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 Recruitment, Career en HR Services – 
Compagnon helpt mensen en organisaties 

succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. www.compagnon.com.

Robidus ondersteunt werkgevers bij de uit-
voering van wetgeving, schadebeheersing en 

fi nanciering met als doel de kosten en risico’s van sociale zeker-
heid te verlagen. Dit doen we middels een integraal pakket van 
maatwerk dienstverlening, verzekeringen en ondersteunende 
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HR Academy is er speciaal voor HR-professio-
nals en functionarissen en helpt u om in uw 

dagelijkse praktijk effectief te zijn en te groeien in uw vak. Daar-
voor bieden we u hoogwaardige opleidingen om uw kennis op 
niveau te brengen én te houden. Van wet- en regelgeving tot 
strategie en beleid.
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‘Dit vak houdt niet zo 
snel op’

We hebben geluk met de afspraak met Martine Zeegers, HR-
directeur van Unilever Benelux. Ze heeft nog net een uur de 
tijd. Daarna heeft ze – voor de eerste keer –  samen met de 
hele Benelux-directie, een afspraak met Alan Jope, de gloed-
nieuwe ceo van Unilever, opvolger van de vermaarde Paul 
Polman. Dus is het een goede kans om nog eerst even de 
HR-strategie aan ons uit te leggen, zegt ze lachend. 
In het vermaarde Brug-gebouw in Rotterdam, dat deels uit-
steekt boven de Maas, worden we omringd door ‘boodschap-
pen’. De kast in de kamer is gevuld met de bij (vrijwel) ieder-
een bekende producten, van Magnum tot Knorr, en van Sun 
tot Prodent en Robijn. “Van alle Nederlanders en Belgen 
heeft 98 procent iets van Unilever in huis”, trapt ze af. “We 
zijn dus letterlijk een bedrijf dat overal is.”
Dat heeft zijn voor- en zijn nadelen, zegt ze er meteen ach-
teraan. “Als wij iets doen, haalt het altijd het nieuws. Dat is 
vaak heel leuk natuurlijk, als we innovaties of nieuwe plannen 
hebben, maar soms word je er ook wel gek van, hoor. Als we 
hier een kleine reorganisatie hebben, staat het meteen op de 
voorpagina. Terwijl: als het bij willekeurig welk ander bedrijf 
zou gebeuren, blijft het stil. We mopperen er ook niet over, 
hoor. We zijn er trots op dat we zo bekend zijn, maar soms 
denk je ook wel eens: waarom zit iedereen zo op ons te let-
ten?”
En nu dus ook nog méér dan gewone aandacht voor de HR-
strategie van Unilever Benelux, dat goed is voor een jaarom-
zet van zo’n 1,2 miljard, en locaties heeft in Rotterdam, maar 
ook in Vlaardingen, Wageningen, Hellendoorn en een kan-
toor en theefabriek in Brussel. Dat belooft dus wat. 

Wat is voor jou de essentie van jullie  
HR-beleid? 
“Ik zit hier in het directieteam en ben hier officieel eindver-
antwoordelijk voor HR. Maar tegelijkertijd heb ik niet zoveel 
met rapportagelijnen. Als ik vind dat we iets met elkaar moe-
ten bespreken, breng ik gewoon iedereen bij elkaar, rappor-

tagelijn of niet. Mijn belangrijkste vraag is elke dag: hoe ge-
ven we deze organisatie zo vorm dat we vandaag relevant 
zijn en relevant blijven in de toekomst? Ik kijk daarvoor veel 
breder dan alleen het mensenaspect, het gaat over de totale 
dynamiek van het bedrijf. Dus ja, het gaat om: de juiste men-
sen op de juiste plek. Maar het gaat ook om: welke structuur, 
cultuur en welke energie wil je in de tent hebben? Ik zie zo’n 
bedrijf toch een beetje als een levend organisme, waar je de 
hele dag aan zit te draaien. Hoe krijgen we dat vandaag opti-
maal functionerend, maar ook – en met name – in de toe-
komst? Dat varieert dus enorm, van: hoe stel je leiderschaps-
teams samen tot hoe zorgen we voor digitale capabilities tot 
aan hoe geven we een goed diversiteitsbeleid vorm? Het is 
veel breder dan alleen het klassieke HR-vak, denk ik.”

En waar houdt het voor jou op?
“Het houdt niet zo snel op. Ik zie veel HR-mensen alleen naar 
de mensenkant kijken. Dat is superrelevant, maar het vak is 
tegenwoordig vele malen breder, denk ik. Ik hou me natuur-
lijk niet bezig met andere functiegebieden, je moet mij de 
boekhouding niet laten doen. Maar ik kijk wel hoe we het zo 
inrichten dat die functies optimaal passen. We krijgen hier 
natuurlijk een deel van de HR-strategie van global mee. En 
sommige tools, nieuwe dingen. Dan kijken we: wat neem ik 
over? Wat pas ik aan? Wat doe ik anders? Er zijn ook echt wel 
onderwerpen waar we zelf een voortrekkersrol in nemen. Hier 
is dat bijvoorbeeld purpose, digital en wat we noemen new 
ways of working. Dat zijn drie dingen waar we hier wel lea-
ding in willen zijn.”

Een beetje meer reuring en bravoure. Dat zou het HR-vak wel mogen hebben, stelt  

Martine Zeegers, HR-directeur van Unilever Benelux. Zelf vult ze dat in door haar hele  

organisatie future proof te maken. Oftewel, zoals ze het zelf zegt: ‘We zijn hier de  

organisatie fors aan het omvormen’. Wat houdt dat allemaal in? 

‘Purpose, digital en new ways 
of working. Daar willen we 

wel leading in zijn’
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Kun je dat nader uitleggen? 
“Zo’n onderwerp als purpose is helemaal in lijn met wat glo-
bal wil. Maar toen global met het idee kwam, zeiden wij met-
een: maar dan nemen we het onderwerp ook hélemaal. Dus 
nu hebben we 600 mensen in de Benelux die al hun eigen 
 individuele purpose hebben gevonden. Dat hebben we 
vertaald in persoonlijke ontwikkelplannen en langere termijn 
carrièreplannen. Daarin zijn we by far op alle andere landen 
vooruitgelopen. En we hebben ook duidelijk gezegd: we wil-
len ook als Unilever Benelux onze purpose formuleren. Dat 
zijn niet veel andere landen die dat gedaan hebben. We heb-
ben de afgelopen twee jaar gekeken naar: hoe vertalen we 
nou dat wereldwijde, duurzame verhaal van Unilever naar één 
propositie? Dat is best een lastig traject geweest, heeft bloed, 
zweet en tranen gekost. Als je bijvoorbeeld brand manager 
Robijn bent, kan dat duurzame verhaal snel een ver-van-mijn-
bedshow worden. Omdat wij een bedrijf zijn met zóveel mer-
ken, is het best een uitdaging om een purpose te definiëren 
die relevant is voor iedereen, maar tegelijkertijd niet te hoog 
overgaat.”

En, wat kwam eruit?
“Wij maken dagelijkse momenten mooier voor iedereen. 
Daarin zitten twee dingen. Eén: we zijn een bedrijf voor dage-
lijkse momenten. Soep en shampoo. Daarin willen we waarde 
toevoegen voor mensen. En twee: het is voor iedereen. Dat is 
belangrijk, want als we niet oppassen worden we gezien als 

een bedrijf dat alleen producten heeft voor gezinnen. En dat 
willen we niet, we willen ook de millennials en de oudere ge-
neraties niet kwijtraken. 
En we hebben daar vervolgens nog eens drie pijlers onderge-
zet: gezonder, duurzamer en echt samen. Gezond, dat is lo-
gisch, en gaat bijvoorbeeld over ons grote portfolio aan voe-
dingsmiddelen. Duurzaam, dat verwacht je van een bedrijf als 
Unilever. En ‘echt samen’, daarmee bedoelen we bijvoorbeeld: 
als wij een rol spelen in 98 procent van de huishoudens, vin-
den we dat we ook een rol hebben in het maatschappelijk 
debat. En dus steunen we bijvoorbeeld de stichting Jarige 
Job, en werken we samen met Voedselbanken.

Ook intern vertalen we dat. Dus: hoe werken we samen? Wat 
is ons diversiteitsbeleid? We hebben inmiddels onze doelen 
voor wat betreft gender balance op bijna alle niveaus ge-
haald, maar we hebben nog wel een uitdaging op het gebied 
van ethnic diversity. Daar hebben we dus ook aandacht voor. 
Als we relevant willen zijn voor ál die consumenten, willen we 
ook binnen onze eigen organisatie een goede afspiegeling 
zijn.”

‘we hebben onze doelen op 
gender balance op bijna alle 

niveaus gehaald’
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nou dat wereldwijde, duurzame verhaal van Unilever naar één 
propositie? Dat is best een lastig traject geweest, heeft bloed, 
zweet en tranen gekost. Als je bijvoorbeeld brand manager 
Robijn bent, kan dat duurzame verhaal snel een ver-van-mijn-
bedshow worden. Omdat wij een bedrijf zijn met zóveel mer-
ken, is het best een uitdaging om een purpose te definiëren 
die relevant is voor iedereen, maar tegelijkertijd niet te hoog 
overgaat.”

En, wat kwam eruit?
“Wij maken dagelijkse momenten mooier voor iedereen. 
Daarin zitten twee dingen. Eén: we zijn een bedrijf voor dage-
lijkse momenten. Soep en shampoo. Daarin willen we waarde 
toevoegen voor mensen. En twee: het is voor iedereen. Dat is 
belangrijk, want als we niet oppassen worden we gezien als 

een bedrijf dat alleen producten heeft voor gezinnen. En dat 
willen we niet, we willen ook de millennials en de oudere ge-
neraties niet kwijtraken. 
En we hebben daar vervolgens nog eens drie pijlers onderge-
zet: gezonder, duurzamer en echt samen. Gezond, dat is lo-
gisch, en gaat bijvoorbeeld over ons grote portfolio aan voe-
dingsmiddelen. Duurzaam, dat verwacht je van een bedrijf als 
Unilever. En ‘echt samen’, daarmee bedoelen we bijvoorbeeld: 
als wij een rol spelen in 98 procent van de huishoudens, vin-
den we dat we ook een rol hebben in het maatschappelijk 
debat. En dus steunen we bijvoorbeeld de stichting Jarige 
Job, en werken we samen met Voedselbanken.

Ook intern vertalen we dat. Dus: hoe werken we samen? Wat 
is ons diversiteitsbeleid? We hebben inmiddels onze doelen 
voor wat betreft gender balance op bijna alle niveaus ge-
haald, maar we hebben nog wel een uitdaging op het gebied 
van ethnic diversity. Daar hebben we dus ook aandacht voor. 
Als we relevant willen zijn voor ál die consumenten, willen we 
ook binnen onze eigen organisatie een goede afspiegeling 
zijn.”

‘we hebben onze doelen op 
gender balance op bijna alle 

niveaus gehaald’
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Hoe sturen jullie daar op?
“Je mag niet positief discrimineren, maar je kunt wel al je 
wervingsinstrumenten zo inzetten dat het alle bias eruit haalt. 
Dus ervoor zorgen dat je ook niet negatief discrimineert.”

Even terug naar de purpose, wat hebben die 
600 mensen precies gedaan?
“Dat was echt wel een van de leukste dingen die we de afge-
lopen periode gedaan hebben. En dat terwijl ik er eerst best 
sceptisch over was, mag ik wel zeggen. We hebben samen 
met het Authentic Leadership Institute materiaal ontwikkeld, 
voor een workshop voor één dag. Ik dacht eerst: hoe kun je 
nou in godsnaam mensen in één dag hun purpose laten vin-
den? Maar het materiaal is echt súpergoed in elkaar gezet. Je 
ziet dat het bijna iedereen lukt in een dag. Wel een lange 
dag, hoor, waarin we in groepen van 15 à 20 man, uit allerlei 
afdelingen gemengd, met elkaar aan de slag gaan. Het eerste 
blok noemen we crusables. Daarin gaat het om: wat heeft je 
precies gevormd in je leven? En dat deel je dan in je sub-
groepje. Iedereen denkt dat dat het lastigste blok is, maar dat 
valt in de praktijk eigenlijk wel mee. Het lastigste blok komt 
daarna, want dan ga je praten over: wat zijn je sterktes? En 
dan blijkt dat we nauwelijks gewend zijn om daarover te pra-
ten. En het volgende blok is een set vragen als: wat vond je 
als kind leuk om te doen? Of: als je zelf een dag mag indelen, 
wat zou je dan doen? Dus echt even: terug naar de kern.
Nou, en als je dat dan allemaal bij elkaar optelt op zo’n dag, 
en je deelt dat in subgroepjes met mensen die jou niet ken-
nen, maar die op basis van die verhalen jou wel feedback ge-
ven, dan blijkt dat je aan het eind van de dag echt wel een 
heel duidelijke purpose hebt staan.

We zijn nu de vervolgworkshops aan het doen. Daarbij kijken 
we bijvoorbeeld naar: hoe koppel je jouw purpose aan je ont-
wikkelplan? En we kijken naar teamsharing, waarin we de in-
dividuele purposes delen met de natuurlijke teams, waardoor 
mensen elkaar beter gaan snappen. En we zien dat mensen 
hierdoor ook beter de company purpose snappen.”

Je had het ook over digital als bouwsteen. 
Wat bedoel je daarmee?
“Elk bedrijf heeft te maken met digitalisering, dus wij ook. 
Daar zit ook voor ons als HR veel werk aan. Welke nieuwe ta-
lenten moet je binnenhalen? Welke capabilities zijn dan no-
dig? Welke organisatiestructuur past daarbij?”

En wat bedoel je dan met ‘de nieuwe manier 
van werken’? 
“In een groot bedrijf blijft het een uitdaging om genoeg snel-
heid, innovatiekracht en een connectie met de consument te 
houden. Dus we hebben behoorlijk geëxperimenteerd met 
Scrum Masters, met Kanban, met alle varianten die je tegen-
woordig maar tegenkomt, om te kijken welke vorm het best 
bij ons past.”

En, zijn jullie daar uitgekomen? 
“Nou, ik dacht eerst: we gaan gewoon één vorm invoeren. 
Maar zo werkt het dus weer niet. Verschillende teams vinden 
daar nu hun eigen weg in. Veel teams visualiseren nu bijvoor-
beeld hun jaarplannen, of werken met daily stand-ups. Ik zie 
daarin veel snelheid ontstaan, en positieve energie loskomen.
We hebben in leiderschapsteam eerst besproken: hoe creëren 
we snelheid en innovatie? Toen hebben we met een paar ex-
terne partijen gepraat, en die zijn met de teams gaan werken. 
Daarin kom je vervolgens van alles tegen. Het was veel moei-
lijker dan ik aanvankelijk dacht, hoor. Ik heb zelfs één keer 
gedacht: we stoppen er maar helemaal mee, ik ben de enige 
die dit wil, ik heb er alleen maar gedoe van. Maar toen riep 
iedereen: néé, nu wordt het net leuk! En vanaf toen liep het 
eigenlijk als een zonnetje…”

Als een zonnetje, wat betekent dat?
“Je ziet nu een paar grote groepen die echt op een andere 
manier met elkaar aan de slag zijn. We meten bijvoorbeeld 
innovatiekracht, en die zie je nu netjes omhooggaan. Dat zit 
soms in simpele dingen. Mensen vinden bijvoorbeeld die 
Zwitsal-geur heel lekker. Maar toen bedacht dus iemand: als 
we die geur nou ook eens in Robijn stoppen? Nou, dat loopt 
dus echt als een trein. Terwijl dat om verschillende teams 
gaat, en dat voorheen dus niet zomaar bij elkaar gekomen 
zou zijn.
Je hoopt dat mensen over silo’s en over vakjes gaan heen kij-
ken. Multidisciplinair werken helpt daarin enorm. Als r&d en 
marketing van verschillende merken samen aan tafel zitten, 
hoop je dat soort dingen snel los te kunnen trekken. We wil-
len veel meer weg van matrixen, rapportagelijnen, hiërarchie-
en, daar moet je gewoon vanaf.”

