zowel 
 medewerkers als leidinggevenden 
4 Leer leidinggevenden de daad bij het 
 woord te voegen en symboolpolitiek en 
 window dressing te vermijden 
5 Focus op het creëren van een veilige 
 cultuur waar medewerkers zichzelf 
 kunnen zijn en zich kunnen uitspreken.   
 Maak van respect, vriendelijkheid, nieuws-
 gierigheid en je kwetsbaar kunnen 
 opstellen de norm
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LOOPBAANPROFESSIONAL CLEO HOOYER: 

“Werkgeluk is geen luxe, 
maar bittere noodzaak”

Werkgelukkige medewerkers zijn 
productiever, werken beter samen, 
zijn creatiever, blijer en vitaler,  
dat is allemaal meetbaar, zegt  
loopbaanprofessional en werk- 
gelukdeskundige Cleo Hooyer. 
‘Werkgeluk moet daarom duurzaam 
geïntegreerd zijn in het HR-beleid.’ 
 
TEKST: REDACTIE HRMONITOR

Wat is de definitie van werkgeluk? 

Werkgeluk is een constant positieve emotie over 
je werk. Het heeft drie belangrijke pijlers: plezier, 
voldoening en zingeving. Al je die meet, kom je er 
al snel achter hoe het zit met het werkgeluk van 
een persoon, team of organisatie. 
 
Wat maakt mensen doorgaans het  
werkgelukkigst? 
 
Als ik die vraag aan een cliënt stel is het  
antwoord negen van de tien keer ‘mijn collega’s, 
de sfeer en cultuur op het werk’. Mensen  
kunnen werkongelukkig in hun baan blijven  
hangen zolang hun collega’s tof zijn. Bij mij werkt 
dat ook zo. Als ik niet met leuke mensen  
samenwerk ben ik gauw vertrokken. 

Week van het Werkgeluk (19-25 september)
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Collega’s en sfeer zorgen voor het plezier?

Klopt, en plezier is het belangrijkste fundament. 
Gevolgd door voldoening. Dat zit in de mate 
waarin je jouw talenten en kwaliteiten kunt  
inzetten in het werk. En uitgedaagd worden om 
die kwaliteiten zoveel mogelijk in te zetten. 

De laatste pijler is zingeving

Dat gaat over het verlangen om iets bij te dragen 
aan de samenleving. Ook wel persoonlijke  
purpose genoemd. Mensen die kiezen voor zorg 
of onderwijs doen dat vaak omdat ze streven 
naar zingeving. Het komt best veel voor dat zij 
weinig waardering en slecht betaald krijgen, 
maar toch blijven vanwege die zingeving. 

Waarom is plezier het belangrijkst?

Een beetje saai werk is best vol te houden als  
het team, de collega’s en manager leuk zijn. Een 
leidinggevende is hierbij erg bepalend. Zeker  
als je een minder capabele hebt. Een grumpy 
manager heeft doorgaans geen werkgelukkige 
medewerkers. 

Is een incapabele baas een reden om te  
vertrekken? 
 
Het is een vaak genoemde reden; mijn leiding- 
gevende ziet me niet, waardeert me niet, ik mag 
me niet ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat 
teams met een disfunctionerende manager een 
onvoldoende scoren voor hun gevoel van  
werkgeluk. 

Teams met een goede manager, die zich kwets-
baar durft op te stellen en sturing, vertrouwen  
en waardering geeft, scoren veel hoger. Je bent 
natuurlijk zelf verantwoordelijk voor je werkgeluk, 
maar een leidinggevende heeft veel invloed. 

Wat is de relatie tussen de productiviteit van 
medewerkers en werkgeluk? 

Werkgelukkige medewerkers zijn productiever, 
werken beter samen, zijn creatiever, blijer en 
vitaler, dus verzuimen minder. Dat komt allemaal 
naar voren uit onderzoek. Als je meer productie 
wilt draaien, ga dan juist aan de slag met werk-
geluk, werkplezier of een positieve werkcultuur. 

Hoe belangrijk is de week van het werkgeluk 
die van 19 tot 25 september wordt gehouden? 

De week is geïnitieerd door twee vakgenoten, 
Fennande van der Meulen en Maartje Wolff van 
Happy Office. Zij leiden werkgelukdeskundigen 
op en hebben de Week van het Werkgeluk ook 
buiten Nederland geïntroduceerd. Het goede 
daarvan is dat er steeds meer aandacht voor 
werkgeluk is, dat het niet als luxe wordt gezien, 
maar als bittere noodzaak in deze oververhitte 
arbeidsmarkt. 

Waarom is bittere noodzaak? 

Aandacht voor werkgeluk levert goede mensen 
op die blijven. Doordat veel organisaties geen 
mensen kunnen vinden, ontstaat er werkdruk, 
wat werkongeluk kan veroorzaken. Om mensen 
te behouden is het belangrijk om medewerkers te 
vragen wat ze nodig hebben om gelukkig te zijn 
in hun werk. En spreek regelmatig waardering  
uit. Dat wordt te weinig gedaan omdat veel 
managers overlopen. Begrijpelijk, maar als je niet 
oplet gaan de goede mensen weg. En dan heb je 
een nog groter tekort en meer werkdruk. 

‘Je bent zelf verantwoordelijk 
voor je werkgeluk, maar een  
leidinggevende heeft veel  
invloed’
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Hoe herkent een sollicitant een bedrijf waar 
werkgeluk bovenaan de prioriteitenlijst 
staat?

Door HR te vragen wat ze doen voor het welzijn 
van medewerkers. Het gaat niet om een smoothy 
bars, barista’s in de hal of vrijdagmiddagborrels. 
Dat is werktevredenheid en fijn, maar als er geen 
positieve werkcultuur, waardering, of leuke  
collega’s zijn, of als je niet mag groeien of job 
craften, word je niet gelukkig van je werk.  
Werkgeluk moet duurzaam geïntegreerd zijn in 
het HR-beleid en serieus genomen worden door  
leidinggevenden en directie.

