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tekst: peter boerman (i .s.m. hetty moll, compagnon)

‘Werkplezier, dat is dé 
opgave van deze eeuw’

Vijf knoppen om aan te 
draaien. En het liefst zelfs: 
allemaal tegelijk. Dat is wat 
volgens Math Hoenen no-
dig is om een verwaarloos-
de organisatie om te turnen 
in een High Performance 
Organisation (HPO). Een 
organisatie waar mensen 
met plezier naar toe gaan, 
waar ze het beste uit zich-
zelf halen, en die – als ge-
volg daarvan – goed pres-

teert. En niet andersom, benadrukt hij. Dus niet: de prestaties 
voorop zetten, en de medewerker daaraan ondergeschikt 
maken. Die vijf knoppen? Kort samengevat: klantoriëntatie, or-
ganisatie-ontwerp, communicatie, HR-visie, en leiderschap. Die 
vijf elementen leiden tot zichtbaar en onzichtbaar gedrag van 
medewerkers en teams. En dat gedrag leidt dus weer tot pres-
taties. In zijn twee jaar geleden verschenen boek ‘Organisatie-
cultuur bepaalt resultaat’ werkt hij dit model nauwgezet uit. 
Maar van de theorie naar de praktijk, dat is soms nog best 
een grote stap, merkte Hoenen ook. Sinds anderhalf jaar is hij 
manager Mens & Arbeid bij Evean, aanbieder van specialisti-
sche verpleging, verzorging en thuiszorg in Noord-Holland. 
Een aanbieder met meerdere locaties, in totaal zo’n 4.500 
medewerkers, en onderdeel van Espria, een grote zorgorgani-
satie in Nederland met zo’n 20.000 medewerkers. Daar merk-
te hij dat veranderen tijd kost, en dat mensen vertrouwen ge-
ven en ‘loslaten’ soms makkelijker gezegd is dan gedaan. En 
toen kwam ook de coronacrisis er nog eens overheen…

Wat betekent die crisis voor een  
HR-organisatie als die van jullie?
“Heel veel. Maar het toont onder meer hoe belangrijk cultuur 
is. Ik had het van de week met collega’s van andere zorginstel-
lingen over hun ziekteverzuim. Daarbij bleek dat bij één van 

hen het verzuim gedááld was tijdens de coronatijd. Bij ons was 
het juist gestegen, tot zelfs meer dan 12 procent. Dat zegt iets 
over de cultuur. Kennelijk ontstond er iets in die andere orga-
nisatie wat bij ons dus minder gebeurde. Binding, saamhorig-
heid, loyaliteit, het gevoel elkaar niet in de steek te kunnen la-
ten op zo’n moment. Dat betekent dat er bij ons nog veel werk 
te doen is. Dat wist ik natuurlijk ook toen ik hier begon, dat 
was voor mij dé uitdaging. En nóg. Maar het geeft dus ook aan 
hoe actueel een thema als organisatiecultuur is.”

En dan moet je dus aan de knoppen gaan 
draaien.
“Je moet eerst beseffen: een cultuur bouwen kost tijd. Van 
een verwaarloosde organisatie naar een High Performance 
Organisatie, dat kost minimaal 6 à 7 jaar. En toen ik hier 
kwam, stonden veel seinen op rood. De instroom was te laag, 
de uitstroom te hoog, net als het verzuim. Onze medewerker-
tevredenheid was niet op peil. Er was veel externe druk. Cli-
enten en hun naasten waren niet altijd tevreden. Er was kri-
tiek van de vakbonden. Intern roerden medewerkers zich. Er 
was niet altijd sprake van vertrouwen. Mijn speerpunt is: ver-
andering begint altijd van binnen uit, de inside-out-benade-
ring. Als er externe druk is, dan moet je intern aan de slag. 
Gelukkig werd dat ook gedeeld door de top van de organisa-
tie, het MT en de medezeggenschap. Daarom hebben we als 
een van de eerste stappen ervoor gekozen het primaire pro-
ces centraal te stellen. En: hoe kun je zorgen dat leidingge-
venden echt de kans krijgen om aandacht te geven aan hun 
medewerkers? Daarvoor hebben we een managementlaag 
eruit gehaald, en hebben we kleinere teams gevormd van om 
en nabij de 20 medewerkers. Elke leidinggevende heeft nu 
zo’n 3 tot 4 teams onder zich. De span of attention is zo gro-
ter geworden, met meer regelruimte en autonomie voor de 
teams, waarbij leidinggevenden tegelijkertijd voldoende aan-
dacht aan de medewerkers kunnen geven. Daarin zetten we 
nu echt stappen.