Hoe doe je zoiets?
“We schaffen bijvoorbeeld de hele listing af, zoals wij dat 
noemen, de pijplijn van interne mobiliteit. En we maken het 
salarishuis veel platter. Ben je een 3a of een 3b, serieus? Moe-
ten we daar uren over praten? Dus dat halen we er nu alle-
maal uit. We zijn aan het delayeren, zoals dat heet. Wat daar-
voor terugkomt is dat je veel meer naar een 
netwerkorganisatie gaat, met teams die dus veel flexibeler 
met elkaar samenwerken. Targetting hadden wij altijd op 
jaarbasis. Daarvan hebben we nu gezegd: dat laten we los. 

‘We meten innovatiekracht, 
en die zie je nu  

netjes omhooggaan’
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Mensen hebben nu targets van 3, 6, 12 of 24 maanden. We 
hebben nu nog performance ratings, maar ik vermoed dat 
die er ook heel snel uitgaan. Want ook dat is weer voer voor 
eindeloos debat. 
Je ziet dat we dus best aan het schoonvegen zijn. Dat is best 
lastig, maar ook wel leuk. Je moet dan over veel dingen na-
denken. Hoe doe je de staffing van je SCRUM-teams dan? 

Hoe doe je aan targetsetting en hoe verzorg je dan de feed-
back? Het is hard werken om daar antwoord op te vinden. 
Maar het is wel iets waarin ik geloof. En ik ben heel blij met 
de dynamiek die het teweeg brengt. 
De tijd dat we spraken over carrièrepaden, zo van: als je dat 
gedaan hebt, word je dat, en dan word je daarna vanzelf dat, 
die tijd is echt voorbij. Mensen moeten nu ervaringen op-
doen die passen bij hun purpose. En je ziet dat ook terug bij 
veel vooral jonge mensen. Die zitten niet meer zo vast. Ze 
hebben heus nog wel ambitie, maar niet meer zo lineair als 
het ooit was. Je gaat je organisatie dan ook veel losser inrich-
ten. Dat zit eigenlijk een beetje in alles. In je werving bijvoor-
beeld, maar ook in hoe je rapporteert, hoe je functies bekijkt, 
hoe je organisational design is, hoe je leiderschap is.”

Tradities doorbreken, is dat belangrijk voor 
je? 
“Mijn belangrijkste taak is om deze organisatie future proof 
te houden en te maken. En ja, ik denk dat organisaties in de 
toekomst veel losser zullen zijn. Net zoals ik denk dat mensen 
duidelijk moeten hebben wat de purpose is van je organisa-
tie, je team en jezelf als individu. Zie je, het hangt dus alle-
maal wel aan elkaar.
Daar hoort voor mij bijvoorbeeld ook bij dat we recent de hele 
HR-organisatie weer ingesourcet hebben. Dat vind ik heerlijk, 
tegen de stroom in. Een jaar of 10 geleden hebben we onze 
héle backoffice naar drie service centers gebracht, van Accen-
ture, in onder andere Praag. Daarvandaan werd  alles geser-
vicet, tot aan payroll, leaseauto’s en recruitment aan toe. Ei-
genlijk alles, en wel vanuit het oude Ulrich-model dat je alle 
transacties moet outsourcen, en alleen maar wat HR Business 
Partners en Centers of Expertise moet overhouden. 
Jarenlang heeft dat ons ook goed geholpen. Maar toch heb-
ben we een jaar geleden gezegd: we gaan dat anders doen. 
We zagen dat we de menselijke maat een beetje misten. We 
wilden HR weer simpeler maken voor medewerkers en lijnma-
nagers. En zo wilden we meer impact maken in de business. 

Zo zijn we naar ons HR-model gaan kijken, en vroegen we 
ons af: stel, je hebt een vraag over het fietsenplan, hoe men-
selijk en eenvoudig vind je het dan als je een internationaal 
nummer moet bellen? 
Dus we hebben gezegd: we stoppen met de outsourcing. En 
we gaan het weer zelf doen. We gaan de achterkant digitali-
seren. En elke locatie krijgt een aantal mensen, aan wie je een 
vraag kunt stellen. Maar dat combineren we wel met een 
chatbot, die herkent wie je bent en waar je zit. Die weet dus 
bijvoorbeeld welke taal ik spreek en hoe laat het hier is. En 
dat werkt eigenlijk verrassend goed, en gelukkig ook steeds 
beter, omdat er steeds nieuwe antwoorden bij komen.
Door die insourcing hebben we nu 1.000 man wereldwijd 
weer terug in huis gehaald. En doen we het ook nog eens 30 
procent goedkoper. Begrijp me niet verkeerd: die hele out-
sourcing heeft ons ook heel veel gebracht. Het forceerde ons 
destijds keihard tot harmoniseren van alle policies. Wat we nu 
doen, had dus ook nooit gekund zónder eerst alles te out-
sourcen. Dat helpt echt.”

Is dat toch weer die voorbeeldfunctie van 
Unilever, waar we het gesprek ook mee 
 begonnen? 
“Wie weet. Ik zie nog te veel HR-mensen die heel dienend in 
het traditionele HR-model zitten. Heel bescheiden, op de 
achtergrond. Die hele term ‘business partner’, die vind ik ook 
zo verschrikkelijk. Waarom ben je nou een business partner? 
Je noemt marketing toch ook geen business partner? Een 
beetje meer reuring en bravoure, dat zou van mij wel mogen 
in het HR-vak.” 

Martine Zeegers (1977) begon als 25-jarige als trainee bij 
Unilever. Sinds 2016 is ze VP Human Resources Benelux 
en 1 van de 7 vrouwen in de 12-hoofdige Benelux Board. 
Vorig jaar werd ze uitverkoren tot ‘HR Manager van het 
Jaar’ in de HRtop100.  

Hetty Moll is mededirecteur en -oprichter van 
Compagnon in Zoetermeer; Peter Boerman is journalist, 
gespecialiseerd in werving en selectie en de werking van 
de (flexibele) arbeidsmarkt.

‘Mensen moeten nu  
ervaringen opdoen die  
passen bij hun purpose’
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Hoe sturen jullie daar op?
“Je mag niet positief discrimineren, maar je kunt wel al je 
wervingsinstrumenten zo inzetten dat het alle bias eruit haalt. 
Dus ervoor zorgen dat je ook niet negatief discrimineert.”

Even terug naar de purpose, wat hebben die 
600 mensen precies gedaan?
“Dat was echt wel een van de leukste dingen die we de afge-
lopen periode gedaan hebben. En dat terwijl ik er eerst best 
sceptisch over was, mag ik wel zeggen. We hebben samen 
met het Authentic Leadership Institute materiaal ontwikkeld, 
voor een workshop voor één dag. Ik dacht eerst: hoe kun je 
nou in godsnaam mensen in één dag hun purpose laten vin-
den? Maar het materiaal is echt súpergoed in elkaar gezet. Je 
ziet dat het bijna iedereen lukt in een dag. Wel een lange 
dag, hoor, waarin we in groepen van 15 à 20 man, uit allerlei 
afdelingen gemengd, met elkaar aan de slag gaan. Het eerste 
blok noemen we crusables. Daarin gaat het om: wat heeft je 
precies gevormd in je leven? En dat deel je dan in je sub-
groepje. Iedereen denkt dat dat het lastigste blok is, maar dat 
valt in de praktijk eigenlijk wel mee. Het lastigste blok komt 
daarna, want dan ga je praten over: wat zijn je sterktes? En 
dan blijkt dat we nauwelijks gewend zijn om daarover te pra-
ten. En het volgende blok is een set vragen als: wat vond je 
als kind leuk om te doen? Of: als je zelf een dag mag indelen, 
wat zou je dan doen? Dus echt even: terug naar de kern.
Nou, en als je dat dan allemaal bij elkaar optelt op zo’n dag, 
en je deelt dat in subgroepjes met mensen die jou niet ken-
nen, maar die op basis van die verhalen jou wel feedback ge-
ven, dan blijkt dat je aan het eind van de dag echt wel een 
heel duidelijke purpose hebt staan.

We zijn nu de vervolgworkshops aan het doen. Daarbij kijken 
we bijvoorbeeld naar: hoe koppel je jouw purpose aan je ont-
wikkelplan? En we kijken naar teamsharing, waarin we de in-
dividuele purposes delen met de natuurlijke teams, waardoor 
mensen elkaar beter gaan snappen. En we zien dat mensen 
hierdoor ook beter de company purpose snappen.”

Je had het ook over digital als bouwsteen. 
Wat bedoel je daarmee?
“Elk bedrijf heeft te maken met digitalisering, dus wij ook. 
Daar zit ook voor ons als HR veel werk aan. Welke nieuwe ta-
lenten moet je binnenhalen? Welke capabilities zijn dan no-
dig? Welke organisatiestructuur past daarbij?”

En wat bedoel je dan met ‘de nieuwe manier 
van werken’? 
“In een groot bedrijf blijft het een uitdaging om genoeg snel-
heid, innovatiekracht en een connectie met de consument te 
houden. Dus we hebben behoorlijk geëxperimenteerd met 
Scrum Masters, met Kanban, met alle varianten die je tegen-
woordig maar tegenkomt, om te kijken welke vorm het best 
bij ons past.”

En, zijn jullie daar uitgekomen? 
“Nou, ik dacht eerst: we gaan gewoon één vorm invoeren. 
Maar zo werkt het dus weer niet. Verschillende teams vinden 
daar nu hun eigen weg in. Veel teams visualiseren nu bijvoor-
beeld hun jaarplannen, of werken met daily stand-ups. Ik zie 
daarin veel snelheid ontstaan, en positieve energie loskomen.
We hebben in leiderschapsteam eerst besproken: hoe creëren 
we snelheid en innovatie? Toen hebben we met een paar ex-
terne partijen gepraat, en die zijn met de teams gaan werken. 
Daarin kom je vervolgens van alles tegen. Het was veel moei-
lijker dan ik aanvankelijk dacht, hoor. Ik heb zelfs één keer 
gedacht: we stoppen er maar helemaal mee, ik ben de enige 
die dit wil, ik heb er alleen maar gedoe van. Maar toen riep 
iedereen: néé, nu wordt het net leuk! En vanaf toen liep het 
eigenlijk als een zonnetje…”

Als een zonnetje, wat betekent dat?
“Je ziet nu een paar grote groepen die echt op een andere 
manier met elkaar aan de slag zijn. We meten bijvoorbeeld 
innovatiekracht, en die zie je nu netjes omhooggaan. Dat zit 
soms in simpele dingen. Mensen vinden bijvoorbeeld die 
Zwitsal-geur heel lekker. Maar toen bedacht dus iemand: als 
we die geur nou ook eens in Robijn stoppen? Nou, dat loopt 
dus echt als een trein. Terwijl dat om verschillende teams 
gaat, en dat voorheen dus niet zomaar bij elkaar gekomen 
zou zijn.
Je hoopt dat mensen over silo’s en over vakjes gaan heen kij-
ken. Multidisciplinair werken helpt daarin enorm. Als r&d en 
marketing van verschillende merken samen aan tafel zitten, 
hoop je dat soort dingen snel los te kunnen trekken. We wil-
len veel meer weg van matrixen, rapportagelijnen, hiërarchie-
en, daar moet je gewoon vanaf.”

Hoe doe je zoiets?
“We schaffen bijvoorbeeld de hele listing af, zoals wij dat 
noemen, de pijplijn van interne mobiliteit. En we maken het 
salarishuis veel platter. Ben je een 3a of een 3b, serieus? Moe-
ten we daar uren over praten? Dus dat halen we er nu alle-
maal uit. We zijn aan het delayeren, zoals dat heet. Wat daar-
voor terugkomt is dat je veel meer naar een 
netwerkorganisatie gaat, met teams die dus veel flexibeler 
met elkaar samenwerken. Targetting hadden wij altijd op 
jaarbasis. Daarvan hebben we nu gezegd: dat laten we los. 

‘We meten innovatiekracht, 
en die zie je nu  

netjes omhooggaan’
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Mensen hebben nu targets van 3, 6, 12 of 24 maanden. We 
hebben nu nog performance ratings, maar ik vermoed dat 
die er ook heel snel uitgaan. Want ook dat is weer voer voor 
eindeloos debat. 
Je ziet dat we dus best aan het schoonvegen zijn. Dat is best 
lastig, maar ook wel leuk. Je moet dan over veel dingen na-
denken. Hoe doe je de staffing van je SCRUM-teams dan? 

Hoe doe je aan targetsetting en hoe verzorg je dan de feed-
back? Het is hard werken om daar antwoord op te vinden. 
Maar het is wel iets waarin ik geloof. En ik ben heel blij met 
de dynamiek die het teweeg brengt. 
De tijd dat we spraken over carrièrepaden, zo van: als je dat 
gedaan hebt, word je dat, en dan word je daarna vanzelf dat, 
die tijd is echt voorbij. Mensen moeten nu ervaringen op-
doen die passen bij hun purpose. En je ziet dat ook terug bij 
veel vooral jonge mensen. Die zitten niet meer zo vast. Ze 
hebben heus nog wel ambitie, maar niet meer zo lineair als 
het ooit was. Je gaat je organisatie dan ook veel losser inrich-
ten. Dat zit eigenlijk een beetje in alles. In je werving bijvoor-
beeld, maar ook in hoe je rapporteert, hoe je functies bekijkt, 
hoe je organisational design is, hoe je leiderschap is.”

Tradities doorbreken, is dat belangrijk voor 
je? 
“Mijn belangrijkste taak is om deze organisatie future proof 
te houden en te maken. En ja, ik denk dat organisaties in de 
toekomst veel losser zullen zijn. Net zoals ik denk dat mensen 
duidelijk moeten hebben wat de purpose is van je organisa-
tie, je team en jezelf als individu. Zie je, het hangt dus alle-
maal wel aan elkaar.
Daar hoort voor mij bijvoorbeeld ook bij dat we recent de hele 
HR-organisatie weer ingesourcet hebben. Dat vind ik heerlijk, 
tegen de stroom in. Een jaar of 10 geleden hebben we onze 
héle backoffice naar drie service centers gebracht, van Accen-
ture, in onder andere Praag. Daarvandaan werd  alles geser-
vicet, tot aan payroll, leaseauto’s en recruitment aan toe. Ei-
genlijk alles, en wel vanuit het oude Ulrich-model dat je alle 
transacties moet outsourcen, en alleen maar wat HR Business 
Partners en Centers of Expertise moet overhouden. 
Jarenlang heeft dat ons ook goed geholpen. Maar toch heb-
ben we een jaar geleden gezegd: we gaan dat anders doen. 
We zagen dat we de menselijke maat een beetje misten. We 
wilden HR weer simpeler maken voor medewerkers en lijnma-
nagers. En zo wilden we meer impact maken in de business. 

Zo zijn we naar ons HR-model gaan kijken, en vroegen we 
ons af: stel, je hebt een vraag over het fietsenplan, hoe men-
selijk en eenvoudig vind je het dan als je een internationaal 
nummer moet bellen? 
Dus we hebben gezegd: we stoppen met de outsourcing. En 
we gaan het weer zelf doen. We gaan de achterkant digitali-
seren. En elke locatie krijgt een aantal mensen, aan wie je een 
vraag kunt stellen. Maar dat combineren we wel met een 
chatbot, die herkent wie je bent en waar je zit. Die weet dus 
bijvoorbeeld welke taal ik spreek en hoe laat het hier is. En 
dat werkt eigenlijk verrassend goed, en gelukkig ook steeds 
beter, omdat er steeds nieuwe antwoorden bij komen.
Door die insourcing hebben we nu 1.000 man wereldwijd 
weer terug in huis gehaald. En doen we het ook nog eens 30 
procent goedkoper. Begrijp me niet verkeerd: die hele out-
sourcing heeft ons ook heel veel gebracht. Het forceerde ons 
destijds keihard tot harmoniseren van alle policies. Wat we nu 
doen, had dus ook nooit gekund zónder eerst alles te out-
sourcen. Dat helpt echt.”

Is dat toch weer die voorbeeldfunctie van 
Unilever, waar we het gesprek ook mee 
 begonnen? 
“Wie weet. Ik zie nog te veel HR-mensen die heel dienend in 
het traditionele HR-model zitten. Heel bescheiden, op de 
achtergrond. Die hele term ‘business partner’, die vind ik ook 
zo verschrikkelijk. Waarom ben je nou een business partner? 
Je noemt marketing toch ook geen business partner? Een 
beetje meer reuring en bravoure, dat zou van mij wel mogen 
in het HR-vak.” 