Hoe peil je werkgeluk bij een organisatie? 
 
Als ik met een organisatie in gesprek ga over 
werkgeluk, kan de aanleiding zijn dat het  
verzuim is gegroeid. Het is altijd goed om HR  
erbij te betrekken en dan bijvoorbeeld een  
nulmeting te doen: een anonieme vragenlijst door 
medewerkers in te laten vullen. Dan komt ‘de pijn 
en het fijn’ wel naar boven. Vervolgens stel ik  
de vraag ‘Waar wil je beginnen?’. Je hoeft niet 
meteen alles te willen veranderen. Je kunt  
bijvoorbeeld beginnen met het opleiden van  
leidinggevenden tot interne werkgeluk- 
begeleiders.

Is werkgeluk niet een beetje een modewoord 
geworden?

Het is een modewoord en sommigen vinden het 
zelfs een jeukwoord. Dat vind ik niet, maar ik kan 
me voorstellen dat het jeuk oplevert. Als ik voor 
groepen sta krijg ik wel eens de reactie ‘Geluk 
vind ik thuis wel. Ik werk voor mijn inkomen, pen-
sioen en zekerheid. Niet omdat ik er perse zoveel 
uit wil halen.’ 

Als ik het vervolgens heb over plezier, voldoe-
ning en zingeving op het werk, vind ik wel begrip. 
Werkgeluk is afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot 
een serieus vakgebied waar grondig onderzoek 
naar wordt gedaan. Door Happy Office, de Geluk-
kig Werken Academie van Onno Hamburger en 
de Monitor Groep die twee keer per jaar met een 
valide werkgeluk-onderzoek komen. 

Wat was de invloed van corona op  
werkgeluk?  

Werk is nog nooit zo actueel en ingewikkeld 
geweest als tijdens de coronacrisis. De meeste 
mensen hebben hun collega’s twee jaar nauwe-
lijks gezien, dat had grote invloed op het  
werkplezier. Als loopbaanprofessionals kregen 
we totaal andere vragen dan voorheen. Vaak 
over de werk-privé balans: ‘Ik zit thuis met mijn 
kinderen’, ‘ik zie mijn collega’s niet meer’ of  
‘ik sta 24 uur per dag aan’. En mensen stelden 
fundamentele vragen over hun werk. Zoals ‘wat 
vind ik eigenlijk van mijn werk nu ik thuiszit, wat 
vind ik van mijn leidinggevende, hoe zit het met 
mijn ontwikkeling en wil ik wel hier mijn pensioen 
halen?’ 

Hoe zorg je ervoor dat werknemers van  
55-plus gelukkig blijven?

De 55-plussers zijn hard nodig op deze arbeids-
markt. Ik zou zeker met deze groep het gesprek 
aangaan over wat ze nodig hebben om werk- 
gelukkig hun pensioen te halen. In de huidige  
arbeidsmarkt werken voor het eerst vijf  
generaties met elkaar samen. 

‘Werkgeluk is de afgelopen 5 jaar 
uitgegroeid tot een serieus  
vakgebied waar grondig  
onderzoek naar gedaan wordt’
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Generatiemanagement is hierbij van belang. Dat 
besef is er nog onvoldoende bij werkgevers. Als je 
dezelfde gesprekken voert met twintigers als met 
vijftigers over wat hen drijft, mis je de boot. 

 
Hoe manage je 55-plussers? 

Door je te realiseren: ze zijn niet oud, maar  
ervaren en heel nodig om de generaties na hen  
te inspireren, en kennis bij te brengen. En ook te 
beseffen dat het thema zingeving bij deze  
generatie belangrijk is. Ze willen werk doen dat er 
toe doet en anderen iets leren. Het voordeel is dat 
ze vaak fulltime willen werken; de kinderen zijn 
uit huis en ze geven vaak geen mantelzorg meer. 
Daar komt bij dat het geen job hoppers zijn. En uit 
onderzoek blijkt dat ze niet sneller uitvallen door 
ziekte dan jongere collega’s. Integendeel.

Wanneer ben jezelf gelukkig in je werk? 

Gelukkig heel vaak! Sinds ik de switch heb  
gemaakt van recruitment naar loopbaan- 
begeleiding ben ik gelukkiger. Het geeft me echt 
een kick als ik mensen heb ‘aangezet’ zodat ze 
verder kunnen met hun loopbaan of leven. Als 
coach ben je een soort gids, je loopt even mee  
en dan moet de cliënt het zelf doen. Als dat lukt, 
als ze bellen omdat ze hun baan of bestemming 
hebben gevonden, of nieuw werkgeluk met mijn 
hulp, is dat een van de coolste dingen die er  
bestaan.’ 

Bio Cleo Hooyer

Cleo Hooyer heeft een loopbaanpraktijk en 
adviseert organisaties over werkgeluk. Ze 
woont en werkt in Amsterdam.
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DESKUNDIGE GENDERONGELIJKHEID EN  
VROUWELIJK LEIDERSCHAP RAISA GHAZI: 

“Vrouwen onderschatten hoe 
gecalculeerd ze moeten zijn”

Het gebrek aan strategische  
vaardigheden bij vrouwen dat uit 
onderzoek naar voren komt, draagt 
bij aan ongelijkheid op de werkvloer, 
zegt Raisa Ghazi, deskundige,  
adviseur en spreker op het gebied 
van genderongelijkheid en  
vrouwelijk leiderschap, met name 
in relatie tot techniek. Afgelopen 
maand ontving zij de Best ally 
award.   
 
TEKST: REDACTIE HRMONITOR

Hoe gaat het met vrouwelijk leiderschap in 
Nederland? 
 