Niets is zo bepalend voor prestaties van een organisatie als diens organisatiecultuur, stelt 

Math Hoenen. Maar hoe krijg je zo’n cultuur in beweging, de goede kant op? Als HR- 

manager bij de Noord-Hollandse zorgorganisatie Evean was hij er het afgelopen jaar hard 

mee bezig. En toen kwam corona…
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En verder?
“Als tweede stap willen we dat teams taakvolwassener gaan 
opereren. Aan die stap zijn we door corona echter nog nau-
welijks toegekomen. Wat je in coronatijd merkt, is dat teams 
feitelijk weer heel operationeel bezig zijn. Het is dan alle hens 
aan dek. Dan ontstaat snel een klassieke topdownsituatie.
Logisch misschien, en corona heeft natuurlijk ook een enor-
me impact gehad, op individuen, teams, en zelfs de hele or-
ganisatie. Maar het remt in feite ook de ontwikkeling die we 
doormaken. Om een voorbeeld te noemen: landelijk ont-
stond op een gegeven moment discussie over of de zorg vol-
doende beschermingsmiddelen had. In een nog niet zo ster-
ke cultuur komt dat erg aan de oppervlakte, worden ook 
intern verwijten gemaakt. Dat betekent dan feitelijk dat je de 
flow nog niet te pakken hebt. In een HPO ontstaat meer in-
tern begrip, en draagvlak voor de ontstane situatie, en kijken 
mensen wat ze zelf kunnen doen. In een open cultuur geef je 
elkaar feedback en kom je verder. In een gesloten cultuur 
wordt het eerder kritiek, wat de voortgang remt. Dan wordt 
het: hakken in het zand. En dan kun je juist in een crisis niet 
hebben.”

Wat hebben jullie daarvan geleerd?
“Dat zijn we nog aan het inventariseren. We zijn aan het re-
flecteren, mensen iets meer op adem laten komen. Dat is ook 
deel van het rouwverwerkingsproces. We halen op wat men 
beleefd heeft. Ik denk dat we ook beter voorbereid zijn op 
een volgende golf. Dat laat onverlet dat de HR-agenda afge-
lopen half jaar op zijn kop is gezet. We hebben enerzijds lei-
dinggevenden zoveel mogelijk ondersteund, bijvoorbeeld 
met verzuimgesprekken. Daarnaast stonden fysieke opleidin-
gen on hold, en hebben we veel aandacht besteed aan Q&A’s: 
wanneer moet je thuisblijven? Wat moet je qua vrije dagen? 
Ook hebben we psychologen en geestelijke verzorgers in 
dienst van Evean specifiek ingezet voor de opvang en nazorg 
van medewerkers, zodat de primaire zorg steeds zoveel mo-
gelijk kon doorgaan. Het was al met al een hell of a job. 
Waarbij ik de grote ‘winst’, tussen aanhalingstekens, vind dat 
op teamniveau veel meer saamhorigheid is ontstaan. Het 
idee van: wij klaren de klus.”

Een geluk bij een ongeluk dus.
“Medewerkers hebben hier veel reorganisaties achter de rug, 
veel wisselingen in te top. Dan is het niet altijd makkelijk uit 
dat dal te klimmen. Wat we de afgelopen tijd gedaan hebben 
is vooral veel focus op gedrag. Een strategie, visie en missie, 
die zeggen in beginsel niets. Die kun je op de muur ophan-
gen, maar daarmee verandert er zelden iets. Dat zie je vaak in 
gesloten organisaties. Dan is de top weer naar een heisessie 
geweest, en hebben ze weer iets nieuws verzonnen, waarmee 
ze daarna on tour gaan, om het uit te dragen, op de zeepkist. 
Maar daarmee krijg je de medewerkers niet mee. Dat beklijft 
nooit. Het is in feite zonde van de tijd en het geld. Wat wij 
daarom hebben gedaan is onze vijf kernwaarden vertaald 
naar gedrag. Hoe doen we het hier bij Evean? Wat zijn onze 
manieren? We hebben bijvoorbeeld de kernwaarde ‘samen’. 

Toen hebben we gekeken: maar wat is dat dan? Dat betekent 
dan bijvoorbeeld dat je naar elkaar toe stapt als je ergens 
mee zit. Zo proberen we het concreet te maken.
Dat is niet vrijblijvend. Dus als we zeggen: zo doen we het, 
dan doen we het ook zo. Voor 4.500 mensen, ongeacht je po-
sitie. Dan moet dat zichtbaar zijn. Herkenbaar. En bespreek-
baar. Een ‘sociaal contract’, naast de formele arbeidsovereen-
komst. Neem bijvoorbeeld de kernwaarde ‘betrouwbaar’. 
Daarbij hoort dan ook: afspraak is afspraak. Ik ben zelf gebo-
ren en getogen Limburger. Dat betekent dat ik opgevoed ben 
met het idee dat vergaderingen een kwartiertje later kunnen 
beginnen. Maar dat kan hier dus niet. Of ik het nou leuk vind 
of niet: hier beginnen we op tijd. En anders ben ik daarop 
aanspreekbaar.”