Martine Zeegers (1977) begon als 25-jarige als trainee bij 
Unilever. Sinds 2016 is ze VP Human Resources Benelux 
en 1 van de 7 vrouwen in de 12-hoofdige Benelux Board. 
Vorig jaar werd ze uitverkoren tot ‘HR Manager van het 
Jaar’ in de HRtop100.  

Hetty Moll is mededirecteur en -oprichter van 
Compagnon in Zoetermeer; Peter Boerman is journalist, 
gespecialiseerd in werving en selectie en de werking van 
de (flexibele) arbeidsmarkt.

‘Mensen moeten nu  
ervaringen opdoen die  
passen bij hun purpose’
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‘HR moet de voortrekker 
van verandering zijn’

Bij binnenkomst krijgen we van Wieneke Goedvolk meteen 
een handzaam boekje uitgereikt. Het is het logboek dat alle 
ongeveer 130 nieuwe Sweco-medewerkers per half jaar ook 
krijgen, en waar ze ‘de reis van hun werk’ in kunnen bijhou-
den. Met bijvoorbeeld een Ta-Da-lijst (waar je kunt opschrij-
ven waar je trots op bent), een checklist ‘Waar kom jij je bed 
voor uit?’ en een paar pagina’s vol met tips over hoe je  
complimenten kunt geven én ontvangen. Het is misschien 
maar een boekje, maar het tekent wel hoe het ingenieurs- en  
adviesbureau zijn medewerkers centraal stelt, aldus  
Goedvolk.
“We zeggen met dit logboek: hier begint jouw reis, fijn dat je 
met ons mee gaat, dit is waar wij in geloven.” Het is volgens 
haar een van de trendbreuken met hoe het tot 2016 bij 
rechtsvoorganger Grontmij was geregeld. “Destijds ging het 
eigenlijk alleen over financiële resultaten, en nauwelijks over 
persoonlijke ontwikkeling. Dat is nu gelukkig weer veran-
derd.”

Waarom doen jullie dit?
“Sweco is van oorsprong een Zweeds familiebedrijf, een van 
de grootste werkgevers in dat land. Eind 2015 nam Sweco 
Grontmij over. Door die overname werden we in één klap het 
grootste advies- en ingenieursbureau in Noordwest-Europa. 
Het voelde nooit als een vijandige overname, eerder als een 
redding. Het gaf eigenlijk meteen een warm gevoel; fijn en 
vertrouwd. Je merkte vanaf het begin dat Sweco heel sterk 
inzet op cultuuraspecten. We begrijpen elkaar, spreken de-
zelfde taal, kennen ongeveer dezelfde organisatieopbouw. 
Kortom: een heel goede match, vind ik.”

Verliep de integratie ook zo soepel?
“Dat je een goede match hebt, wil natuurlijk nog niet zeggen 
dat er niet veel moet gebeuren. Door de crisis was er bij 
Grontmij veel achterstallig onderhoud en oud zeer. We heb-
ben 2016 vooral besteed aan de integratie. In één nacht heb-

ben we alle logo’s, borden en vlaggen vervangen, en vervol-
gens moesten we onze nieuwe naam laden. Dat was een hele 
operatie. In 2017 zijn we vervolgens een heel groot cultuur-
programma gestart, ‘Flow’, letterlijk om de organisatie weer 
in de juiste flow te krijgen. Dat programma hebben we afge-
sloten met het ‘Sweco-festival’, een megafeest met alle 1.500 
medewerkers, hier op onze campus in De Bilt. Dat is sinds-
dien eigenlijk een nieuwe traditie geworden. In 2018 volgde 
het programma ‘Grow’, waarbij we de klantbelofte centraal 
zetten. Het was ook het eerste jaar in 10 jaar tijd dat we in 
aantal medewerkers zijn gegroeid, we moesten echt weer 
aansterken. En dit jaar hebben we bestempeld tot jaar van 
groeien in kwaliteit.”

Krijgen jullie zoiets van Zweden opgelegd?
“Nee. De hele Sweco-filosofie kent enkele belangrijke hoofd-
lijnen, maar de medewerkers en de teams zijn zélf verant-
woordelijk voor wat ze doen en hoe ze dat doen. En dat geldt 
dus ook voor de landenorganisaties. Het zogenoemde ‘Swe-
co Operating Model’ gaat uit van decentrale verantwoorde-
lijkheid binnen kleine teams. Verder bestaat de strategie uit 
drie belangrijke pijlers: focus op de beste mensen, klantfocus 
en interne efficiëntie. Binnen de strategie heb je een hoge 
mate van vrijheid als landenorganisatie. Sterk leiderschap is 
daarbij wel heel belangrijk. En dan niet top-down, maar juist 
leiderschap dat erop is gericht om het beste uit mensen te 
halen. Kennis en tijd zijn onze belangrijkste middelen. Daar-
mee moeten we het doen. Aan onze leiders om daar richting 
aan te geven. Dan gaat het bijvoorbeeld om: hoe goed ben jij 
in relaties bouwen en in contact maken? En ben je bezig met 
continu anderen beter maken? Faciliteer je ontwikkeling? 
Daar besteden we dit jaar veel aandacht aan.”

Is dat zo anders dan voorheen?
“Grontmij had een complexere structuur, een soort matrix-
structuur. Commercie was apart van de lijn georganiseerd, 

Groei in aantallen medewerkers staat niet meer centraal bij ingenieurs- en adviesbureau 

Sweco. In plaats daarvan is 2019 uitgeroepen tot het jaar van groei in kwaliteit. Wat bete-

kent dat voor de HR-strategie? Heel veel, aldus Wieneke Goedvolk, die daarbij niet bang is 

de lat hoog te leggen. ‘En als managers daar moeite mee hebben? Dat zij dan maar zo.’
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decentrale verantwoordelijkheid gold er veel minder. Het was 
ook een hiërarchischer organisatie. Ik kwam van Twynstra 
Gudde, waar echt de mens centraal stond. Toen ik in 2015 
voor de eerste keer bij Grontmij in dienst kwam, dacht ik aan-
vankelijk: ik heb de verkeerde keus gemaakt, ik voel mij hier 
niet thuis. In de zomer van 2016 nam ik toen het besluit om 
weg te gaan. We waren toen net overgenomen. Maar een 
half jaar later was ik toch weer in gesprek met Sweco met de 
vraag of ik wilde terugkomen, dit keer als directeur HR. Ik heb 
daar wel even slapeloze nachten van gehad, kon ik dat wel 
maken naar mijn nieuwe werkgever? Maar ik kreeg volop 
steun en vertrouwen voor mijn plan. En ik zou eindverant-
woordelijkheid krijgen voor HR, iets wat ik altijd heb geambi-
eerd. Dus ben ik toch teruggekomen.”

En, wat is dat plan dan?
“Sweco is een superambitieus bedrijf: we willen het beste in-
genieurs- en adviesbureau van Nederland worden. En de 
beste word je niet met het mooiste kantoorgebouw, of als je 
de grootste bent, maar dat betekent in onze branche dat je 
de beste kwaliteit van mensen hebt, die de meest complexe 
projecten aankunnen. Onze klantbelofte luidt: wij zijn de 

meest betrokken en benaderbare partner met erkende exper-
tise. Die belofte valt eigenlijk in twee delen uit elkaar.  ‘Be-
trokken en benaderbaar’, dat gaat over het hart, de menselij-
ke kant. En ‘erkende expertise’ dat zit in je hoofd, dat zit in de 
slimme oplossingen die we bieden voor de complexe vraag-
stukken van onze klanten. Volgens ons maak je vooral het 
verschil in het eerste deel. En als je dáár in gelooft, en dat 
doen we dus bij Sweco, dan begint het dus echt bij je men-
sen.”

Hoe werkt dat uit in de praktijk?
“Misschien verwacht je het niet van een ingenieurs- en advies-
bureau, maar in onze Sweco Academie gaat het bijvoorbeeld 
in misschien wel 90 procent van de tijd over soft skills als: luis-
teren naar de klant, doorvragen, samenwerken, initiatief ne-
men, verantwoordelijkheid nemen. Dat zit verweven in alle 
programma’s. Wij zoeken mensen die de vertaalslag kunnen 
maken van de technische kennis naar de klant. Daar maken we 
het verschil, en daar letten we dus ook op in alle werving-en-
selectiegesprekken. Als je een technische superspecialist bent, 
word je bij Sweco niet per se heel succesvol. En waarschijnlijk 
ook niet heel gelukkig, eerlijk gezegd.”
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‘HR moet de voortrekker 
van verandering zijn’

Bij binnenkomst krijgen we van Wieneke Goedvolk meteen 
een handzaam boekje uitgereikt. Het is het logboek dat alle 
ongeveer 130 nieuwe Sweco-medewerkers per half jaar ook 
krijgen, en waar ze ‘de reis van hun werk’ in kunnen bijhou-
den. Met bijvoorbeeld een Ta-Da-lijst (waar je kunt opschrij-
ven waar je trots op bent), een checklist ‘Waar kom jij je bed 
voor uit?’ en een paar pagina’s vol met tips over hoe je  
complimenten kunt geven én ontvangen. Het is misschien 
maar een boekje, maar het tekent wel hoe het ingenieurs- en  
adviesbureau zijn medewerkers centraal stelt, aldus  
Goedvolk.
“We zeggen met dit logboek: hier begint jouw reis, fijn dat je 
met ons mee gaat, dit is waar wij in geloven.” Het is volgens 
haar een van de trendbreuken met hoe het tot 2016 bij 
rechtsvoorganger Grontmij was geregeld. “Destijds ging het 
eigenlijk alleen over financiële resultaten, en nauwelijks over 
persoonlijke ontwikkeling. Dat is nu gelukkig weer veran-
derd.”

Waarom doen jullie dit?
“Sweco is van oorsprong een Zweeds familiebedrijf, een van 
de grootste werkgevers in dat land. Eind 2015 nam Sweco 
Grontmij over. Door die overname werden we in één klap het 
grootste advies- en ingenieursbureau in Noordwest-Europa. 
Het voelde nooit als een vijandige overname, eerder als een 
redding. Het gaf eigenlijk meteen een warm gevoel; fijn en 
vertrouwd. Je merkte vanaf het begin dat Sweco heel sterk 
inzet op cultuuraspecten. We begrijpen elkaar, spreken de-
zelfde taal, kennen ongeveer dezelfde organisatieopbouw. 
Kortom: een heel goede match, vind ik.”

Verliep de integratie ook zo soepel?
“Dat je een goede match hebt, wil natuurlijk nog niet zeggen 
dat er niet veel moet gebeuren. Door de crisis was er bij 
Grontmij veel achterstallig onderhoud en oud zeer. We heb-
ben 2016 vooral besteed aan de integratie. In één nacht heb-

ben we alle logo’s, borden en vlaggen vervangen, en vervol-
gens moesten we onze nieuwe naam laden. Dat was een hele 
operatie. In 2017 zijn we vervolgens een heel groot cultuur-
programma gestart, ‘Flow’, letterlijk om de organisatie weer 
in de juiste flow te krijgen. Dat programma hebben we afge-
sloten met het ‘Sweco-festival’, een megafeest met alle 1.500 
medewerkers, hier op onze campus in De Bilt. Dat is sinds-
dien eigenlijk een nieuwe traditie geworden. In 2018 volgde 
het programma ‘Grow’, waarbij we de klantbelofte centraal 
zetten. Het was ook het eerste jaar in 10 jaar tijd dat we in 
aantal medewerkers zijn gegroeid, we moesten echt weer 
aansterken. En dit jaar hebben we bestempeld tot jaar van 
groeien in kwaliteit.”

Krijgen jullie zoiets van Zweden opgelegd?
“Nee. De hele Sweco-filosofie kent enkele belangrijke hoofd-
lijnen, maar de medewerkers en de teams zijn zélf verant-
woordelijk voor wat ze doen en hoe ze dat doen. En dat geldt 
dus ook voor de landenorganisaties. Het zogenoemde ‘Swe-
co Operating Model’ gaat uit van decentrale verantwoorde-
lijkheid binnen kleine teams. Verder bestaat de strategie uit 
drie belangrijke pijlers: focus op de beste mensen, klantfocus 
en interne efficiëntie. Binnen de strategie heb je een hoge 
mate van vrijheid als landenorganisatie. Sterk leiderschap is 
daarbij wel heel belangrijk. En dan niet top-down, maar juist 
leiderschap dat erop is gericht om het beste uit mensen te 
halen. Kennis en tijd zijn onze belangrijkste middelen. Daar-
mee moeten we het doen. Aan onze leiders om daar richting 
aan te geven. Dan gaat het bijvoorbeeld om: hoe goed ben jij 
in relaties bouwen en in contact maken? En ben je bezig met 
continu anderen beter maken? Faciliteer je ontwikkeling? 
Daar besteden we dit jaar veel aandacht aan.”

Is dat zo anders dan voorheen?
“Grontmij had een complexere structuur, een soort matrix-
structuur. Commercie was apart van de lijn georganiseerd, 

Groei in aantallen medewerkers staat niet meer centraal bij ingenieurs- en adviesbureau 

Sweco. In plaats daarvan is 2019 uitgeroepen tot het jaar van groei in kwaliteit. Wat bete-

kent dat voor de HR-strategie? Heel veel, aldus Wieneke Goedvolk, die daarbij niet bang is 

de lat hoog te leggen. ‘En als managers daar moeite mee hebben? Dat zij dan maar zo.’
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decentrale verantwoordelijkheid gold er veel minder. Het was 
ook een hiërarchischer organisatie. Ik kwam van Twynstra 
Gudde, waar echt de mens centraal stond. Toen ik in 2015 
voor de eerste keer bij Grontmij in dienst kwam, dacht ik aan-
vankelijk: ik heb de verkeerde keus gemaakt, ik voel mij hier 
niet thuis. In de zomer van 2016 nam ik toen het besluit om 
weg te gaan. We waren toen net overgenomen. Maar een 
half jaar later was ik toch weer in gesprek met Sweco met de 
vraag of ik wilde terugkomen, dit keer als directeur HR. Ik heb 
daar wel even slapeloze nachten van gehad, kon ik dat wel 
maken naar mijn nieuwe werkgever? Maar ik kreeg volop 
steun en vertrouwen voor mijn plan. En ik zou eindverant-
woordelijkheid krijgen voor HR, iets wat ik altijd heb geambi-
eerd. Dus ben ik toch teruggekomen.”

En, wat is dat plan dan?
“Sweco is een superambitieus bedrijf: we willen het beste in-
genieurs- en adviesbureau van Nederland worden. En de 
beste word je niet met het mooiste kantoorgebouw, of als je 
de grootste bent, maar dat betekent in onze branche dat je 
de beste kwaliteit van mensen hebt, die de meest complexe 
projecten aankunnen. Onze klantbelofte luidt: wij zijn de 

meest betrokken en benaderbare partner met erkende exper-
tise. Die belofte valt eigenlijk in twee delen uit elkaar.  ‘Be-
trokken en benaderbaar’, dat gaat over het hart, de menselij-
ke kant. En ‘erkende expertise’ dat zit in je hoofd, dat zit in de 
slimme oplossingen die we bieden voor de complexe vraag-
stukken van onze klanten. Volgens ons maak je vooral het 
verschil in het eerste deel. En als je dáár in gelooft, en dat 
doen we dus bij Sweco, dan begint het dus echt bij je men-
sen.”