“In Nederland zijn er nog steeds veel barrières 
op de werkvloer voor vrouwelijke leiders. Nuttige 
vaardigheden die vrouwen meestal goed  
hebben ontwikkeld zoals community driven en 
emphatisch leidinggeven worden minder  
gewaardeerd.
 
Vrouwen beschikken over 17 van de 19  
kwaliteiten voor leiderschap zei je in een  
interview. Welke ontbreken er nog?
 
De belangrijkste: vrouwen scoren volgens onder-
zoek van Harvard niet goed op het ontwikkelen 
van strategisch perspectief. Er zijn veel  
managementtheorieën die zeggen dat tachtig 
procent van je succes wordt bepaald door  
strategie en het maken van een goed plan. 
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Slechts twintig procent van je succes wordt  
bepaald door je skills. Vrouwen onderschatten 
hoe gecalculeerd je moet zijn. Ze denken ‘als ik  
me voor honderd procent inzet kom ik er wel’. 
Maar dat is niet zo. 

Het loont niet om het braafste meisje van de 
klas te willen zijn

Precies. Dat begint natuurlijk al in de opvoeding. 
Het meisje moet lief zijn, de jongen mag vechten. 
Ik heb een programma gemaakt over strategisch 
leiderschap voor vrouwen. Hiermee kunnen ze 
vaardigheden ontwikkelen die bij vrouwen vaak 
onderontwikkeld zijn. Niet omdat ze die van  
nature niet hebben, maar omdat het vrouwen 
vaak niet in dank wordt afgenomen als ze deze 
vaardigheden inzetten. Ze gaan tegen de  
traditionele genderrollen in.  Het gaat bijvoor-
beeld om jezelf promoten, onderhandelen, het 
tonen van leiderschap en netwerken. Allemaal 
meetbare vaardigheden. In mijn boek beschrijf ik 
hoe je ze kunt meten en ontwikkelen. 

Hoe gaat het met de krabbenmand; vrouwen 
die andere ambitieuze vrouwen als  
concurrent zien en omlaag trekken? 

Helaas gebeurt bestaat die nog. Ik vind dat erg 
omdat het wordt geseksualiseerd. Mannen 
verrichten net zo goed ellebogenwerk, maar van 
hen wordt competitiezucht geaccepteerd. Er is 
veel minder plek voor vrouwen op de werkvloer, 
helemaal in de top, dus de concurrentie is vele 
malen groter en scherper. Vrouwen moeten aan 
een hogere standaard voldoen en bekijken elkaar 
ook kritischer.  

Hoe scoort Nederland op het gebied van 
genderongelijkheid vergeleken met andere 
landen? 

Slecht. Wereldwijd valt het nog mee, daar komen 
we op nummer 26 uit. Maar in Europa eindigen 
we onderaan. Dat komt door de sterke gender- 
rollen en biases in ons land. Als je alleen al kijkt 
naar de bedreigingen die vrouwen in de politiek 
ontvangen, die gaan over moord en verkrachting.  
Ze komen voort uit de assertiveness bias;  
vrouwen die leiderschap tonen lokken negatieve 
gevoelens uit. 
 
Eén van de vier terreinen waarop jij je  
inhoudelijk specialiseert is ‘tech’. Waarom 
komt in Nederland de combinatie techniek 
en vrouwen nog steeds zo weinig voor? 

Dat heeft ook te maken met de genderongelijk-
heid. Voor mijn boek heb ik onderzocht hoe  
gendervooroordelen van een docent over  
vrouwen en techniek  studenten beïnvloedt. Als 
de docent denkt dat tech niets voor vrouwen is, 
scoren vrouwen slechter. 
 
Waarom heb je High Tech Tea opgezet?

Vrouwen zijn in de minderheid in de tech- 
industrie, daar wilde  ik iets aan doen. Daarom 
heb ik High Tech Tea opgezet waarmee ik 
duizenden vrouwen heb kunnen helpen. Daarvoor 
heb ik de Best ally Europe award  ontvangen. Het 
idee is geboren omdat vrouwelijke developers in 
het bedrijf waar ik werkte vaak de enige vrouw 
waren op een afdeling met bijvoorbeeld 80  
mannen. Tijdens tech-events met bier, pizza en 
pingpongtafels stonden ze aan de kant. Dat heb 
ik zelf ook vaak meegemaakt. Ik heb High Tech 
Tea opgezet om vrouwen in tech in het middel-
punt te zetten. High Tech Tea is een event waarbij 
vrouwen hun ervaringen kunnen delen en net-
werken. En waar plek is voor emotie, het is niet 
altijd leuk wat je meemaakt, dat moet je kunnen 
bespreken. 

‘Ik heb High Tech Tea opgezet 
om vrouwen in tech in het  
middelpunt te zetten’
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Hoe zit het met emoties en vrouwelijk  
leiderschap?

Ik denk dat het voor vrouwelijke leiders belangrijk 
is om bewust te zijn van de omgeving waar ze in 
zitten. Het is niet altijd veilig om emotie te tonen, 
dat  wordt soms bestraft. Ik zou dus nooit zeggen 
van: toon al je emoties. 

Wat vind je van de opvatting dat vrouwelijke 
leiders zich juist onderscheiden van  
mannelijke leiders door hun gevoel te  
uiten en empatisch te zijn? En dat dit  
complementair is aan mannelijk leiderschap?

De werkplek is niet altijd een veilige omgeving 
voor vrouwen, vooral niet voor LGBTQ+-vrouwen 
of vrouwen met een migratie-achtergrond. 
Voor vrouwen die willen groeien en zich naar de 
top willen werken kan het tonen van emoties ze 
tegenwerken. Ze worden dan vaak niet serieus 
genomen. Als je wilt dat medewerkers hun  
gevoel tonen op de werkvloer kun je dat het best 
door een ‘uncancellable’ leidinggevende laten 
overbrengen. De ceo of eigenaar van een onder-
neming kan een goed rolmodel zijn en genoeg 
autoriteit hebben om een verandering teweeg te 
brengen.