Overwin je daarmee de weerstand tegen 
verandering?
“Ik wil corona niet te veel als excuus gebruiken, maar de uit-
voering hiervan moet eerlijk gezegd nog wel beginnen. Ik 
denk dat je bestaande cultuurpatronen alleen kunt doorbre-
ken door altijd consistent te zijn. Geen concessies te doen. 
Het vergt een lange adem. En dan: volhouden. Als ik zeg dat 
ik aanspreekbaar ben, kan ik het me ook niet veroorloven om 
voortdurend in overleg te zijn. Alleen dan heeft het kans van 
slagen.”

In uw boek noemt u vijf elementen cruciaal 
voor een goede cultuur.
“Dat klopt. En ook alle vijf. Wil je een organisatie kantelen, 
een succesvolle transitie in gang zetten, dan moet je aan alle 
vijf de knoppen draaien. Dus zowel je klantoriëntatie, organi-
satie-ontwerp, communicatie, HR-visie, en leiderschap. Na-
tuurlijk, soms ben je in het ene element verder dan het ande-
re. Het kan bijvoorbeeld best zijn dat je klantoriëntatie best 
oké is, terwijl je op het gebied van onderlinge communicatie 
nog niet zover bent. Maar de praktijk laat zien dat als je maar 
aan één knop draait, dan het dan een vrij kansloze missie is. 
Dan slaat de organisatie de weg naar een positieve cultuur-
beïnvloeding niet in. Tijdens mijn colleges op Nyenrode, heb 
ik 150 HR-professionals gevraagd hoe zij dachten dat het er-
voor stond in hun eigen organisatie op deze vijf punten. Uit 
onderzoek bleek dat ze op minimaal 3 van de 5 een onvol-
doende scoorden. Helaas heb ik moeten vaststellen dat veel 
organisaties nog in het industriële tijdperk zijn blijven han-
gen, nog heel top-down werken. Dat denken is nog steeds 
heel manifest. En dat terwijl de basis voor een andere bena-
dering ook al uit de vorige eeuw dateert. Zoals de Hawthor-
ne-studies, waaruit bleek dat alleen al aandacht voor werkne-
mers leidde tot betere prestaties. Of de Tavistock Group of 
Human Relations die in 1951 aantoonde dat de ‘open socio-
technische systeembenadering’ vanuit taakgroepen leidde tot 
veel betere prestaties. Of denk aan Schlesinger, Sasser en 
Heskett, die begin jaren 90 de zogeheten ‘loyaliteitscirkel’ 
ontwikkelden: loyale medewerkers leiden tot betere klanten-
binding en een beter resultaat. Zij toonden allen aan dat juist 
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het werkplezier van medewerkers hét verschil maakt, onder-
aan de streep. Op het moment dat ik ‘gratis’ instroom krijg, 
omdat we zo’n leuke organisatie zijn, als onze teams ons een 
8,5 of hoger geven op scores van betrokkenheid en bevlo-
genheid, als het verzuim richting waardes gaat onder de 5 
procent, dan levert dat miljoenen op. Dat heeft niets met co-
rona te maken, maar met: wat is je kijk op organisaties? Wat 
is je denkrichting? Hebben wij vertrouwen in de medewer-
kers? Is het: resultaat staat voorop? Of is het, zoals meer mijn 
denkrichting is, eerder andersom?”

Er zijn toch best veel organisaties die dit al 
doorhebben?
“Nog volstrekt onvoldoende, denk ik. Maar het klopt: ik dank 
mijn boek aan het feit dat inmiddels talloze organisaties het 
roer hebben omgegooid. En hebben die succes gehad? Ja, in 
alle takken van sport. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook in de retail 
gewerkt. Dan ging het soms over ‘onze laagopgeleiden’. Dan 
gingen altijd mijn haren overeind staan. Alle medewerkers 
zijn in de kern immers allemaal professionals. Je hoeft de me-
dewerkers achter de kassa echt niet te vertellen hoe ze klant-
vriendelijk moeten zijn, zij weten vaak beter dan wie ook hoe 
ze de service kunnen verbeteren. Daarin moet je ze ook ver-
trouwen geven. Als je hen alleen maar regels oplegt, bijvoor-
beeld dat ze altijd moeten glimlachen, dan gebeurt het niet, 
of hooguit tijdelijk. En zelden oprecht.”

Hoe belangrijk is de rol van leiderschap 
daarbij?
“Je hebt boegbeelden nodig, mensen die vertrouwen uitdra-
gen. Inspirerend, dienend leiderschap is steeds meer een 
voorwaarde voor succes. Zijn zulke boegbeelden er niet, dan 
draaien alle vijf knoppen de verkeerde kant op. Bij directief 
leiderschap is een beweging naar een positieve organisatie-
cultuur kansloos. Helaas hebben nog veel organisaties zulke 
leiders.”