Hoe werkt dat uit in de praktijk?
“Misschien verwacht je het niet van een ingenieurs- en advies-
bureau, maar in onze Sweco Academie gaat het bijvoorbeeld 
in misschien wel 90 procent van de tijd over soft skills als: luis-
teren naar de klant, doorvragen, samenwerken, initiatief ne-
men, verantwoordelijkheid nemen. Dat zit verweven in alle 
programma’s. Wij zoeken mensen die de vertaalslag kunnen 
maken van de technische kennis naar de klant. Daar maken we 
het verschil, en daar letten we dus ook op in alle werving-en-
selectiegesprekken. Als je een technische superspecialist bent, 
word je bij Sweco niet per se heel succesvol. En waarschijnlijk 
ook niet heel gelukkig, eerlijk gezegd.”
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‘We meten in ons  
medewerkeronderzoek één 

keer per jaar hoe teams  
het doen’

Wat staat er nog op je wensenlijstje?
“O, zoveel. We werken hard aan digitalisering, ook bijvoor-
beeld van onze recruitment. En leiderschap is dit jaar ook een 
belangrijk issue. We meten in ons medewerkeronderzoek één 
keer per jaar hoe teams het doen. Dan kijken we bijvoorbeeld 
of ze een uitdaging hebben op internal life, zeg maar: de cul-
tuurkant, of op customer focus. En er zijn teams die uitdagin-
gen hebben op beide kanten. Dat noemen we challenged 
teams, en daar zetten we dan extra inspanning op. We heb-
ben daar vorig jaar een enorme slag in gemaakt; het aantal 
challenged teams is teruggebracht van 34 naar 12. Al die 
teams hebben in sessies met HR én met de leidinggevende 
erbij gesproken over hoe het beter kan, en hoe iedereen 
meer verantwoordelijkheid kan nemen. Dat vraagt ook wel 
durf van de leidinggevende, om te vragen: wat vinden jullie 
dan niet goed aan mijn manier van leidinggeven?
Ik zeg het nu scherp, maar we hebben ook echt ingegrepen 
in het management. We hebben heel veel nieuwe teammana-
gers en afdelingshoofden benoemd die het leiderschap laten 
zien dat we binnen Sweco belangrijk vinden: meer gericht op 
bouwen aan relaties, ontwikkeling van business en people en 
uiteraard ook het sturen op prestaties. Dat draagt ook enorm 
bij aan het nieuw elan dat we willen.

We gaan ook naar kleinere teams. Volgens de Zweedse filo-
sofie bestaat het ideale team uit 12 mensen. Als het groter 
wordt dan dat, dan is er minder aandacht voor de mensen in 
het team en word je minder accountable. In de Grontmij-tijd 
moesten managers soms tot wel 40 man aansturen. Maar dan 
ken je je eigen mensen eigenlijk niet meer. Er werd destijds 
ook wel eens oneerbiedig gesproken over spreadsheetmana-
gers. Dat willen we nu niet meer. Nu is er weer meer aan-
dacht voor mensen, managers zijn nu weer meer de enablers 
van groei van hun medewerkers en hun business. Als je zo je 
mensen bevlogen krijgt, dan volgt het resultaat vanzelf. We 
geloven dat je ook harder kunt groeien met kleinere teams, 
doordat je dan gerichter kunt werken met het team aan de 
kansen in de markt. We verwachten daarbij wel dat teamma-
nagers zelf ook werkzaam zijn in de projecten. Daarin onder-
scheiden we ons echt van de concurrentie, denk ik.”

Gaat het daarbij om zelfsturing?
“Zo noemen we het niet. Maar teams zijn wel integraal ver-
antwoordelijk, dus voor zowel business als people. Voor jon-

ge mensen, die hier net binnenkomen, werkt dit heel vanzelf-
sprekend. Maar voor veel anderen is het nog wel wennen, 
merken we. Daarbij gaat het niet per se om de oudere mede-
werkers, maar er zijn wel – laat ik zeggen: medewerkers, die 
nog wat meer achterover leunen en gaan zitten van: ‘nou 
baas, vertel het maar.’ Daar willen we echt mee aan de slag. 
Leiderschap gaat bij ons ook om persoonlijk leiderschap. 
Dus: zelf verantwoordelijkheid nemen. Voor klanten, voor 
projecten, voor de samenwerking, en voor het bedrijf.”

Wat staat er naast leiderschap nog meer op 
de agenda?
“We hebben op basis van de strategie ons HR-beleid ontwik-
keld. Wij onderscheiden daarin vier belangrijke elementen. 
Naast cultuur en leiderschap gaat het daarbij om vitaliteit en 
verandervermogen, leren en ontwikkelen, en ten slotte pres-
teren en waarderen. Bij vitaliteit en verandervermogen gaat 
het erom: hoe veerkrachtig ben je? Kun je omgaan met alle 
verandering? Dat heeft ook een fysieke component. Daarom 
hebben we bijvoorbeeld bewegen@sweco gelanceerd. Daarin 
geven we niet alleen aandacht aan bewegen trouwens, maar 
ook aan slaap, voeding, mindfulness en reflectiemomenten. 
De effecten zien we gelukkig ook terug in een dalend ver-
zuim.
Wat betreft ‘leren en ontwikkelen’ hebben we vanuit HR het 
afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de opbouw van de 
Sweco Academy. We hebben bij elk loopbaanpad ondersteu-
nende leerlijnen opgezet. We hebben nu bijvoorbeeld een 
talentontwikkelprogramma voor álle junioren en medioren, 
niet meer alleen voor de hipo’s. En we zijn nog volop bezig 
om programma’s te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor senior 
consultants en leidinggevenden. 
Daarnaast hebben we een samenwerking met Goodhabitz, 
waar elke medewerker van Sweco online trainingen kan vol-
gen.
De Sweco Academy ontsluiten we sinds kort digitaal, via het 
online leerplatform Springest, waar we in onze eigen look & 
feel al onze eigen trainingen en workshops aanbieden, maar 
waarbij medewerkers ook online kunnen zoeken naar andere, 
externe trainingen en bijvoorbeeld TEDtalks. Verder bieden 
we binnen Sweco ook allerlei andere kortere vormen van le-
ren en ontwikkelen aan, bijvoorbeeld via het Sweco College 
en het Sweco Innovatieplatfom, waarbij medewerkers actief 
zijn in de ontwikkeling van nieuwe kennis, tools en technie-
ken.
En ten slotte draait ons HR-beleid ook om de ‘hardere’ kant 
van HR: de hele performancemanagementcyclus. Die gaan 
we dit jaar op de schop nemen, als we ons huidige beoorde-
lingssysteem vervangen door ‘Sweco Talk’, wat letterlijk staat 
voor: een meer gelijkwaardige dialoog tussen medewerker en 
leidinggevende. We willen de regie over de ontwikkeling nog 
meer bij de medewerker leggen, en zorgen voor een conti-
nue dialoog rondom (leer)doelen voor de kortere termijn, in 
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Hetty Moll is mededirecteur en -oprichter van 
Compagnon in Zoetermeer; Peter Boerman is journalist, 
gespecialiseerd in werving en selectie en de werking van 
de (flexibele) arbeidsmarkt.

plaats van één keer per jaar doelen op te stellen en terug te 
kijken.
Hier zit nog veel werk. We zijn bijvoorbeeld ook aan het on-
derzoeken: hoe willen we nou beoordeling en beloning aan 
elkaar koppelen? Dat is altijd een gevoelig onderwerp, en 
dan krijg je te maken met de ondernemingsraad en de vak-
bonden. We hebben hier de vrij unieke situatie dat we nog 
een eigen cao hebben, waarover we onderhandelen met zo-
wel de ondernemingsraad als de drie vakbonden. Dat overleg 
kost veel tijd en energie. Dus dit is ook echt een punt wat 
veel aandacht vraagt.”

Ik hoor je weinig over de krapte op de  
arbeidsmarkt.
“Nou, ook daar zijn we druk mee bezig, hoor. We hebben een 
enorme vervangingsbehoefte, we hebben continu zo’n 140 
vacatures openstaan. En we moeten hard werken aan ons 
employer brand. Dat doen we bijvoorbeeld via een online ar-
beidsmarktspecial, die we vorig jaar hebben uitgebracht. Of 
met de speciale job campaigns en uiteraard ook met campus 
recruitment. We hebben onze eigen paarse Sweco-bus, waar-
mee onze campus recruiter allerlei hogescholen en universi-
teiten bezoekt. We hebben ook continu 120 stagiairs rondlo-
pen, wat ook helpt voor onze naamsbekendheid. Je merkt 
gelukkig dat het echt wel begint te veranderen; we worden 
steeds beter bekend.

‘Volgens mij kun je beter  
als branche de handen  

ineen slaan’

Misschien zou het wel goed zijn als we als collega’s in de 
branche hierin wat meer samen zouden optrekken. Ik denk 
wel eens: wij werken aan slimme oplossingen voor de com-
plexe vraagstukken van de wereld. Bedrijven met een purpo-
se? Dat zijn wíj, bij uitstek. En als junior krijg je bij ons veel 
verantwoordelijkheid, en je doet gave projecten. Dus daar-
mee zit het wel snor. Maar als ingenieursbranche doen we 
iets niet slim. Wat we nu doen is: in elkaars vijver vissen. En 
daar wordt de vijver niet groter van. Terwijl je volgens mij be-
ter als branche de handen ineen kan slaan, en proberen aan 
de voorkant samen meer jongeren naar technische studies 
zien te krijgen. Dat moeten we de komende tijd maar eens 
handen en voeten geven.”

Wat is typisch voor jouw kijk op HR?
“Voor mij is de kern van HR dat we de voortrekker zijn in ver-
andering. Verandering gaat altijd over cultuur en gedrag, het 
gaat altijd over mensen. Daarom moeten we als HR-professi-

onals zorgen dat we verstand hebben van veranderprocessen 
en leidend zijn in die change-rol. Hoe krijg je de organisatie 
nu in beweging? Hoe ga je om met weerstand? Hoe zorg je 
dat veranderingen echt beklijven? Ik zie veel HR-afdelingen 
die heel goed werk leveren, maar soms nog wel braaf en heel 
volgend zijn. Hier zijn we veel zichtbaarder. Dat is aan de ene 
kant wel eens lastig, maar aan de andere kant natuurlijk ook 
heel mooi. Natuurlijk is het initiëren van veranderingen en 
daar leiding aan geven soms best duwen en trekken. Mijn 
teamleden zeggen dan wel eens: ‘we hebben echt het gevoel 
dat we weer de bitches van HR zijn die lopen te trekken en 
sleuren’. En dan zeg ik: ‘Dat zij dan maar zo. Maar wij zijn een 
bedrijf en ook een HR-afdeling met ambitie. Wij gaan vanuit 
HR echt mede ervoor zorgen dat we onze ambitie gaan 
waarmaken met elkaar.’

Wieneke Goedvolk (1973) werkt vanaf 2015 bij Sweco (met 
een tussenpoos van 10 maanden). In haar eerste 2 jaar was 
ze senior HR Business Partner, vanaf oktober 2017 is ze er 
HR-directeur. Sweco Nederland, het voormalige Grontmij, 
heeft het hoofdkantoor in een groene campusomgeving in 
De Bilt. Het bedrijf houdt zich bezig met ingenieursadvies 
op het gebied van mobiliteit en infrastructuur, bouw en 
vastgoed, gebiedsontwikkeling, energie, water en industrie. 
Het is het grootste bedrijf op zijn gebied in Noordwest-Eu-
ropa, met circa 15.000 werknemers en 300 kantoren ver-
spreid in de regio en nog eens 50 elders in de wereld. 
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‘We meten in ons  
medewerkeronderzoek één 

keer per jaar hoe teams  
het doen’

Wat staat er nog op je wensenlijstje?
“O, zoveel. We werken hard aan digitalisering, ook bijvoor-
beeld van onze recruitment. En leiderschap is dit jaar ook een 
belangrijk issue. We meten in ons medewerkeronderzoek één 
keer per jaar hoe teams het doen. Dan kijken we bijvoorbeeld 
of ze een uitdaging hebben op internal life, zeg maar: de cul-
tuurkant, of op customer focus. En er zijn teams die uitdagin-
gen hebben op beide kanten. Dat noemen we challenged 
teams, en daar zetten we dan extra inspanning op. We heb-
ben daar vorig jaar een enorme slag in gemaakt; het aantal 
challenged teams is teruggebracht van 34 naar 12. Al die 
teams hebben in sessies met HR én met de leidinggevende 
erbij gesproken over hoe het beter kan, en hoe iedereen 
meer verantwoordelijkheid kan nemen. Dat vraagt ook wel 
durf van de leidinggevende, om te vragen: wat vinden jullie 
dan niet goed aan mijn manier van leidinggeven?
Ik zeg het nu scherp, maar we hebben ook echt ingegrepen 
in het management. We hebben heel veel nieuwe teammana-
gers en afdelingshoofden benoemd die het leiderschap laten 
zien dat we binnen Sweco belangrijk vinden: meer gericht op 
bouwen aan relaties, ontwikkeling van business en people en 
uiteraard ook het sturen op prestaties. Dat draagt ook enorm 
bij aan het nieuw elan dat we willen.

We gaan ook naar kleinere teams. Volgens de Zweedse filo-
sofie bestaat het ideale team uit 12 mensen. Als het groter 
wordt dan dat, dan is er minder aandacht voor de mensen in 
het team en word je minder accountable. In de Grontmij-tijd 
moesten managers soms tot wel 40 man aansturen. Maar dan 
ken je je eigen mensen eigenlijk niet meer. Er werd destijds 
ook wel eens oneerbiedig gesproken over spreadsheetmana-
gers. Dat willen we nu niet meer. Nu is er weer meer aan-
dacht voor mensen, managers zijn nu weer meer de enablers 
van groei van hun medewerkers en hun business. Als je zo je 
mensen bevlogen krijgt, dan volgt het resultaat vanzelf. We 
geloven dat je ook harder kunt groeien met kleinere teams, 
doordat je dan gerichter kunt werken met het team aan de 
kansen in de markt. We verwachten daarbij wel dat teamma-
nagers zelf ook werkzaam zijn in de projecten. Daarin onder-
scheiden we ons echt van de concurrentie, denk ik.”

Gaat het daarbij om zelfsturing?
“Zo noemen we het niet. Maar teams zijn wel integraal ver-
antwoordelijk, dus voor zowel business als people. Voor jon-

ge mensen, die hier net binnenkomen, werkt dit heel vanzelf-
sprekend. Maar voor veel anderen is het nog wel wennen, 
merken we. Daarbij gaat het niet per se om de oudere mede-
werkers, maar er zijn wel – laat ik zeggen: medewerkers, die 
nog wat meer achterover leunen en gaan zitten van: ‘nou 
baas, vertel het maar.’ Daar willen we echt mee aan de slag. 
Leiderschap gaat bij ons ook om persoonlijk leiderschap. 
Dus: zelf verantwoordelijkheid nemen. Voor klanten, voor 
projecten, voor de samenwerking, en voor het bedrijf.”

Wat staat er naast leiderschap nog meer op 
de agenda?
“We hebben op basis van de strategie ons HR-beleid ontwik-
keld. Wij onderscheiden daarin vier belangrijke elementen. 
Naast cultuur en leiderschap gaat het daarbij om vitaliteit en 
verandervermogen, leren en ontwikkelen, en ten slotte pres-
teren en waarderen. Bij vitaliteit en verandervermogen gaat 
het erom: hoe veerkrachtig ben je? Kun je omgaan met alle 
verandering? Dat heeft ook een fysieke component. Daarom 
hebben we bijvoorbeeld bewegen@sweco gelanceerd. Daarin 
geven we niet alleen aandacht aan bewegen trouwens, maar 
ook aan slaap, voeding, mindfulness en reflectiemomenten. 
De effecten zien we gelukkig ook terug in een dalend ver-
zuim.
Wat betreft ‘leren en ontwikkelen’ hebben we vanuit HR het 
afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de opbouw van de 
Sweco Academy. We hebben bij elk loopbaanpad ondersteu-
nende leerlijnen opgezet. We hebben nu bijvoorbeeld een 
talentontwikkelprogramma voor álle junioren en medioren, 
niet meer alleen voor de hipo’s. En we zijn nog volop bezig 
om programma’s te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor senior 
consultants en leidinggevenden. 
Daarnaast hebben we een samenwerking met Goodhabitz, 
waar elke medewerker van Sweco online trainingen kan vol-
gen.
De Sweco Academy ontsluiten we sinds kort digitaal, via het 
online leerplatform Springest, waar we in onze eigen look & 
feel al onze eigen trainingen en workshops aanbieden, maar 
waarbij medewerkers ook online kunnen zoeken naar andere, 
externe trainingen en bijvoorbeeld TEDtalks. Verder bieden 
we binnen Sweco ook allerlei andere kortere vormen van le-
ren en ontwikkelen aan, bijvoorbeeld via het Sweco College 
en het Sweco Innovatieplatfom, waarbij medewerkers actief 
zijn in de ontwikkeling van nieuwe kennis, tools en technie-
ken.
En ten slotte draait ons HR-beleid ook om de ‘hardere’ kant 
van HR: de hele performancemanagementcyclus. Die gaan 
we dit jaar op de schop nemen, als we ons huidige beoorde-
lingssysteem vervangen door ‘Sweco Talk’, wat letterlijk staat 
voor: een meer gelijkwaardige dialoog tussen medewerker en 
leidinggevende. We willen de regie over de ontwikkeling nog 
meer bij de medewerker leggen, en zorgen voor een conti-
nue dialoog rondom (leer)doelen voor de kortere termijn, in 
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Hetty Moll is mededirecteur en -oprichter van 
Compagnon in Zoetermeer; Peter Boerman is journalist, 
gespecialiseerd in werving en selectie en de werking van 
de (flexibele) arbeidsmarkt.

plaats van één keer per jaar doelen op te stellen en terug te 
kijken.
Hier zit nog veel werk. We zijn bijvoorbeeld ook aan het on-
derzoeken: hoe willen we nou beoordeling en beloning aan 
elkaar koppelen? Dat is altijd een gevoelig onderwerp, en 
dan krijg je te maken met de ondernemingsraad en de vak-
bonden. We hebben hier de vrij unieke situatie dat we nog 
een eigen cao hebben, waarover we onderhandelen met zo-
wel de ondernemingsraad als de drie vakbonden. Dat overleg 
kost veel tijd en energie. Dus dit is ook echt een punt wat 
veel aandacht vraagt.”