Welke invloed heeft techniek op gelijkheid op 
de werkvloer? 

Omdat technologie de wereld overneemt is het 
van belang dat de ontwikkelaars de behoefte  
van vrouwen meenemen in de ontwikkeling 
van systemen. De systemen worden nog steeds 
vooral gemaakt door mannen, voor mannen. Het 
gebruik van die systemen is vaak niet afgestemd 
op vrouwen.

Een goed voorbeeld is virtual reality. Dat wordt 
steeds meer ingezet in het onderwijs en op het 
werk. Op dit moment is virtual reality zo  
ontwikkeld dat mannen het goed kunnen 

gebruiken, maar meisjes en vrouwen die een 
virtual realilty-bril gebruiken kunnen er zeeziek 
van worden. De bril is waarschijnlijk niet vaak 
genoeg getest op vrouwen. Als meisjes er in het 
onderwijs niet goed mee overweg kunnen, kan dit 
tot ongelijkheid in het onderwijs leiden. Dit heeft 
impact op de rest van hun leven. 

Hoe kunnen organisaties tech inzetten voor 
meer gelijkheid op de werkvloer?
 
Goed nadenken over de manier waarop je  
technologie inzet. Het gebruik van technologie 
kan nadelig uitpakken voor vrouwen. Dat zit vaak 
in details. Een voorbeeld: als sollicitanten voor 
een online  assessment net zo lang de tijd hebben 
als ze zelf willen, nemen vrouwen minder tijd dan 
mannen. Dat komt doordat vrouwen 75 procent 
van het onbetaalde werk doen. Ze hebben minder 
tijd voor zichzelf en kunnen niet meer tijd uittrek-
ken voor zo’n test. Daar staat tegenover dat de 
mogelijkheid om long distance te interviewen en 
te werken wel bijdraagt aan inclusitiveit. 
 
Is techniek per definitie gendergelijk?
 
Je kunt software gebruiken om cv’s of sollicitaties 
te anonimiseren. Je kunt ook software inzetten 
om vacatureteksten te ontdoen van gender coded 
words, zodat de tekst niet alleen op mannen of 
vrouwen is gericht.  
 
Maar je moet je altijd realiseren dat er in software 
en systemen ook biases zitten. Systemen worden 
door mensen gemaakt en elk mens heeft biases. 
Als je systemen niet corrigeert, heb je een 
systeem dat ook discrimineert. Dat is erg  
gevaarlijk.  

‘Ik denk dat het voor vrouwelijke 
leiders belangrijk is om bewust 
te zijn van de omgeving waar ze 
in zitten’
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Wat adviseer je een HR-manager die iets  
tegen genderongelijkheid wil doen?
 
Er moet geld zijn en de top moet het willen. Als je 
budget hebt kun je iemand inhuren die je helpt en 
adviseert.  Het rolmodelschap komt ook vanuit de 
top. Als zij zich niet op de juiste manier kunnen 
gedragen, gaan de andere medewerkers daar 
niet in mee. Dan wordt het al snel window  
dressing; je als organisatie alleen op Diversity 
Day, Women’s Day of in de Pride Month  
uitspreken over diversiteit, maar verder geen 
beleid intwikkelen om dit door te voeren. 

Wat is de basis van een goede gelijkheids-
strategie? 

Erkennen dat je vooroordelen hebt. Pas dan kun 
je stappen nemen. Uit onderzoek blijkt dat mana-
gers die zeggen dat ze een bias hebben, minder 
biases hebben dan de managers die zeggen  
dat ze ze niet hebben. De eerste groep heeft de 
intentie om te veranderen. 
 
Het betekent niet dat je een slecht mens bent als 
je biases hebt. Iedereen heeft ze, ze zijn mens 
eigen. Maar je moet je er wel bewust van zijn.”

Bio Raisa Ghazi

Raisa Ghazi is deskundige, adviseur en  
spreker op het gebied van genderongelijkheid 
en vrouwelijk leiderschap met name in relatie 
tot techniek. Ghazi geeft les aan Nyenrode 
Business University, ze geeft trainingen  
Vrouwelijk leiderschapsstrategie in het  
binnen- en buitenland en werkt aan een boek 
over vrouwelijke leiders en strategie. Ze zette 
SkillGenie op, een E-learning platform voor 
gelijkheid op het werk, en High Tech Tea, een  
organisatie zich ervoor inzet om technologie 
een vrouwvriendelijker industrie te maken.

5 persoonlijke vragen aan Raisa Ghazi

1 Waar klap jij meteen je laptop  
 voor dicht? 
 “Mijn familie. Die gaat altijd voor.
2 Waar lig je van wakker?
 Ik ben bezig met het bouwen van een 
 internationaal merk. Ik moet mezelf pushen 
 om grenzen over te gaan en investeringen 
 te doen waar ik wakker van lig. Ik kan ook 
 wakker liggen als ik op het nieuws heb 
 gezien dat er mensen zijn die buiten moeten
  slapen terwijl ik lekker in mijn bedje lig. 
3 Wanneer heeft iemand je voor het aan 
 lachen gemaakt?
 Ik kan echt hard lachen om memes op
 Instagram.

4 Waar erger je je mateloos aan? 
 Ik ben vrijgezel en als ik op date ga en ik 
 vertel over mijn baan leggen dates me 
 vaak uit hoe ik mijn werk moet doen. Dat 
 zijn mensen die nog nooit een boek over 
 genderongelijkheid hebben gelezen, maar 
 wel precies weten hoe je ongelijkheid moet 
 elimineren. Dan ben ik meteen afgeknapt. 