Hoe doorbreek je dit dan?
“Met de kracht van de gemeenschap. Door fans te zoeken. En 
met omdenken. Dan kan echt iets moois ontstaan. We zijn nu 
bij Evean bijvoorbeeld bezig met een ontwikkelprogramma 
voor middenmanagers. Daarnaast werken we aan een sociaal 
contract, waarin we de gedragsregels vastleggen. En we zijn 
bezig teams meer in hun kracht te zetten. We geven ze meer 
autonomie, meer vertrouwen, dat is de rode draad. De ver-
antwoordelijkheid willen we zo laag mogelijk in de organisa-
tie leggen. Mijn opgave is continu te blijven draaien aan al 
die vijf variabelen. Dus zowel een focus op de klantrelatie, als 
op een leiderschapsstijl die motiveert en stimuleert. En een 
communicatiestijl waarbij we leren van elkaar, met feedback-
loops, gecombineerd met een steeds platter organisatieont-
werp. Dat is heel boeiend. Want als je dat voor elkaar krijgt, 

dan krijg je ineens flow in zo’n organisatie. Dan krijg je de 
80/20-regel die omkeert, en waarbij die 20 procent die 
dwarsligt eigenlijk ook geen probleem meer is.”

Het zijn op zich geen nieuwe thema’s.
“Nee, dat klopt, het lijken misschien open deuren. Maar toch 
is de praktijk helaas nog vaak een andere. Nu heet het dan 
met een modieuze term ‘de employee journey’, maar feitelijk 
gaat het er nog steeds om dat we willen dat de medewerker 
plezier heeft. Dat als iemand weggaat, we dan toch kunnen 
zeggen: het was een fijne tijd samen. Plezier moet in de ge-
nen van iedereen in de organisatie zitten. Wat mij betreft is 
dat dé opgave van de 21ste eeuw. Je moet professionals in 
hun kracht zetten, zodat ze - binnen kaders – autonoom kun-
nen opereren. Daarvoor willen we in deze organisatie het pro-
gramma ‘werkplezier’ uitrollen. We willen daarbij werkplezier 
ook niet van bovenaf bedenken, maar terugbrengen naar de 
teams, met de vraag: wat zouden jullie zélf de komende 3 à 4 
maanden willen doen om jullie werkplezier te verhogen? Beste 
teams, kom maar op. En dat wij ze dan daarin ondersteunen, 
waar nodig en mogelijk. En dat blijven herhalen, ieder kwar-
taal, van onderaf bouwen, vallen en opstaan, laaghangend fruit 
plukken en successen vieren. In een gesloten cultuur heb je 
veel last van wij/zij-denken. Dan is het gauw zo van: ‘Zij van 
hoofdkantoor hebben weer iets verzonnen’. In een open cul-
tuur leren mensen naar zichzelf te kijken, en hun eigen rol in 
te vullen. Ze zullen ongetwijfeld komen met suggesties die 
anderen moeten doen. Maar wij gaan dan ook zeggen: oké, 
maar wat gaan júllie doen? En wat heb je daarvoor nodig? 
Daarmee krijgen ze als het goed is het gevoel: we kunnen 
zélf succes creëren. En succes creëert weer nieuw succes. 
Maar dat vergt natuurlijk wel van ‘hoofdkantoor’ dat het dat 
ook laat gebeuren.”

Loslaten dus.
“Precies. Het gaat – nogmaals – om de samenhang tussen de 
vijf  variabelen. Je moet integraal denken, vanuit het holis-
tisch perspectief en toewerken naar een positieve organisa-
tiecultuur. Zolang je dat niet doet, zijn individuele interven-
ties meestal gedoemd om te mislukken. Dat wil natuurlijk niet 
zeggen dat de tocht van een verwaarloosde organisatie naar 
een High Performance Organisatie in één keer gaat. Je moet 
steeds kleine stapjes zetten, met het doel voor ogen. En elk 
stapje vieren. Je gaat nu eenmaal niet in één keer van een 6 
naar een 9+. Mijn simpele stelling is: hoe minder zichtbaar 
het is, hoe ellendiger de cultuur. Denk aan: de koffiepraat, de 
roddel, de whatsappgroepen, de cc’s in de e-mails. Dat om-
denken, dat kost heel veel tijd. Maar als ik – bijvoorbeeld als 
verzorgende - plezier heb in mijn werk, dan straal ik dat uit. 
Dat maakt het team sterker en dan vóél je collegialiteit, dat 
merk je dan aan alles. Juist dan krijg je de flow die voor pres-
taties zorgt.” 
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