Ik hoor je weinig over de krapte op de  
arbeidsmarkt.
“Nou, ook daar zijn we druk mee bezig, hoor. We hebben een 
enorme vervangingsbehoefte, we hebben continu zo’n 140 
vacatures openstaan. En we moeten hard werken aan ons 
employer brand. Dat doen we bijvoorbeeld via een online ar-
beidsmarktspecial, die we vorig jaar hebben uitgebracht. Of 
met de speciale job campaigns en uiteraard ook met campus 
recruitment. We hebben onze eigen paarse Sweco-bus, waar-
mee onze campus recruiter allerlei hogescholen en universi-
teiten bezoekt. We hebben ook continu 120 stagiairs rondlo-
pen, wat ook helpt voor onze naamsbekendheid. Je merkt 
gelukkig dat het echt wel begint te veranderen; we worden 
steeds beter bekend.

‘Volgens mij kun je beter  
als branche de handen  

ineen slaan’

Misschien zou het wel goed zijn als we als collega’s in de 
branche hierin wat meer samen zouden optrekken. Ik denk 
wel eens: wij werken aan slimme oplossingen voor de com-
plexe vraagstukken van de wereld. Bedrijven met een purpo-
se? Dat zijn wíj, bij uitstek. En als junior krijg je bij ons veel 
verantwoordelijkheid, en je doet gave projecten. Dus daar-
mee zit het wel snor. Maar als ingenieursbranche doen we 
iets niet slim. Wat we nu doen is: in elkaars vijver vissen. En 
daar wordt de vijver niet groter van. Terwijl je volgens mij be-
ter als branche de handen ineen kan slaan, en proberen aan 
de voorkant samen meer jongeren naar technische studies 
zien te krijgen. Dat moeten we de komende tijd maar eens 
handen en voeten geven.”

Wat is typisch voor jouw kijk op HR?
“Voor mij is de kern van HR dat we de voortrekker zijn in ver-
andering. Verandering gaat altijd over cultuur en gedrag, het 
gaat altijd over mensen. Daarom moeten we als HR-professi-

onals zorgen dat we verstand hebben van veranderprocessen 
en leidend zijn in die change-rol. Hoe krijg je de organisatie 
nu in beweging? Hoe ga je om met weerstand? Hoe zorg je 
dat veranderingen echt beklijven? Ik zie veel HR-afdelingen 
die heel goed werk leveren, maar soms nog wel braaf en heel 
volgend zijn. Hier zijn we veel zichtbaarder. Dat is aan de ene 
kant wel eens lastig, maar aan de andere kant natuurlijk ook 
heel mooi. Natuurlijk is het initiëren van veranderingen en 
daar leiding aan geven soms best duwen en trekken. Mijn 
teamleden zeggen dan wel eens: ‘we hebben echt het gevoel 
dat we weer de bitches van HR zijn die lopen te trekken en 
sleuren’. En dan zeg ik: ‘Dat zij dan maar zo. Maar wij zijn een 
bedrijf en ook een HR-afdeling met ambitie. Wij gaan vanuit 
HR echt mede ervoor zorgen dat we onze ambitie gaan 
waarmaken met elkaar.’

Wieneke Goedvolk (1973) werkt vanaf 2015 bij Sweco (met 
een tussenpoos van 10 maanden). In haar eerste 2 jaar was 
ze senior HR Business Partner, vanaf oktober 2017 is ze er 
HR-directeur. Sweco Nederland, het voormalige Grontmij, 
heeft het hoofdkantoor in een groene campusomgeving in 
De Bilt. Het bedrijf houdt zich bezig met ingenieursadvies 
op het gebied van mobiliteit en infrastructuur, bouw en 
vastgoed, gebiedsontwikkeling, energie, water en industrie. 
Het is het grootste bedrijf op zijn gebied in Noordwest-Eu-
ropa, met circa 15.000 werknemers en 300 kantoren ver-
spreid in de regio en nog eens 50 elders in de wereld. 
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‘De filosofie van  
de frietzak, die zit  
hier ook in HR’

Bij binnenkomst in het Veghelse hoofdkantoor word je als be-
zoeker begroet met een enthousiast: ‘Hallo!’ Het kost moeite 
om niet meteen te antwoorden: ‘Hallo Jumbo’. Zo goed zit de 
branding van de supermarktketen blijkbaar al tussen de oren. 

Ook Alrik Boonstra treedt de bezoekers lachend tegemoet. 
“Het is hier ook een spontaan bedrijf”, zegt hij. “De vibe is 
heel dynamisch. Dat zit dit bedrijf in de genen. De enorme 
passie van Jumbo heeft me geráákt. Passie voor mensen, 
maar vooral ook passie voor klanten. Dat is echt wel wat dit 
bedrijf met je doet.”

Bijna twee jaar geleden kwam hij bij Jumbo binnen als HR-di-
recteur. De mooiste positie in het bedrijf, benadrukt hij, met 
een glimlach Omdat het daar over de mensen gaat. “In de 
basis kan iedereen in de markt mooie winkels en restaurants 
bouwen, Natuurlijk, ben ik  ervan overtuigd dat wij de mooi-
ste en leukste  bouwen. Maar als je mensen vraagt wat hen 
fan maakt van een Jumbo, dan zijn dat toch bijna altijd de 
medewerkers.” 

Hoe zorgen jullie dat die medewerkers  
klanten tot fans maken?
“Het gaat erom of medewerkers aanstaan of uitstaan. Dat is 
het begrip dat we daaraan hebben gehangen. En met ‘aan-
staan’ bedoelen we dan in de eerste plaats dat je passie voor 
klanten hebt. En in de tweede plaats dat je meegaat in wat 
ons als bedrijft in het diepste wezen heeft gemaakt tot wat 
we nu zijn. Dat noemen wij: ‘de leukste boodschap’. Wij willen 
niet de meest efficiënte of snelste supermarkt zijn, maar we 
willen boodschappen doen vooral leuk maken. Overal een 
positieve draai aan geven, dat is voor ons heel belangrijk. 
Daarom vinden we het ook belangrijk dat je een positieve 
mindset hebt, dat je kansen ziet. 

En een derde factor is: verbinden. Samen ondernemen is samen 
winnen. We doen het hier met elkaar. Kunnen verbinden, ‘empa-
thie’, in HR-termen, dat is hier belangrijk om in je te hebben, en 
staat bijvoorbeeld ook centraal in onze visie op leiderschap”

En dat maakt klanten fans?
“Daar komt nog een vierde factor bovenop, en dat is: reflec-
teren. We zijn als organisatie door overnames en een zeer 
sterke autonome groei in 10 jaar tijd zo’n 10 keer zo groot 
geworden, en winnen zeer sterk marktaandeel. Alles gaat ge-
weldig zou je denken, maar juist dan is het belangrijk om 
continu te reflecteren op: waar ben ik nou eigenlijk mee be-
zig, en waar doen we het met elkaar nu ook alweer voor?

Dat is superbelangrijk om aan te zetten. Daarom besteden wij 
in al onze opleidingen naast aandacht aan vaardigheden en 
kennis, ook veel aandacht  aan persoonlijk leiderschap, je ei-
gen ontwikkeling, je toekomst, wie je bent, en wat je unieke 
talenten zijn. Reflectie-tijd is heel belangrijk voor ons. 
Dit bedrijf heeft 80.000 medewerkers. Bijna iedereen van hen 
werkt in de winkel of restaurant, of is bezorger op de bus, of 
werkt in een van de distributiecentra. Er is daardoor ook heel 
veel frontline leadership. Je kunt bij ons heel snel en al heel 
vroeg in je carrière leidinggeven aan tientallen, zelfs honder-
den, mensen. 

Een vijfde factor is bewegen. En dan hebben we het niet al-
leen over fysiek bewegen, wat bijvoorbeeld blijkt uit onze link 
met wielrennen, schaatsen en autoracen. Maar het gaat ook 
om: mentaal bewegen. Dit bedrijf groeit en verandert zo snel, 
dat je waanzinnig moet kunnen bewegen, ook als mens. Ook 
daar zijn we dus continu mee bezig, en mentale wendbaar-
heid is een belangrijk onderdeel van de talent reviews die we 
continu doen in de gehele organisatie.” 

Een warm en succesvol bedrijf, dat de dingen nét even anders doet dan anderen, dat is wat 

Jumbo wil zijn, vertelt HR-directeur Alrik Boonstra. Maar wat betekent dat ‘net even  

anders doen’ precies voor de HR-strategie?
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Hoe dan?
“Dat bewegen ‘aanzetten’ doen we bijvoorbeeld in onze Jum-
bo Academy, waar we elk jaar 25.000 mensen trainen, zowel 
instromers als doorstromers. We hebben allerlei programma’s 
om die mentale wendbaarheid aan te zetten, om, zoals wij dat 
zeggen, ‘aan het stuur te gaan zitten van je eigen carrière.’ 

Wij werken hier niet met vaste loopbaanpaden, maar maken 
je echt 100% verantwoordelijk voor je eigen groei. We hélpen 
je, maar je moet wel zelf ondernemer zijn van je eigen talent-
ontwikkeling. We zetten het aan, zodat je zelf ondernemer 
kunt zijn, óók van je ontwikkeling.

‘Onze formule is uniek,  
onze aansturing ook’

In september starten we bijvoorbeeld met een eigen hbo-op-
leiding, samen met Avans, maar wel 100% Jumbo en La Place 
Daar krijgen dan jaarlijks 400 medewerkers de kans om door 
te groeien, en een volledig erkend hbo-diploma te halen in 
food retail en hospitality. Dat komt dan bovenop onze mbo-
opleiding, waar jaarlijks 1.000 medewerkers aan deelnemen. 
We zijn een van de grootste bedrijfsopleiders van Nederland 
en onze Jumbo Academy speelt daarin een cruciale rol. 

We hebben momenteel ruim 750 locaties; 664 winkels en on-
geveer 100 La Place-restaurants. Daar hebben ze uiteindelijk 
allemaal een manager en teamleiders nodig. Maar ook in 
onze logistieke organisatie is veel behoefte aan talentvolle 
people managers.  En het liefst leiden we die allemaal zelf 
op.”

Waarom is dat? Kun je hen ‘buiten’ niet vinden? 
“Dat is inderdaad best lastig. Onze formule is uniek, onze 
aansturing ook. We werken hier met een organisatiemodel 
dat we graag vergelijken met een frietzak. De directie zit in 
het puntje, onderin de frietzak. Zij hebben maar één doel: 
zorgen dat de passie, energie en warmte opstijgt. In de bo-
venkant van de frietzak zit het contact met klanten in de win-
kels. Dát is waar het uiteindelijk om gaat.

Dit organisatiemodel betekent ook dat we onze winkels min-
der ‘blauw’ aansturen dan andere supermarktbedrijven. We 
willen juist veel vrijheid aan ondernemerschap meegeven. De 
‘7 zekerheden’ zijn daarbij een kader, en eigenlijk een instru-
ment om mensen op de winkelvloer in staat te stellen om de 
leukste boodschap aan de klant te geven. Om het zo simpel 
mogelijk te maken. 

We willen heel erg ervoor waken niet corporate te worden. Al 
die minder prettige dingen die komen met grote bedrijven, 
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‘De filosofie van  
de frietzak, die zit  
hier ook in HR’

Bij binnenkomst in het Veghelse hoofdkantoor word je als be-
zoeker begroet met een enthousiast: ‘Hallo!’ Het kost moeite 
om niet meteen te antwoorden: ‘Hallo Jumbo’. Zo goed zit de 
branding van de supermarktketen blijkbaar al tussen de oren. 

Ook Alrik Boonstra treedt de bezoekers lachend tegemoet. 
“Het is hier ook een spontaan bedrijf”, zegt hij. “De vibe is 
heel dynamisch. Dat zit dit bedrijf in de genen. De enorme 
passie van Jumbo heeft me geráákt. Passie voor mensen, 
maar vooral ook passie voor klanten. Dat is echt wel wat dit 
bedrijf met je doet.”

Bijna twee jaar geleden kwam hij bij Jumbo binnen als HR-di-
recteur. De mooiste positie in het bedrijf, benadrukt hij, met 
een glimlach Omdat het daar over de mensen gaat. “In de 
basis kan iedereen in de markt mooie winkels en restaurants 
bouwen, Natuurlijk, ben ik  ervan overtuigd dat wij de mooi-
ste en leukste  bouwen. Maar als je mensen vraagt wat hen 
fan maakt van een Jumbo, dan zijn dat toch bijna altijd de 
medewerkers.” 

Hoe zorgen jullie dat die medewerkers  
klanten tot fans maken?
“Het gaat erom of medewerkers aanstaan of uitstaan. Dat is 
het begrip dat we daaraan hebben gehangen. En met ‘aan-
staan’ bedoelen we dan in de eerste plaats dat je passie voor 
klanten hebt. En in de tweede plaats dat je meegaat in wat 
ons als bedrijft in het diepste wezen heeft gemaakt tot wat 
we nu zijn. Dat noemen wij: ‘de leukste boodschap’. Wij willen 
niet de meest efficiënte of snelste supermarkt zijn, maar we 
willen boodschappen doen vooral leuk maken. Overal een 
positieve draai aan geven, dat is voor ons heel belangrijk. 
Daarom vinden we het ook belangrijk dat je een positieve 
mindset hebt, dat je kansen ziet. 

En een derde factor is: verbinden. Samen ondernemen is samen 
winnen. We doen het hier met elkaar. Kunnen verbinden, ‘empa-
thie’, in HR-termen, dat is hier belangrijk om in je te hebben, en 
staat bijvoorbeeld ook centraal in onze visie op leiderschap”

En dat maakt klanten fans?
“Daar komt nog een vierde factor bovenop, en dat is: reflec-
teren. We zijn als organisatie door overnames en een zeer 
sterke autonome groei in 10 jaar tijd zo’n 10 keer zo groot 
geworden, en winnen zeer sterk marktaandeel. Alles gaat ge-
weldig zou je denken, maar juist dan is het belangrijk om 
continu te reflecteren op: waar ben ik nou eigenlijk mee be-
zig, en waar doen we het met elkaar nu ook alweer voor?

Dat is superbelangrijk om aan te zetten. Daarom besteden wij 
in al onze opleidingen naast aandacht aan vaardigheden en 
kennis, ook veel aandacht  aan persoonlijk leiderschap, je ei-
gen ontwikkeling, je toekomst, wie je bent, en wat je unieke 
talenten zijn. Reflectie-tijd is heel belangrijk voor ons. 
Dit bedrijf heeft 80.000 medewerkers. Bijna iedereen van hen 
werkt in de winkel of restaurant, of is bezorger op de bus, of 
werkt in een van de distributiecentra. Er is daardoor ook heel 
veel frontline leadership. Je kunt bij ons heel snel en al heel 
vroeg in je carrière leidinggeven aan tientallen, zelfs honder-
den, mensen. 