5 Op welk bias heb je jezelf weleens 
 betrapt?
 Dat ik kritischer ben op vrouwen dan op 
 mannen. Als een vrouw te laat is op een 
 meeting betrap ik mezelf erop dat ik dat 
 slordig vind, bij een man vind ik dat het wel 
 kan. En als een vrouw in een groep de
 leiding neemt, denk ik ‘wie denkt zij wel niet
 dat ze is?’ Als dat gebeurt vraag ik mezelf 
 ‘zou ik dat ook bij een man denken?’ Is het 
 antwoord nee dan weet ik dat het een 
 bias is.”
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HOOGLERAAR LEVENSLOOPPSYCHOLOGIE NELE JACOBS: 

“Waarden vormen de sleutel
tot goede samenwerking”

Hoogleraar levenslooppsychologie 
aan de Open Universiteit in Heerlen 
Nele Jacobs pleit voor teamvorming 
op basis van kernwaarden.  
“Werken op basis van waarden le-
vert plezier op, is de sleutel tot suc-
ces en bevordert excellent  
presteren.”   
 
TEKST: REDACTIE HRMONITOR

Heeft u uw eigen team op basis van waarden 
geselecteerd?  
 
Ja, ik heb vooraf bepaald wat de kernwaarden 
van mijn te vormen team waren. Dat was in de 
eerste plaats authenticiteit. Ik wil dat mensen  
hun sterke kanten kunnen laten zien en verder 
kunnen uitbouwen. En ze moeten zich vrij voelen 
om te zeggen waar ze niet goed in zijn of niet 
graag doen. Ook loyaliteit, samenwerken en voor 
elkaar zorgen zijn kernwaarden in mijn team. 
 
Tijdens het sollicitatiegesprek heb ik kandidaten 
op die waarden getoetst. De cv’s en ervaring  
van mijn teamleden zijn vergelijkbaar, die  
hebben nauwelijks een rol gespeeld. Noch het 
aantal publicaties of de subsidies die ze hadden 
binnengehaald. Ik ben daar wel een beetje een 
buitenbeentje in in de academische wereld.  

Meld je
aan voor

HRMonitor
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Stonden de waarden ook in de vacaturetekst?
 
Ik had teamverband en loyaliteit in de vacature-
tekst gezet, maar niet zo prominent als ik nu  
zou doen. Ik weet ook niet of kandidaten daar 
expliciet op reageren. Ik denk dat ze meer op  
inhoud, salaris, contractvorm en standplaats  
afgaan. Pas bij het gesprek gaan de waarden 
echt een rol spelen. 

Waarom is het belangrijk om een team te 
formeren op basis van waarden?

Waarden geven richting. Ze zijn de bewuste en 
onbewuste motivatie voor gedrag en duwen je  
als vanzelf voort. Als je vanuit je waarden kunt 
werken kost het geen moeite. Je hoeft dan als 
leidinggevende nauwelijks je mensen te moti-
veren om ze te laten doen wat ze graag doen, 
waardoor ze het ook goed doen. Werken op  
basis van waarden is de sleutel tot succes en 
bevordert excellent presteren. 

Hoe werkt dat? 

Uit een onderzoek waar mijn team aan meewerkt 
komt dat leven volgens kernwaarden meer zin-
geving en welbevinden oplevert en dat het groei 
bevordert. Dat werkt zo: Je kiest een kernwaar-
de die je van nature hebt, bijvoorbeeld loyaliteit. 
Door die bewust en planmatig uit te bouwen 
verbeter en versterk je die waarde. Dat levert veel 
werkplezier op. Als je met waarden aan de slag 
gaat die je niet van nature hebt, probeer je jezelf 
tot iets te transformeren dat ver van je af ligt. Dat 
kan, maar kost veel moeite en zal niet veel plezier 
opleveren. 

Welke rol spelen waarden als het team  
eenmaal geformeerd is?
 
Het is belangrijk om de waarden regelmatig  
expliciet te maken. Om met het team te bespre-
ken: beschouwen wij dit nog als teamwaarde? 
Samenwerken en verbondenheid zijn heel 
belangrijk voor mijn team, dus we gaan bewust 

op zoek naar activiteiten waarin we die waarden 
kunnen gebruiken. Wij hebben geen projecten 
waar iemand van ons alleen voor verantwoorde-
lijk is. Wij trekken dat altijd naar het hele team. 
De verbondenheid zit in ons hele manier van 
werken. 
 
Een andere kernwaarde is voor elkaar zorgen. We 
vangen elkaar meteen door werk over te nemen 
op als iemand slecht geslapen heeft of bijvoor-
beeld midden in een verhuizing zit.  Daardoor 
wordt elkaar om hulp vragen makkelijker. Een  
van de gevolgen is dat het ziekteverzuim bij ons 
significant lager ligt, we hebben geen langdurig 
uitval en nauwelijks verloop. Terwijl in de rest van 
de organisatie de verzuim- en uitvalcijfers juist 
hoog zijn. Het opvallende is dat degene die af- 
gelopen jaren is weggegaan, vertrok vanwege de 
kernwaarden. Hij functioneerde goed, maar dat 
groepsgevoel was niets voor hem. 

Is het belangrijk dat de waarden van het 
team dezelfde zijn als de waarden van de 
afzonderlijke teamleden? 

Het is belangrijk dat de teamwaarden op het 
werk ook jouw waarden zijn. Het is gek om te 
zeggen ‘op het werk vind ik geld verdienen en 
presteren van belang, maar daarbuiten niet’. Dat 
gaat conflicteren. Natuurlijk heeft ook iedereen 
persoonlijke waarden. Als we bijvoorbeeld een 
project gaan doen dat om creativiteit of inventi-
viteit vraagt, weet ik welke teamleden over die 
kernwaarden beschikken. Het zijn geen belang- 
rijke waarden in mijn team of de organisatie, 
maar ik weet dat het hun sterke kanten zijn. 

Wat doe je als de waarden van teamleden 
met elkaar botsen?