Een vijfde factor is bewegen. En dan hebben we het niet al-
leen over fysiek bewegen, wat bijvoorbeeld blijkt uit onze link 
met wielrennen, schaatsen en autoracen. Maar het gaat ook 
om: mentaal bewegen. Dit bedrijf groeit en verandert zo snel, 
dat je waanzinnig moet kunnen bewegen, ook als mens. Ook 
daar zijn we dus continu mee bezig, en mentale wendbaar-
heid is een belangrijk onderdeel van de talent reviews die we 
continu doen in de gehele organisatie.” 

Een warm en succesvol bedrijf, dat de dingen nét even anders doet dan anderen, dat is wat 

Jumbo wil zijn, vertelt HR-directeur Alrik Boonstra. Maar wat betekent dat ‘net even  

anders doen’ precies voor de HR-strategie?
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Hoe dan?
“Dat bewegen ‘aanzetten’ doen we bijvoorbeeld in onze Jum-
bo Academy, waar we elk jaar 25.000 mensen trainen, zowel 
instromers als doorstromers. We hebben allerlei programma’s 
om die mentale wendbaarheid aan te zetten, om, zoals wij dat 
zeggen, ‘aan het stuur te gaan zitten van je eigen carrière.’ 

Wij werken hier niet met vaste loopbaanpaden, maar maken 
je echt 100% verantwoordelijk voor je eigen groei. We hélpen 
je, maar je moet wel zelf ondernemer zijn van je eigen talent-
ontwikkeling. We zetten het aan, zodat je zelf ondernemer 
kunt zijn, óók van je ontwikkeling.

‘Onze formule is uniek,  
onze aansturing ook’

In september starten we bijvoorbeeld met een eigen hbo-op-
leiding, samen met Avans, maar wel 100% Jumbo en La Place 
Daar krijgen dan jaarlijks 400 medewerkers de kans om door 
te groeien, en een volledig erkend hbo-diploma te halen in 
food retail en hospitality. Dat komt dan bovenop onze mbo-
opleiding, waar jaarlijks 1.000 medewerkers aan deelnemen. 
We zijn een van de grootste bedrijfsopleiders van Nederland 
en onze Jumbo Academy speelt daarin een cruciale rol. 

We hebben momenteel ruim 750 locaties; 664 winkels en on-
geveer 100 La Place-restaurants. Daar hebben ze uiteindelijk 
allemaal een manager en teamleiders nodig. Maar ook in 
onze logistieke organisatie is veel behoefte aan talentvolle 
people managers.  En het liefst leiden we die allemaal zelf 
op.”

Waarom is dat? Kun je hen ‘buiten’ niet vinden? 
“Dat is inderdaad best lastig. Onze formule is uniek, onze 
aansturing ook. We werken hier met een organisatiemodel 
dat we graag vergelijken met een frietzak. De directie zit in 
het puntje, onderin de frietzak. Zij hebben maar één doel: 
zorgen dat de passie, energie en warmte opstijgt. In de bo-
venkant van de frietzak zit het contact met klanten in de win-
kels. Dát is waar het uiteindelijk om gaat.

Dit organisatiemodel betekent ook dat we onze winkels min-
der ‘blauw’ aansturen dan andere supermarktbedrijven. We 
willen juist veel vrijheid aan ondernemerschap meegeven. De 
‘7 zekerheden’ zijn daarbij een kader, en eigenlijk een instru-
ment om mensen op de winkelvloer in staat te stellen om de 
leukste boodschap aan de klant te geven. Om het zo simpel 
mogelijk te maken. 

We willen heel erg ervoor waken niet corporate te worden. Al 
die minder prettige dingen die komen met grote bedrijven, 
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Frank Lammers als hét symbool van 
Jumbo? Opvallend is dat de huidige HR-
directeur van het bedrijf niet alleen in 
hetzelfde dorp opgroeide als de beken-
de acteur (Mierlo), maar zelfs in exact 
hetzelfde jaar dezelfde middelbare 
school verliet (in Geldrop). 
Beide Brabanders zitten dus op hun plek 
bij de snelgroeiende supermarktketen. 
Alrik Boonstra kwam er terecht na een 
aantal jaar als Managing Director van 
Korn Ferry Hay Group in zowel Neder-
land als de Verenigde Staten Daarvoor 
was hij onder meer van 2003 tot 2005 
Trade Development Director voor fris-
drank- en snack producent PepsiCo en in 
de zeven jaar daarvoor werkte hij voor 
Unilever in Marketing en Sales. Hij is af-
gestudeerd als bedrijfseconoom aan de 
Universiteit Maastricht.

dig en praktisch mogelijk te maken.  
We zijn nu bijvoorbeeld bezig met de een proces van conti-
nue talentreviews. We hebben het beoordelingssysteem afge-
schaft, willen niet meer elk jaar zo’n gesprek, gekoppeld aan 
een beloning. Nu krijgt iedereen de standaardloonsverho-
ging, onafhankelijk van je prestatie, en voeren we gesprekken 
meer op continue basis over, wat wij noemen ‘Ontwikkelen en 
Presteren’.

Maar we hebben wel een instrument van talentreview voor al 
onze medewerkers in de winkels aangezet, als manier om op 
regelmatige basis het gesprek aan te gaan met de medewer-
ker. We willen bijvoorbeeld weten: ben je meer gemotiveerd 
door de breedte? Of toch meer door de diepte in te duiken? 
Wil je graag klanten blij maken? Hen het verhaal vertellen? 
Of ben je meer van het proces en de efficiëntie?
We hebben gemerkt dat deze competenties maar heel zelden 
in één persoon verenigd zijn. Vroeger vroegen we mensen 
om het beide te doen. En dan kun je mensen die goed zijn in 
het ene vragen om ook het andere te leren, maar als je dat 
talent niet hebt, word je daar nooit goed in, merken we. Dus 
nu willen we, meer dan voorheen, talent daar inzetten waar 
de kracht al zit, en hebben we ook in de structuur van onze 
winkels onderscheid in die twee rollen gemaakt. Dus ener-
zijds rollen die zich meer richten op de klanten. En anderzijds 
meer procesgerichte rollen. Beide hebben we nodig. Maar we 
willen niet stuck in the middle raken.”

Heb je dus straks een database met 80.000 
talentreviews?
“Nog niet, maar vanaf 2020 wel. Dit digitaliseren we volko-
men. Straks hebben we echt een database waarin alle mede-
werkers zelf invullen waar hun talenten en interesses liggen. 
Maar het doel hiervan is niet om maar heel veel data te ver-
zamelen. Dat is hooguit een bijkomstigheid. Het doel is om 
met mensen in gesprek te komen over hun ontwikkeling. Het 
gaat om de dialoog over ontwikkeling en prestaties, en dat 
mensen een leidinggevende hebben die dat gesprek ook 
goed kan voeren. Dat is wat mijn ambitie is.

Daarom ben ik ook blij dat we niet vanuit het instrument zelf 
gestart zijn. Anders was dáár de focus op komen te liggen. En 
dan had je wéér een systeem gehad waarbij leidinggevenden 
vier keer per jaar een formulier moesten invullen. En dat wil-
len we juist niet. Het gaat ons meer om de veranderende 
mindset en de dialoog dan om het instrument.

De waarde zit hem er ook in dat we hiermee de gaps in kaart 
kunnen brengen. Aan welke talenten hebben we tekorten? 
Dan kunnen we daar weer een programma voor opzetten. 
Dus we willen de data gebruiken om inzicht te krijgen, niet 
als controlemechanisme, dat zit niet in onze filosofie.”

die willen wij juist niet. Wij zijn geen organisatie die alles 
vastlegt in vuistdikke handboeken. En dat willen we ook niet 
worden. Ik geloof niet dat je complexiteit alleen kunt beheer-
sen met regels en procedures, dat kan alleen maar met colle-
ga’s die supertalentvol zijn

De filosofie van de frietzak, die zit hier dus ook in HR. Maar 
autonomie bieden is wel iets anders dan: loslaten. Het gaat 
volgens ons juist om: kaders scheppen, instrumenten bieden, 
de employee experience verbeteren, HR-processen digitalise-
ren en makkelijker maken, ons operating model aanpassen. 
Als het maar bijdraagt aan dat uiteindelijke doel: van klanten 
fans te maken.”

Hoe faciliteer je de winkels daarin?
“In de eerste plaats vraagt dat meer een helpende dan een 
sturende houding. Daarnaast is het voor ons altijd een uitda-
ging om te bedenken of iets op te schalen is. Je kunt fantasti-
sche HR programma’s bouwen, maar hoe rol je het uit over 
80.000 of op termijn misschien wel 100.000 mensen? Dat 
vraagt van HR om groot te denken en anderzijds zo eenvou-
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‘We hebben bijvoorbeeld 
‘feedbackkaarten’, grappige 
ansichtkaarten waarop je 

even iets kwijt kunt’

t=0, de opening van de winkel, waarbij we de gouden sleutel 
van de winkel aan het personeel overhandigen. Maar ook 
daarna gaat het door. Logisch, want Jumbo is een volstrekt 
ander bedrijf dan C1000 en Emté. Dus begeleiden we hen in-
tensief bij de transitie. Dat is ook commercieel verstandig, 
want hoe beter we dit doen, hoe sneller de omzet ook op het 
niveau komt waar we het willen hebben, hoe sneller die klant 
het ook herkent en hoe meer fans we maken.”

Wat zijn je speerpunten dan nog? 
“Ons HR-meerjarenplan telt 5 pilaren, die weer worden uitge-
werkt in jaarplannen. Daarbij gaat het allereerst om het uit-
rollen van het talentmanagement en het verder upgraden 
van de Jumbo Academy. 

Een tweede pijler is strategische personeelsplanning. Wij 
moeten ongelooflijk goed nadenken over wat voor skills we 
nu en overmorgen nodig hebben in onze winkels en restau-
rants, maar vooral in onze distributiecentra. Over ongeveer 
een jaar openen we een nieuw gemechaniseerd distributie-
centrum in Nieuwegein. Dan moeten er wel mensen zijn die 
de juiste skills hebben om daar te kunnen werken. Als we dan 
alleen mensen hebben die goed kunnen orderpicken, hebben 
we wel een probleem, want in zo’n gemechaniseerd DC is 
meer nodig, en daar nemen we onze medewerkers het liefst 
in mee. 

Een derde pijler is het flexibiliseren, harmoniseren en moderni-
seren van de arbeidsvoorwaarden en contractvormen. In onze 
winkel in Leidsche Rijn staan bijvoorbeeld mensen te wokken, 
en sushi te bereiden. Maar vallen die mensen nou onder de 
cao van de horeca? Of van de retail? En hoe gaan we dat nou 
aanpassen met elkaar? Dat lijkt misschien wat technisch, maar 
ook dat draait om de vraag: hoe gaan we de toekomst van 
foodretail ook arbeidsvoorwaardelijk vormgeven?

Een vierde pijler is het versterken van onze cultuur, wat wij 
noemen: het Jumbo-DNA. Als je zoveel nieuwe medewerkers 
binnenkrijgt, is het behoud van de unieke cultuur echt een 
uitdaging. Dat hangt ook samen met dat andere belangrijk 
onderdeel, de dialoog van continue feedback op elkaars ont-
wikkelen en presteren. We willen graag werken aan een cul-
tuur waarin mensen het normaal vinden om elkaar feedback 
te geven. Maar dat is in de praktijk nog niet zo makkelijk.”

Hoe doe je dat dan?
“Ook weer: door dingen heel klein en simpel te maken. We 
hebben bijvoorbeeld ‘feedbackkaarten’ ontwikkeld, grappige 
ansichtkaarten waarop je even iets kwijt kunt aan iemand. 
Dan vind je dus zo’n kaart in een boekje: ‘Alrik, ik vind dat je 
echt beter moet leren luisteren’. En dat werkt hier goed, om-

Maakt die filosofie je onderscheidend op de 
arbeidsmarkt?
“Ik wil dat jongeren van 16 voor Jumbo kiezen omdat zij hier 
in een omgeving kunnen terechtkomen die hun lef en onder-
nemerschap waardeert. Ik wil wel dat ze zien dat wij de din-
gen bij Jumbo nét een beetje anders doen. Dat we de status 
quo uitdagen, en dat doen met een knipoog.

Ik wil me ook onderscheiden voor mensen die misschien van 
nature niet zoveel zitvlees hebben om naar school te gaan. Ik 
wil hen de kansen bieden hier toch een diploma te halen en 
een geweldige loopbaan op kunnen bouwen bij een succes-
vol bedrijf. Ik mag zelf regelmatig diploma’s uitreiken aan 
onze mbo’ers, en vind het altijd fantastisch om te zien wat je 
dan meemaakt. Hele gezinnen komen dan hier naar de Jum-
bo-hal in Veghel, dan zie je zóveel trots. Die medewerkers 
zijn 100% Jumboriaan. Maar niet alleen zij. Ouders, vrienden, 
kinderen, iedereen is dan ‘geel’ geworden. Dan zie je echt 
een zaal vol fans en daar kan ik echt van genieten.”

Hoe doe je dat mensen van de bedrijven die 
je overneemt?
“De integratie van C1000 is al even klaar, we zijn nu nog be-
zig met Emté, en Agrimarkt. Winkel voor winkel worden dan 
de mensen opgehaald met de bus en hiernaartoe gebracht 
voor de ‘gele wasstraat’, zoals dat wel wordt genoemd. Daar 
is dit bedrijf heel goed in, heb ik gemerkt in de korte tijd dat 
ik hier zit. 

Dat komt ook omdat meestal iemand van de familie Van Eerd 
met hen in gesprek gaat. Dat heeft vaak ongelooflijk veel 
meer impact dan een ‘gewone’ ceo die de mensen spreekt. 
Onze directie opent ook álle winkels. Dat is hier diepgewor-
teld, die menselijke interactie tussen de bovenkant en puntje 
van de frietzak. En volgens mij is dat uniek.

Maar het is geen magic trick. Het is geen knip met vingers, 
en: nu ben je Jumboriaan. Voordat we een winkel overnemen 
starten we altijd een onboardingstraject van 26 weken, waarin 
we de mensen begeleiden om de stap naar Jumbo te maken, 
zowel met het hoofd, het hart als de handen. We hebben ook 
een buddysysteem, waarbij medewerkers uit oude Jumbo’s 
nieuwe medewerkers coachen. Dat werkt allemaal toe naar 
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Frank Lammers als hét symbool van 
Jumbo? Opvallend is dat de huidige HR-
directeur van het bedrijf niet alleen in 
hetzelfde dorp opgroeide als de beken-
de acteur (Mierlo), maar zelfs in exact 
hetzelfde jaar dezelfde middelbare 
school verliet (in Geldrop). 
Beide Brabanders zitten dus op hun plek 
bij de snelgroeiende supermarktketen. 
Alrik Boonstra kwam er terecht na een 
aantal jaar als Managing Director van 
Korn Ferry Hay Group in zowel Neder-
land als de Verenigde Staten Daarvoor 
was hij onder meer van 2003 tot 2005 
Trade Development Director voor fris-
drank- en snack producent PepsiCo en in 
de zeven jaar daarvoor werkte hij voor 
Unilever in Marketing en Sales. Hij is af-
gestudeerd als bedrijfseconoom aan de 
Universiteit Maastricht.

dig en praktisch mogelijk te maken.  
We zijn nu bijvoorbeeld bezig met de een proces van conti-
nue talentreviews. We hebben het beoordelingssysteem afge-
schaft, willen niet meer elk jaar zo’n gesprek, gekoppeld aan 
een beloning. Nu krijgt iedereen de standaardloonsverho-
ging, onafhankelijk van je prestatie, en voeren we gesprekken 
meer op continue basis over, wat wij noemen ‘Ontwikkelen en 
Presteren’.

Maar we hebben wel een instrument van talentreview voor al 
onze medewerkers in de winkels aangezet, als manier om op 
regelmatige basis het gesprek aan te gaan met de medewer-
ker. We willen bijvoorbeeld weten: ben je meer gemotiveerd 
door de breedte? Of toch meer door de diepte in te duiken? 
Wil je graag klanten blij maken? Hen het verhaal vertellen? 
Of ben je meer van het proces en de efficiëntie?
We hebben gemerkt dat deze competenties maar heel zelden 
in één persoon verenigd zijn. Vroeger vroegen we mensen 
om het beide te doen. En dan kun je mensen die goed zijn in 
het ene vragen om ook het andere te leren, maar als je dat 
talent niet hebt, word je daar nooit goed in, merken we. Dus 
nu willen we, meer dan voorheen, talent daar inzetten waar 
de kracht al zit, en hebben we ook in de structuur van onze 
winkels onderscheid in die twee rollen gemaakt. Dus ener-
zijds rollen die zich meer richten op de klanten. En anderzijds 
meer procesgerichte rollen. Beide hebben we nodig. Maar we 
willen niet stuck in the middle raken.”

Heb je dus straks een database met 80.000 
talentreviews?
“Nog niet, maar vanaf 2020 wel. Dit digitaliseren we volko-
men. Straks hebben we echt een database waarin alle mede-
werkers zelf invullen waar hun talenten en interesses liggen. 
Maar het doel hiervan is niet om maar heel veel data te ver-
zamelen. Dat is hooguit een bijkomstigheid. Het doel is om 
met mensen in gesprek te komen over hun ontwikkeling. Het 
gaat om de dialoog over ontwikkeling en prestaties, en dat 
mensen een leidinggevende hebben die dat gesprek ook 
goed kan voeren. Dat is wat mijn ambitie is.

Daarom ben ik ook blij dat we niet vanuit het instrument zelf 
gestart zijn. Anders was dáár de focus op komen te liggen. En 
dan had je wéér een systeem gehad waarbij leidinggevenden 
vier keer per jaar een formulier moesten invullen. En dat wil-
len we juist niet. Het gaat ons meer om de veranderende 
mindset en de dialoog dan om het instrument.

De waarde zit hem er ook in dat we hiermee de gaps in kaart 
kunnen brengen. Aan welke talenten hebben we tekorten? 
Dan kunnen we daar weer een programma voor opzetten. 
Dus we willen de data gebruiken om inzicht te krijgen, niet 
als controlemechanisme, dat zit niet in onze filosofie.”

die willen wij juist niet. Wij zijn geen organisatie die alles 
vastlegt in vuistdikke handboeken. En dat willen we ook niet 
worden. Ik geloof niet dat je complexiteit alleen kunt beheer-
sen met regels en procedures, dat kan alleen maar met colle-
ga’s die supertalentvol zijn

De filosofie van de frietzak, die zit hier dus ook in HR. Maar 
autonomie bieden is wel iets anders dan: loslaten. Het gaat 
volgens ons juist om: kaders scheppen, instrumenten bieden, 
de employee experience verbeteren, HR-processen digitalise-
ren en makkelijker maken, ons operating model aanpassen. 
Als het maar bijdraagt aan dat uiteindelijke doel: van klanten 
fans te maken.”

Hoe faciliteer je de winkels daarin?
“In de eerste plaats vraagt dat meer een helpende dan een 
sturende houding. Daarnaast is het voor ons altijd een uitda-
ging om te bedenken of iets op te schalen is. Je kunt fantasti-
sche HR programma’s bouwen, maar hoe rol je het uit over 
80.000 of op termijn misschien wel 100.000 mensen? Dat 
vraagt van HR om groot te denken en anderzijds zo eenvou-
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t=0, de opening van de winkel, waarbij we de gouden sleutel 
van de winkel aan het personeel overhandigen. Maar ook 
daarna gaat het door. Logisch, want Jumbo is een volstrekt 
ander bedrijf dan C1000 en Emté. Dus begeleiden we hen in-
tensief bij de transitie. Dat is ook commercieel verstandig, 
want hoe beter we dit doen, hoe sneller de omzet ook op het 
niveau komt waar we het willen hebben, hoe sneller die klant 
het ook herkent en hoe meer fans we maken.”

Wat zijn je speerpunten dan nog? 
“Ons HR-meerjarenplan telt 5 pilaren, die weer worden uitge-
werkt in jaarplannen. Daarbij gaat het allereerst om het uit-
rollen van het talentmanagement en het verder upgraden 
van de Jumbo Academy. 

Een tweede pijler is strategische personeelsplanning. Wij 
moeten ongelooflijk goed nadenken over wat voor skills we 
nu en overmorgen nodig hebben in onze winkels en restau-
rants, maar vooral in onze distributiecentra. Over ongeveer 
een jaar openen we een nieuw gemechaniseerd distributie-
centrum in Nieuwegein. Dan moeten er wel mensen zijn die 
de juiste skills hebben om daar te kunnen werken. Als we dan 
alleen mensen hebben die goed kunnen orderpicken, hebben 
we wel een probleem, want in zo’n gemechaniseerd DC is 
meer nodig, en daar nemen we onze medewerkers het liefst 
in mee. 

Een derde pijler is het flexibiliseren, harmoniseren en moderni-
seren van de arbeidsvoorwaarden en contractvormen. In onze 
winkel in Leidsche Rijn staan bijvoorbeeld mensen te wokken, 
en sushi te bereiden. Maar vallen die mensen nou onder de 
cao van de horeca? Of van de retail? En hoe gaan we dat nou 
aanpassen met elkaar? Dat lijkt misschien wat technisch, maar 
ook dat draait om de vraag: hoe gaan we de toekomst van 
foodretail ook arbeidsvoorwaardelijk vormgeven?

Een vierde pijler is het versterken van onze cultuur, wat wij 
noemen: het Jumbo-DNA. Als je zoveel nieuwe medewerkers 
binnenkrijgt, is het behoud van de unieke cultuur echt een 
uitdaging. Dat hangt ook samen met dat andere belangrijk 
onderdeel, de dialoog van continue feedback op elkaars ont-
wikkelen en presteren. We willen graag werken aan een cul-
tuur waarin mensen het normaal vinden om elkaar feedback 
te geven. Maar dat is in de praktijk nog niet zo makkelijk.”

Hoe doe je dat dan?
“Ook weer: door dingen heel klein en simpel te maken. We 
hebben bijvoorbeeld ‘feedbackkaarten’ ontwikkeld, grappige 
ansichtkaarten waarop je even iets kwijt kunt aan iemand. 
Dan vind je dus zo’n kaart in een boekje: ‘Alrik, ik vind dat je 
echt beter moet leren luisteren’. En dat werkt hier goed, om-

Maakt die filosofie je onderscheidend op de 
arbeidsmarkt?
“Ik wil dat jongeren van 16 voor Jumbo kiezen omdat zij hier 
in een omgeving kunnen terechtkomen die hun lef en onder-
nemerschap waardeert. Ik wil wel dat ze zien dat wij de din-
gen bij Jumbo nét een beetje anders doen. Dat we de status 
quo uitdagen, en dat doen met een knipoog.

Ik wil me ook onderscheiden voor mensen die misschien van 
nature niet zoveel zitvlees hebben om naar school te gaan. Ik 
wil hen de kansen bieden hier toch een diploma te halen en 
een geweldige loopbaan op kunnen bouwen bij een succes-
vol bedrijf. Ik mag zelf regelmatig diploma’s uitreiken aan 
onze mbo’ers, en vind het altijd fantastisch om te zien wat je 
dan meemaakt. Hele gezinnen komen dan hier naar de Jum-
bo-hal in Veghel, dan zie je zóveel trots. Die medewerkers 
zijn 100% Jumboriaan. Maar niet alleen zij. Ouders, vrienden, 
kinderen, iedereen is dan ‘geel’ geworden. Dan zie je echt 
een zaal vol fans en daar kan ik echt van genieten.”

Hoe doe je dat mensen van de bedrijven die 
je overneemt?
“De integratie van C1000 is al even klaar, we zijn nu nog be-
zig met Emté, en Agrimarkt. Winkel voor winkel worden dan 
de mensen opgehaald met de bus en hiernaartoe gebracht 
voor de ‘gele wasstraat’, zoals dat wel wordt genoemd. Daar 
is dit bedrijf heel goed in, heb ik gemerkt in de korte tijd dat 
ik hier zit. 

Dat komt ook omdat meestal iemand van de familie Van Eerd 
met hen in gesprek gaat. Dat heeft vaak ongelooflijk veel 
meer impact dan een ‘gewone’ ceo die de mensen spreekt. 
Onze directie opent ook álle winkels. Dat is hier diepgewor-
teld, die menselijke interactie tussen de bovenkant en puntje 
van de frietzak. En volgens mij is dat uniek.

Maar het is geen magic trick. Het is geen knip met vingers, 
en: nu ben je Jumboriaan. Voordat we een winkel overnemen 
starten we altijd een onboardingstraject van 26 weken, waarin 
we de mensen begeleiden om de stap naar Jumbo te maken, 
zowel met het hoofd, het hart als de handen. We hebben ook 
een buddysysteem, waarbij medewerkers uit oude Jumbo’s 
nieuwe medewerkers coachen. Dat werkt allemaal toe naar 
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dat we het ook met een knipoog doen. Als je dingen met een 
kwinkslag brengt, krijg je veel voor elkaar, merken we hier. 
Noem het de Brabantse joie de vivre.”

En de vijfde pilaar?
“Dat gaat om het versterken van onze recruitmentprocessen. 
Als je zoveel mensen aanneemt als wij, moet dat proces ge-
woon superstrak zijn. We digitaliseren ons volledige recruit-
mentproces steeds meer en we brengen bijvoorbeeld ook 
een Situational Judgment Test in, en gebruiken in toenemen-
de mate Artificial Intelligence om grote aantallen medewer-
kers snel te kunnen aannemen. Vanaf september of oktober 
vult iedereen die in de winkel komt werken een kort testje 
van een paar minuten in. Daaruit blijkt dan of je beter past in 
de logistiek, of liever met klanten bezig bent, of met koken in 
onze winkels of restaurants. Dat gebruiken we vervolgens in 
de voorselectie van kandidaten. Hierdoor zijn de gesprekken 

met onze lijnmanagers in de winkels en restaurants veel ef-
fectiever en efficiënter. We gaan de medewerkers die we aan-
nemen ook beter ‘volgen’ en op basis van hun succes de se-
lectie-algoritmes bijstellen.

Voor de wat zwaardere functies komen we ook met een 100% 
Jumbo Assessment, gebaseerd op competenties die voor ons 
van belang zijn. En voor onze managementtrainees maken we 
het helemaal leuk en  organiseren we een assessment center 
in de vorm van een escape game, een escape room, helemaal 
in Jumbo-sfeer. Want net afgestudeerden zitten niet te wach-
ten op een traditioneel assessment met vragenlijstjes invul-
len.

Ons recruitmentteam telt 25 mensen. Zij werken voor alle 
functies op het hoofdkantoor en ondersteunen de winkels 
zoveel mogelijk met de recruitment processen. We hebben 
bijvoorbeeld 5 mensen op employer branding zitten. Onze 
recruiters ontwerpen het proces, de technologie, het ATS en 
de hele employer branding. Maar in de basis is het nog 
steeds de filiaalmanager zelf die de selectie doet. Dat past 
ook bij de autonomie van de winkel.

Maar we kijken wel naar een systeem waarbij we dat iets cen-
traler kunnen organiseren. Want als de ene filiaalmanager je 
afwijst, hoeft dat nog niet te betekenen dat je niet bij een an-
der filiaal, of restaurant, aan de slag kunt. Want als iemand je 
niet gestructureerd genoeg vindt om vakken te vullen, kun je 
misschien wel creatief genoeg zijn om goed te koken. In alle 
eerlijkheid: dat kan bij ons nog beter. We werken met grote 
volumes. Daar zouden we veel voordeel kunnen halen.

Ook ik lig namelijk wel eens wakker van recruitment. Zowel in 
kwaliteit als in kwantiteit. We zoeken continu mensen. Als ik 
niet de juiste mensen heb kan ik mijn strategie niet uitvoeren, 
zo makkelijk is het. Mensen zijn echt key, dat blijkt elke keer 
opnieuw.” 

Hetty Moll is mededirecteur en -oprichter van 
Compagnon in Zoetermeer; Peter Boerman is journalist, 
gespecialiseerd in werving en selectie en de werking van 
de (flexibele) arbeidsmarkt.

‘Mensen zijn echt key. Dat 
blijkt elke keer opnieuw’
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Meer interviews
Op hrstrategie.nl vindt u de volgende interviews met HR Executives:

hr executives 2019

‘Ik wil niet winnen. Ik wil dat het goed gaat’
Renée van Tulder, Máxima Medisch Centrum

Verbinding en alignment. Dat is voor Renée van Tulder de kern van wat zij toevoegt, als HR-manager bij het Máxima 

Medisch Centrum. Hoe geeft ze dat in de praktijk handen en voeten? En wat levert dat tot nu toe op? ‘Ik vind dat mijn 

afdeling zo klein mogelijk moet zijn.’

https://www.hrpraktijk.nl/topics/strategisch-hr/achtergrond/renee-van-tulder-maxima-medisch-centrum-ik-

wil-niet-winnen-ik-wil

‘Mensen zetten nu mooie stappen. Dat is mijn grootste cadeau’
HR-directeur APG Marloes Sengers

Met zo’n 3.500 medewerkers en 475 miljard beheerd vermogen is APG een heuse pensioenreus. Aan HR-directeur Marloes 

Sengers om voldoende beweging in de organisatie te krijgen: ‘Iedereen heeft een leven vóór en een leven ná APG. Het 

gaat erom het beste uit elkaar te halen.’

https://www.hrpraktijk.nl/topics/strategisch-hr/achtergrond/hr-directeur-apg-marloes-sengers-mensen-

zetten-nu-mooie-stappen
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‘Als HR niet in het MT 
zit, kan het geen  
bijdrage leveren’
Als ex-marineofficier staat Tjahny Bercx op dit moment ook voor een grote uitdaging: 

meer dan 7.000 medewerkers van LeasePlan wereldwijd klaarstomen voor een volledig  

digitale transformatie. Hoe pakt hij dat aan?
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schappij staat voor een grootschalige digitale transformatie. 
“Wij gaan een groot veranderproces tegemoet. Een uitdaging 
voor ons allen.”
En aan hem de taak om de medewerkers daarin mee te ne-
men, te enthousiasmeren en van de juiste vaardigheden te 
voorzien.

Waarom vind je het zo belangrijk hoe je  
relevant blijft in een digitale wereld?
“Wij geloven dat als we onszelf niet aanpassen aan de wensen 
van de toekomst, als we niet zorgen dat we klaar zijn voor alle 
veranderingen die op ons afkomen, dat wij niet meer zullen 
bestaan, net als vele van de Fortune500-bedrijven.
We hebben daarom een paar jaar geleden gezegd: we moe-
ten echt iets doen. We weten niet precies waar we uitkomen, 
maar willen wel een poolster schetsen: deze kant gaan we op, 
dit is de richting. Een volledig digitaal bedrijf.

Daarom vind ik onze slogan ‘What’s Next?’ ook zo mooi ge-
kozen. Het is eigenlijk heel visionair. Het gaat hier altijd over 
wat is the next step? Dat zit in ons DNA. In alle discussies vra-
gen we: en wat nu? Hoe nu verder?”

Wat betekent dat specifiek voor LeasePlan?
“Wij zijn een leasemaatschappij met een banklicentie. Nu 
gaan we opeens volledig digitaal, we gaan agile werken. Dat 
is een megatransformatie waar we doorheen gaan.
Als grootste leasemaatschappij van de wereld zitten we in 32 
landen. We praten nu nog over 1,9 miljoen auto’s die we in 
beheer hebben. Maar de transformatie die we doormaken is 
dat we straks niet meer praten over auto’s, maar over klanten, 
die we op een heel andere manier kunnen servicen.
Misschien hebben we het dan veel meer auto’s, die we op een 
heel andere manier inzetten. We zijn daarom nu al bezig met 
wat we noemen de ontwikkeling van de ‘Next generation di-
gital architecture’, of NGDA. Met de nieuwe structuur moeten 
we veel schaalbaarder worden. En het moet ervoor zorgen 
dat we bijvoorbeeld makkelijk kunnen partneren met een 
Uber, of andere digitale partijen.”