Mensen kunnen ook botsen als ze dezelfde waar-
den hebben. Als ze bijvoorbeeld verschillend 
tegenover samenwerken en loyaliteit staan. 
Sommigen hebben behoefte om constant samen 
te werken en anderen hebben de behoefte om 
soms even afstand te nemen. Het is de kunst om 
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dat te respecteren en iedereen de vrijheid te  
geven om daarin keuzes te maken.  

Wat zou je zeggen tegen een leidinggevende 
die stelt: waar heb ik waarden voor nodig, 
zolang iedereen zich maar aan de  
doelstellingen houdt?

Als je vanuit het waardenperspectief werkt, 
verloopt het proces om je doelen te bereiken 
gemakkelijker en sneller. En hoef je als leiding-
gevende minder krampachtig aan te sturen en te 
motiveren. Zonder waarden lukt het waarschijnlijk 
ook wel, maar kost het meer moeite en geeft het 
minder plezier. 

Hoe bepaal je als leidinggevende met een  
bestaand team de gemeenschappelijke  
waarden? 

Ik zou eerst met mijn team de gemeenschappe-
lijke waarden identificeren. Een leuke oefening 
is om mensen te vragen een week lang elke dag 
met hun smartphone een foto te maken van iets 
dat ze waardevol vinden. Mensen die veel foto’s 
van groepsactiviteiten hebben gemaakt kunnen 
de behoefte hebben om in teamverband te wer-
ken, natuurfoto’s kunnen iets zeggen over inte-
resse in duurzaamheid en voor iemand die veel in 
beweging is kan vitaliteit van waarde zijn. Als je 
al die foto’s naast elkaar legt zitten daar meestal 
een paar vergelijkbare tussen. Die zijn een goed 
uitgangspunt om de gemeenschappelijke waar-
den vast te stellen. 

Is het de bedoeling dat de waarden van  
het team overeenkomen met die van de  
organisatie?
 
Nee, dat hoeft helemaal niet. Onze teamwaarden 
dragen op een andere manier bij aan het grote-
re geheel. Het is mijn taak om onze projecten te 
laten bijdragen aan de doelstelling van de orga-
nisatie. Innovatie is bijvoorbeeld een speerpunt 
van de organisatie, maar dat is geen kernwaarde 
van het team. Maar ik zorg er wel voor dat we 

als team werken aan projecten die bijdragen aan 
innovatie in onderwijs of onderzoek. 

Kan het werken vanuit waarden bijdragen 
aan retentie?

Veel bedrijven hanteren nog de klassieke voor-
waarden zoals salaris en tripjes naar het buiten- 
land om mensen te verleiden om te blijven. Ik 
denk niet dat die doorslaggevend zijn. Ook jonge 
mensen willen vanuit hun eigen waarden werken. 
Dat kan bijdragen aan retentie. Salaris is tot op 
zekere hoogte aantrekkelijk, maar er valt altijd 
elders wel meer te verdienen. 

Kun je de HR-afdeling nog iets meegeven? 

Wanneer mensen vastzitten in hun werk, tot 
weinig te motiveren zijn en niet meer de natuur-
lijke behoefte om te groeien hebben, kan het 
zinvol zijn de persoonlijke waarden te benoemen. 
Wat vind je belangrijk, waarvoor kom je elke dag 
je bed uit? Als je daar de antwoorden op hebt, 
kun je hem of haar vragen welke taken of rollen 
binnen de organisatie bij die waarden aansluiten. 
Zo hebben ook de regie over hun eigen werk weer 
terug.” 

5 persoonlijke vragen aan Nele Jacobs

1 Waar klap jij meteen je laptop  
 voor dicht? 
 Voor gezelligheid en eten
2 Waar lig je van wakker?
 Als iemand die me nauw aan het hart ligt 
 verdriet, pijn heeft 
3 Wanneer heeft iemand je voor het aan 
 lachen gemaakt?
 Net, een flauw grapje met een collega, 
 meer moet dat niet zijn ;-)
4 Waar erger je je mateloos aan? 
 Aan niet nagekomen afspraken
5 Van welke waarde dacht je dat hij bij je 
 paste, maar heb je toch laten gaan? 
 Ondernemingszin
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INTERVIEW MET CORPORATE ANTROPOLOOG 
DANIELLE BRAUN:

“We zijn vergeten dat we deel  
uitmaken van een groter geheel”

Corporate antropoloog Danielle 
Braun loodst bedrijven door  
transformaties en cultuur- 
veranderingen. Ze krijgt van 
HR-professionals de laatste tijd veel 
vragen over alles wat samenhangt 
met hybride werken. “Het is een 
grote taak voor HR-mensen om de 
eenzaamheid en sociale uitdaging 
die hieruit voortkomt aan de kaak  
te stellen.”    
 
TEKST: REDACTIE HRMONITOR

Met welke cases komen HR-managers  
precies bij jou?  
 
Op dit moment draait alles om de vraag  
“Werken we thuis of op kantoor?” en “Hoe doen 
we dat?”. Het is zoeken naar antwoorden op 
vragen als “wat is eigenlijk werktijd, wat valt er 
precies onder werk en tussen welke uren doe je 
dat”? We zijn de oude mores een beetje kwijt- 
geraakt en moeten daar nieuwe patronen voor 
gaan ontwikkelen. Eenzaamheid is een groot  
probleem dat uit het hybride werken voortvloeit. 
Er zitten zoveel mensen dagenlang alleen thuis. 
En er zijn starters die bij hun ouders wonen en 
geen collega’s of andere mensen zien. 

Hoe komt dat?

Door het thuiswerken zijn verbindingen verdwe-
nen en is er een soort ik-cultuur ontstaan. Mensen 
geven veel gemakkelijker aan dat ze thuis willen 
werken. 
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Als je dan zegt “maar jouw jonge collega’s willen 
graag ingewerkt worden en missen jou” schrikken 
ze. Je moet mensen er bewust van maken dat ze 
deel uitmaken van een groter geheel. Dat zijn ze 
een beetje vergeten. 

Je refereerde in jouw column aan een mobiel 
video-overleg met een financieel directeur 
die ook nog even moest ontbijten. Hij liet 
zijn telefoon vallen waardoor ‘jij’ in de  
muesli belandde. Doe normaal! schreef je.  
 
Vroeger deed je al die gekke dingen toch ook niet? 
Mensen die acht of negen online meetings per 
dag hebben; dat kan toch niet! Dan hoor je “maar 
we hebben nu geen reistijd”. Reistijd was heel 
gezond, net als het lopen naar een andere kamer 
voor een overleg. Fysiek kun je geen acht verga-
deringen per dag doen, dus ja, doe even normaal. 
Door het hybride werken is ook een raar soort 
hufterigheid ontstaan. Ik was laatst bij een bank 
die een event had georganiseerd. Er kwamen 
maar negen van de honderd mensen die zich 
hadden aangemeld opdagen. Het is het  
Covid-patroon “Ik meld me aan voor webinars  
en zie wel of ik ga”.  

Het is tijd voor nieuwe post-Covidpatronen? 

Wat precies de overblijfselen zijn van de Covid- 
tijd weten we nog niet, het is te vroeg om terug te 
kijken. Daar hebben we ook geen tijd voor omdat 
er weer nieuwe dingen spelen zoals klimaat,  
oorlog en de onzekerheid of corona wel echt 
voorbij is. Mensen die naar kantoor willen, moeten 
soms wéér thuiswerken omdat de werkgever niet 
wil stoken. En ik sprak laatst de HR-manager 
van een bedrijf met werknemers die in de schuld- 
sanering zitten. Het zijn allemaal problemen  
waar HR iets mee moet. 

Het is een grote taak voor HR-mensen om de  
sociale uitdaging te bespreken. Het nieuwe  
patroon moet zijn dat je het hebt over al die  
verschillende ritmes en werktijden, eenzaamheid 
en te hoge werkdruk. De een komt naar kantoor 
en werkt van negen tot vijf en de ander, met  
jonge kinderen, wil best na negen uur ’s avonds 
een mailtje sturen. Dat is allemaal oké, als je maar 
afstemt. Anders krijg je veel jonge mensen die 
binnen een jaar weer van baan veranderen. Ze 
raken door het thuiswerken niet goed ingewerkt 
en blijven een soort studenten op hun kamer.  
Terwijl het zo belangrijk is dat jonge medewer-
kers niet alleen weten hoe de printer werkt, maar 
ook hoe het is als collega Arie dronken wordt op 
de vrijdagmiddagborrel en dat het leuk is om daar 
de volgende werkdag over te roddelen. 

Hoe houd je de jonge generatie aangehaakt? 

Jonge mensen willen graag een leuke werkomge-
ving, een tof kantoor, goede koffie en gezelligheid. 
Al zullen ze niet zo snel toegeven dat ze daarvoor 
vallen. Als je zegt “We zorgen ervoor dat je leuke 
collega’s hebt” zeggen ze  “Ik heb al vrienden”. 
Maar dat is uiteindelijk wel wat ze graag willen. 
Veel van hen zijn in Covid-tijd eenzaam geweest. 
Ze hebben meegemaakt dat volwassenen zo 
maar hun sociale contacten konden afpakken. 
Ze moesten het allemaal zelf maar zo’n beetje 
uitzoeken. Toen hebben ze een overmatige auto-
nomie gekregen, waardoor ze zich nu een beetje 
overschreeuwen. Ik sprak laatst een jonge vrouw, 
een hele goede marketeer. Ze had hbo gedaan, 
kreeg haar eerste baan in Covid-tijd, was inge-
werkt vanaf huis en had daar haar eigen werk- 
routine opgebouwd. Nu moest ze naar kantoor 
voor een meeting en was heel zenuwachtig. 

Want ze had nog nooit het ochtendritueel gedaan 
van aankleden, ontbijten, spullen pakken en met 
het ov naar kantoor. Daar deden collega’s een 
beetje lullig over. Typisch patatgeneratie, zeiden 
ze. Maar ze had niet leren werken vanuit kantoor. 
Heel schrijnend vond ik dat. De meeste jongen 
mensen zeggen niet dat ze dit soort dingen eng 

‘Door het hybride werken is  
ook een raar soort hufterigheid  
ontstaan’
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vinden, daar zijn ze veel te stoer voor. Maar het is 
belangrijk dat HR oog heeft voor dit soort details. 

En nieuwe oplossingen biedt…
 
Veel HR-managers en andere leidinggevenden 
vragen al standaard naar eenzaamheid bij  
functioneringsgesprekken of bila’s. En misschien 
hebben we wel meer nieuwe patronen nodig. Het 
is leuk en noodzakelijk om die te verzinnen nu de 
samenleving zo anders is geworden. Ik was laatst 
met een horecaondernemer in gesprek over het 
enorme personeelstekort. Toen hebben we een 
plan gemaakt om vriendengroepen aan te nemen. 
De werkgever organiseert pizzamomenten voor 
die groepen en geeft ze twee keer per maand vrij 
om samen te gaan stappen. Sociaal contact als 
arbeidsvoorwaarde. 

Jij vindt het belangrijk dat een organisatie de 
eigen patronen kent. Waarom?

Al aan het prille begin van een onderneming, als 
iedereen nog in de ondernemersdrive zit, spelen 
de patronen van de oprichters een rol. Die komen  
in het DNA van het bedrijf terecht. Je ziet ze 
generaties later nog terug. Ik heb gewerkt met 
de oprichters van een adviesbureau waarvan 
de partners ooit op een bierviltje waren begon-
nen. De een was meer de filosoof en de ander de 
ondernemende cowboy. Het werd een succesvol 
bedrijf met 130 mensen. Maar dertien jaar later 
zag je nog steeds dat jonge consultants met het 
dilemma worstelden of ze moesten ondernemen, 
risico’s nemen en fouten maken of juist heel lang 
over dingen moesten nadenken. 