Want dat is nodig?
“Als je kijkt naar de hele waardeketen waar wij in zitten, dan 
komt de concurrentie straks niet meer van andere leasemaat-

Tjahny Bercx is een wervelwind. Ooit probeerde hij het we-
reldrecord touwtjespringen te verbeteren. Hij kwam tot een 
imposante 10 uur, terwijl er 14 uur nodig was. Ook als bokser, 
wielrenner en als triatleet bleek hij niet onverdienstelijk. Maar 
steeds nét niet genoeg voor de top. “Ik wilde graag geld ver-
dienen in de sport”, blikt hij erop terug. “Maar dat is helaas 
niet gelukt.”
Wel kwam hij uiteindelijk in het Guinness Book of Records 
met het ‘oude rondje IJsselmeer’, zoals hij het zelf zegt. En hij 
leerde in die tijd nog iets belangrijks: doorzettingsvermogen. 
Constant doorgaan, volhouden, niet opgeven bij de eerste 
tegenslag. “Altijd voorover vallen”, noemt hij dat. “Sta op, leer 
ervan, en ga verder.”
Precies die mentaliteit probeert hij nu ook over te brengen 
op meer dan 7.000 medewerkers van LeasePlan, waar hij nu 
bijna 3 jaar CHRO is. Minstens zo’n grote uitdaging als de 
sportdoelen die hij zichzelf ooit oplegde, want de leasemaat-

‘Dat we zullen moeten  
veranderen, dat is wel  

duidelijk’
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schappij staat voor een grootschalige digitale transformatie. 
“Wij gaan een groot veranderproces tegemoet. Een uitdaging 
voor ons allen.”
En aan hem de taak om de medewerkers daarin mee te ne-
men, te enthousiasmeren en van de juiste vaardigheden te 
voorzien.

Waarom vind je het zo belangrijk hoe je  
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van de toekomst, als we niet zorgen dat we klaar zijn voor alle 
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bestaan, net als vele van de Fortune500-bedrijven.
We hebben daarom een paar jaar geleden gezegd: we moe-
ten echt iets doen. We weten niet precies waar we uitkomen, 
maar willen wel een poolster schetsen: deze kant gaan we op, 
dit is de richting. Een volledig digitaal bedrijf.

Daarom vind ik onze slogan ‘What’s Next?’ ook zo mooi ge-
kozen. Het is eigenlijk heel visionair. Het gaat hier altijd over 
wat is the next step? Dat zit in ons DNA. In alle discussies vra-
gen we: en wat nu? Hoe nu verder?”

Wat betekent dat specifiek voor LeasePlan?
“Wij zijn een leasemaatschappij met een banklicentie. Nu 
gaan we opeens volledig digitaal, we gaan agile werken. Dat 
is een megatransformatie waar we doorheen gaan.
Als grootste leasemaatschappij van de wereld zitten we in 32 
landen. We praten nu nog over 1,9 miljoen auto’s die we in 
beheer hebben. Maar de transformatie die we doormaken is 
dat we straks niet meer praten over auto’s, maar over klanten, 
die we op een heel andere manier kunnen servicen.
Misschien hebben we het dan veel meer auto’s, die we op een 
heel andere manier inzetten. We zijn daarom nu al bezig met 
wat we noemen de ontwikkeling van de ‘Next generation di-
gital architecture’, of NGDA. Met de nieuwe structuur moeten 
we veel schaalbaarder worden. En het moet ervoor zorgen 
dat we bijvoorbeeld makkelijk kunnen partneren met een 
Uber, of andere digitale partijen.”

Want dat is nodig?
“Als je kijkt naar de hele waardeketen waar wij in zitten, dan 
komt de concurrentie straks niet meer van andere leasemaat-

Tjahny Bercx is een wervelwind. Ooit probeerde hij het we-
reldrecord touwtjespringen te verbeteren. Hij kwam tot een 
imposante 10 uur, terwijl er 14 uur nodig was. Ook als bokser, 
wielrenner en als triatleet bleek hij niet onverdienstelijk. Maar 
steeds nét niet genoeg voor de top. “Ik wilde graag geld ver-
dienen in de sport”, blikt hij erop terug. “Maar dat is helaas 
niet gelukt.”
Wel kwam hij uiteindelijk in het Guinness Book of Records 
met het ‘oude rondje IJsselmeer’, zoals hij het zelf zegt. En hij 
leerde in die tijd nog iets belangrijks: doorzettingsvermogen. 
Constant doorgaan, volhouden, niet opgeven bij de eerste 
tegenslag. “Altijd voorover vallen”, noemt hij dat. “Sta op, leer 
ervan, en ga verder.”
Precies die mentaliteit probeert hij nu ook over te brengen 
op meer dan 7.000 medewerkers van LeasePlan, waar hij nu 
bijna 3 jaar CHRO is. Minstens zo’n grote uitdaging als de 
sportdoelen die hij zichzelf ooit oplegde, want de leasemaat-
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schappijen, maar van jongens en meisjes die op hun zolder-
kamer een site aan het bouwen zijn. Op elk onderdeel in 
onze keten kan dat gebeuren: of je nu autobanden moet ver-
vangen, of dat het gaat om repair & maintenance.
Daarnaast zie je in de hele wereld steeds meer abonnement-
modellen opkomen. Van printer-inkjets tot scheermesjes, alles 
gaat op subscription-basis. Zo gaat het ook met auto’s mo-
menteel.
Wij zijn nu druk bezig goed uit te denken wat dat voor ons 
betekent. Om van daaruit te kunnen groeien. Dat is the next 
step. Iedereen is daar op zijn eigen manier mee bezig. Maar 
dat we zullen moeten veranderen, dat is wel duidelijk. Dat is 
de essentie van mijn verhaal.”

En de rode draad in je eigen carrière.
“Precies. Zo sta ik in het leven. Het gaat er steeds om: hoe 
blijf ik relevant? Voor mijn omgeving? Voor mijn werk? Maar 
ook voor mijn familie? Wat is the next step? Daar ben ik altijd 
mee bezig.
Na de mavo ben ik ooit begonnen bij de Koninklijke Marine 
als matroos verbindingsdienst. Van daaruit heb ik in de avon-
duren de havo gedaan en ben ik uiteindelijk afgestudeerd als 
psycholoog aan de Open Universiteit, en heb ik nog een 
Master in Work & Organizations gehaald aan de universiteit 
van Utrecht en van Amsterdam. Ik ben versneld officier ge-
worden, heb vervolgens sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
gedaan, vooral naar post-traumatische stress, en heb mede 
richting gegeven aan het Personeelsbeleid daar.
Ik had een prachtige carrière bij Defensie, maar had uiteinde-
lijk toch nog meer prestatiedrang, en ben toen ‘naar buiten’ 
gegaan. Eerst naar Barings Bank, in de tijd van Nick Leeson. 
Daar kon ik senior vice president management and employee 
development worden. Een ontzettend gave tijd, heel veel ge-
leerd. Als je vanuit Defensie in de wereld van investment ban-
king terecht komt, is dat echt: wow, dat kun je je wel voor-
stellen.
Daarna ben ik gehunt door KLM, waar ik ook diverse top HR-
posities heb gehad. Ook heb ik een aantal boeken geschre-
ven. Tot ik in 2005 naar LeasePlan kon, eerst als SVP HR, Legal 
& Compliance, maar na 4 jaar kon ik eindelijk mijn droom 
verwezenlijken: zelf een landenorganisatie leiden. Eerst werd 
ik 5 jaar CEO van LeasePlan Brazilië, en daarna heb ik ook 
Mexico nog 3,5 jaar gedaan.
Maar toen Tex Gunning hier drie jaar geleden als CEO kwam, 
vroeg hij me terug. Hij vond dat ik een mooie combinatie had 
van business- en HR-ervaring, en vroeg: wil jij ons helpen met 
de transformatie die voor onze deur staat? Dat was voor mij 
nog best even een afweging, omdat ik eindelijk landendirec-
teur was. Maar gelukkig kan ik dat in deze functie nu combi-
neren: ik ben én CHRO én clusterdirecteur van Zwitserland, 
Oostenrijk, de US, Mexico en Brazilië, dus ook nog steeds 
heel nauw betrokken met de business.”

Dat is belangrijk voor je?
“O ja, zeker. Vorige week zat ik nog in Mexico en Brazilië. Het 
gaat me altijd om de business, dat vind ik heel mooi. Maar 
dat zou toch voor elke HRM’er moeten gelden?
Ik ben ervan overtuigd: als je een business leidt, gaat het ei-
genlijk vooral om het managen van personeel. Ik geloof echt 
dat als je een hoog engagement hebt van je personeel, dat 
dan 75 procent van het werk al gedaan is. Want daarmee cre-

eer je uiteindelijk de hoogste klanttevredenheid.
Mensen zeggen soms tegen me: Tjahny, je bent te goed voor 
de mensen. Maar daar geloof ik niet in. Er zullen heus wel 
eens mensen misbruik van je maken. Maar dan zeg ik: laat 
het die ene keer maar gebeuren. Van die 99 andere keer ge-
niet ik. En daar ben ik dus ook niet bang voor.
Het gaat me echt om de mens. Ik probeer het maximale eruit 
te halen, bij iedereen. Ik heb het immers zelf ook zo gedaan. 
Van mavo-leerling tot waar ik nu zit. Elke keer bezig met the 
next step. Zo ben ik sinds een half jaar ook lid van de Raad 
van Commissarissen bij ProRail. Ook dat is een topjob. Dit ge-
drag probeer ik ook over te brengen naar mijn mensen. Ze 
continu enthousiasmeren, motiveren, maar ze ook steeds vrij-
laten in hun handelen en organiseren om dat doel te berei-
ken.”

Maar je spreekt die 7.000 medewerkers niet 
allemaal persoonlijk.
“Nou, die spreek ik echt wel toe hierover, hoor. Ik hoor heel 
vaak mensen zeggen: voor zo’n grote transformatie heb je 
nieuwe mensen nodig. Anders lukt het nooit. Ik zit daar 180 
graden anders in. Ja, je hebt nieuwe competenties nodig. 
Maar we staan op de schouders van de medewerkers die dit 
bedrijf groot hebben gemaakt. Het is onze sociale plicht om 
deze mensen te helpen om relevant te blijven. Maar we pro-
beren ook echt awareness te creëren dat ze begrijpen dat ze 
daartoe ook zelf iets moeten doen.
Dus wij bereiden op een aantal manieren onze mensen voor 
op de dingen die gaan komen. Zo hebben we voor álle me-
dewerkers zelf een leiderschapsprogramma ontwikkeld, op 
basis van het enneagram. Dat gaat over: wat voor type ben 
je? Waar sta je? Wat wil je? Het tweede gaat over ‘emotional 
lifelining’: je levensverhaal vertellen aan anderen, zodat an-
deren ook begrip krijgen voor wie je bent.

‘Als je een business leidt,  
gaat het eigenlijk vooral om 
het managen van personeel’
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Waarom doen we dat? Omdat we de ‘why’ heel belangrijk 
vinden. De why van onze organisatie, maar ook die van jezelf. 
Onze wens, onze droom, is om onze cultuur organisch te la-
ten mee veranderen met ons bedrijf. Van een wat passieve 
naar een agile, proactieve, innovatieve organisatie. En daar-
voor hebben we al je ideeën nodig.
Naast de leaderships journeys die ik net noemde, hebben we 
daarom ook overal agile trainingen gegeven. We hebben 
voor al onze landen kanban-borden gekocht. Dat hebben we 
vanuit HR keihard gepusht. ‘Hier heb je een bord, zo werkt 
het, ga het nu ook maar doen.’

En we hebben de Falconi-methode geïntroduceerd, oftewel: 
management by objectives. Dat gaat om de vraag: wat is 
jóuw bijdrage aan het grotere geheel? Met daaraan gekop-
peld de bonusstructuur. Dan wordt het spannend, maar daar-
mee maak je ook de betrokkenheid van de medewerkers 
groot.
We hebben dat gekoppeld aan agile. We zetten nu alleen 
nog targets, en je bent verder volledig vrij om het zelf in te 
vullen.”

Hoe lang duurt zo’n traject?
“Het is een zaak van lange adem, altijd. Iedereen die zegt: 
‘Dat doe je in een jaar’, daar haak ik echt bij af. Ja, leuk dat je 
een keer een agile traininkje geeft, maar het echt doorleven, 
echt de Falconi-methode invoeren, en echt innovatief wor-
den, dat kost gewoon járen. Het is een cultuurverandering.
Als HR zijn wij initiator van dat hele proces. Maar we doen al-
tijd alles sámen met de business, anders komt het nooit van 
de grond. Er zit heel veel afstemmingswerk in. Maar zo werk 
ik altijd; als ik in mijn eentje personeelsbeleid ga maken, ver-
andert er uiteindelijk niets.
Ook voor HR hebben we een poolster geschetst. We weten 
waar we naartoe willen. Maar hoe creëren we nou employee 
agility? Hoe zorgen we nou dat mensen zich blijven ontwik-
kelen? Dat ze creatief blijven? En dat ze het gevoel hebben 
dat ze ook fouten mogen maken? Fail fast, learn quick. Daar 
zijn we continu mee bezig.
Als HR moeten we trouwens ook digitaliseren. We hebben 
hier in twee jaar tijd Workday geïmplementeerd, en het hele 
performance management-systeem aangepast. We hebben 
de competenties aangepast aan wat we denken dat in de 
toekomst nodig is, en ons bonussysteem aangepast aan de 
Falconi-methodologie. En nu praten we dus weer over: wat 
zijn de next steps?”

En, wat zijn de next steps?
“Met Tex hebben we een CEO die HR echt als prioriteit num-
mer 1 ziet, dat is heel belangrijk. HR is voor hem hét sturende 
mechanisme hier, je doet hier niets zonder HR. Daar ben ik 
heel blij om.
Ik heb bijvoorbeeld ook ervoor gezorgd dat alle HR-mede-
werkers in de landen onderdeel zijn van het MT daar. Dat was 
vroeger nog niet zo, maar nu dus wel. En terecht. Want ik ge-
loof echt: zolang HR niet in het MT zit, kan het geen bijdrage 
leveren aan de strategische doelen.”

Maar hoe maak je ook HR innovatief?
“Ik zal je een voorbeeld geven. Onze digitale afdeling heeft 
net een eigen app ontwikkeld om developers aan te trekken. 
Er zit ook een soort zelfselectie in, echt supergaaf. Het is nu 
nog in de pilotfase, maar als het allemaal lukt kunnen we er 
straks miljoenen aan wervingskosten mee besparen.
Ik prijs me gelukkig dat ik in deze rol zit. Ik zou liegen als ik 
zeg dat het allemaal 100% loopt. De werkdruk bij ons is 
hoog, ook in de landenorganisaties. Maar werkdruk op zich is 
niet erg, als je maar zorgt dat het ook inspirerend is. Dan 
worden mensen enthousiast. Als je werkdruk koppelt aan in-
novatiekracht, willen mensen best harder lopen. Dan willen 
mensen best leren en veranderen. Zeker als straks ook de re-
sultaten ervan duidelijk worden. Dat ze het terugzien in hun 
bonussen en zo.
De nieuwe structuur wordt meer een performance-cultuur. 
Dat moedigt je als medewerker aan om daarin ook je rol te 
spelen. Maar ik denk dat het mensen juist veel meer in hun 
kracht zet. De betrokkenheid wordt vergroot, ze blijven trai-
nen, agile werken, doen nieuwe mogelijkheden op, nieuwe 
vaardigheden. Ik ben niet van het denken in termen van ‘het 
glas is halfvol’. Ik hou van optimisme. Zoals Mandela al zei: It 
always seems impossible until it’s done. Daar geloof ik echt 
in.” 

Hetty Moll is mededirecteur en -oprichter van 
Compagnon in Zoetermeer; Peter Boerman is journalist, 
gespecialiseerd in werving en selectie en de werking van 
de (flexibele) arbeidsmarkt.

‘Fail fast, learn quick. Daar 
zijn we continu mee bezig’
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