Wat hadden zij anders moeten doen?

Als zij dertien jaar geleden geprobeerd hadden 
om hun verschillende patronen te combineren en 
uitgedokterd hoe ze de verschillende manieren 
van werken konden integreren was dát in de  
patronen gaan zitten. Dan hadden medewerkers 
die verschillende manier van werken beter  
kunnen combineren. 

Hoe moeilijk is het om patronen te  
veranderen?

Heel moeilijk. Afzonderlijk vindt iedereen het een 
goed idee om te veranderen, maar en groupe 
doen we iets anders. Als je patronen echt wilt 
veranderen na een crisis of oorlog, fusie of  
reorganisatie, heb je een ritueel nodig. Dan moet 
je letterlijk oude gewoontes uitroken. Je wappert 
natuurlijk niet met een bos salie door de organi-
satie, maar je kunt we iets bedenken dat hetzelf-
de effect heeft en in een corporate setting past. 

Een workshop of externe consultant?

Was het maar zo makkelijk. Wicked problems 
waar je niet zo snel vat op krijgt hebben vaak iets 
van een virale besmetting. Ik werd eens gevraagd 
te helpen bij de fusie van een rechtbank waar de 
mensen vasthielden aan de oude teamideeën. Ze 
stuurden stiekem appjes naar oude teamleden 
en respecteerden de nieuwe teamstructuur niet. 
Op een gegeven moment hebben we de oude en 
nieuwe collega’s bij elkaar gezet en bleek dat er 
eigenlijk nooit goed afscheid was genomen van 
de oude groepen. Toen hebben de groepen met 
hun ‘oude’ collega’s uitgewisseld wat er zo leuk 
was om met elkaar samen te werken. Vervolgens 
zijn ze letterlijk naar hun nieuwe groep toe gelo-
pen, hard zwaaiend naar hun oude collega’s. En 
ze hebben hun oude app-groepen verwijderd. 

Dat lijkt een beetje kinderachtig, maar stilstaan 
bij de overgang van een oude naar een nieuwe 
situatie gebeurt vaak niet in organisaties. Soms 
gaat er iemand met een conflict weg zonder 
afscheid te nemen en komt de nieuwe collega op 
een ‘ besmette’ plek terecht. Dat voorkom je door 
afscheid te nemen. Al gaan de collega’s die 

‘Afzonderlijk vindt iedereen het 
een goed idee om te veranderen, 
maar en groupe doen we toch 
iets anders’
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achterblijven maar bitterballen eten zonder de 
collega die is vertrokken, een overgangsritueel is 
nodig, 

In jouw boek Patronen heb je het over een 
organisatie managen als een tribe. Waarom 
is dat een goed idee?

Als je een tribe bouwt gaat het over verbintenis 
en kun je ontzettend veel met de oude kennis 
van overal op de wereld. Als je bijvoorbeeld wilt 
weten hoe je goed concurreert kun je leren van 
de koppensnellers in Nieuw Guinea. Ook tribale 
serotonine, het geluksgevoel als je ergens gaat 
werken, is een eeuwenoud gegeven. Ik kom vaak 
bij HR-afdelingen die een nieuwe missie of visie 
nodig hebben. Dan zeg ik: “Het is alsof je je totem 
niet meer helemaal kent”. Je ziet ze dan denken 
“wat een gek mens”, maar het resoneert wel. 

Jouw totem, oftewel waartoe jouw tribe op aarde 
is, betekent meer dan een visie of missie. Die 
draait om de vraag: snap ik wat mijn organisatie 
doet en wil ik daarbij horen? We zijn door Covid 
en thuiswerken het magische een beetje kwijtge-
raakt; dat je bij een organisatie wilt horen en je 
aangetrokken voelt door de ziel van het bedrijf. 
Maar juist dat is voor veel, vooral jonge, mensen 
een hele belangrijke reden om bij een organisatie 
te willen werken.’ 

Bio Danielle Braun

Corporate antropoloog Danielle Braun reist 
over de hele wereld wereld om te zien hoe 
tribes met elkaar samenleven en en -werken. 
Ze richtte de Academie voor Organisatie- 
cultuur op, geeft lezingen en opleidingen  
over organisatie- en teamculturen en schreef 
vijf boeken waaronder het boek Patronen. 
Braun is ook columnist voor de Financiële 
Telegraaf trekt met haar treffende posts 
96.413 volgers op LinkedIn.

4 persoonlijke vragen aan Danielle Braun

1 Tegen welk ingesleten patroon loop je 
 op bij jezelf? 
 Ik ben ongeduldig. Ik wil heel snel zijn en  
 daardoor maak ik soms fouten. 
2 Waarvoor klap je meteen je laptop dicht?
 Bij acute crises in organisaties; ruzie, 
 overlijden of faillissement. Ik kan goed rust 
 brengen in crises. Ook privé. Ik blijf heel 
 kalm als bijvoorbeeld kinderen een plakje 
 van hun vingers afsnijden. 
3 Waar lig je ’s nachts van wakker?
 Of het gemak waarmee het water uit de 
 kraan komt, de overheid alles regelt en je
 als je ziek bent bent goede zorg krijgt, later 
 voor mijn kinderen en kleinkinderen nog 
 wel zo vanzelfsprekend zal zijn.
4 Waar erger je je mateloos aan? 
 Aan mensen die zichzelf een special 
 snowflake vinden en menen dat ze andere 
 rechten hebben dan anderen. Mensen die 
 je tijd stelen en bijvoorbeeld altijd te laat 
 op vergaderingen komen.
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