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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 
software.

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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TEKST: PETER BOERMAN I.S.M. HETTY MOLL, COMPAGNON FOTOGRAFIE: PETER BOUDESTEIN

‘ Talent is hier van iedereen’
Philips heeft als missie om in 2030 het leven van 3 miljard mensen te verbeteren. 

En dat begint intern, aldus Suzanne Verzijden, HR-directeur van de Benelux én 

van Personal Health. “We willen vooral stimuleren dat mensen in gesprek gaan 

over hun ontwikkeling.”
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SUZANNE VERZIJDEN, HR-DIRECTEUR PHILIPS

De lift staat vol met AirFryers. Ook elders in het pand lopen 
mensen met Senseo’s en andere Philips-apparaten onder de 
arm. Een palletwagen vol met nog meer kartonnen dozen 
past maar net over de drempel. Er is uitverkoop in de perso-
neelswinkel; de opbrengst gaat naar een goed doel. En daar 
wordt gretig gebruik van gemaakt door het Amsterdamse 
Philips-personeel.

Suzanne Verzijden ziet het geamuseerd aan. Als HR-directeur 
van Philips Benelux én als HR-eindverantwoordelijke van de 

Personal Health-business weet ze goed wat hier allemaal ge-
maakt wordt, van slimme scheerapparaten tot tandenborstels. 
Het bedrijf heeft de lichtdivisie afgestoten, om voortaan ver-
der te gaan als health-technologiebedrijf pur sang, met me-
dische toepassingen zoals MRI-scanners, draagbare echogra-
fie en defibrillatoren. Maar ook daarbij passen nog steeds 
heel wat producten die niet alleen de medische wereld, maar 
ook huishoudens als doelgroep hebben. Een volledig nieuw 
Philips dus. Maar ook nog steeds met bekende kenmerken. 
Wat voor HR-beleid past daar eigenlijk bij?

Hoe vordert het nieuwe Philips?
“We zijn sinds de splitsing in 2014 hard op weg in de trans-
formatie naar een gezondheidstechnologiebedrijf. Op dit mo-
ment zit meer dan twee derde van ons hele bedrijf in ge-
zondheidstechnologie en eigenlijk is ons hele portfolio nu al 
gelieerd aan wat we noemen het ‘health continuum’, dat 
loopt van gezond leven en preventie, tot diagnosestelling in 
geval van ziekte, en de behandeling ervan in het ziekenhuis. 
En vervolgens zo snel mogelijk weer naar het comfort van het 
eigen huis met wat wij noemen Home care. Dat is de cirkel 
die je als individu meemaakt als het over gezondheid gaat, 
en eigenlijk op elk onderdeel van dit continuüm spelen wij 
een belangrijke rol.

Dat is natuurlijk niet iets nieuws voor Philips. Al in 1919 zijn 
we begonnen met de productie van röntgenbuizen. We heb-
ben een lange en diepe expertise op dit terrein. Alleen is dat 
nu verder uitgebouwd. Omdat we zien dat de missie van Phi-
lips, improving people’s lives through meaningful innovation, 
steeds meer die kant is opgegaan.
Wereldwijd hebben we op dit gebied de afgelopen jaren veel 
acquisities gedaan, ook in Nederland. We zijn nu druk met de 
integratie van al die bedrijven.”

Wat betekent dat voor HR?
“Philips heeft een duidelijke strategie geformuleerd. Op basis 
daarvan is de HR-agenda gevormd, bestaande uit drie priori-
teiten. Maar voordat ik die benoem eerst nog even iets over 
de algemene gedachte erachter. Als internationale organisa-
tie hechten we veel belang aan goede onderlinge samenwer-
king. Als je kijkt naar wat we willen leveren aan de klant, dan 

‘We zijn nu druk met de 
integratie van al die  

bedrijven’
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betekent dat: veel meer in netwerken opereren, in ecosyste-
men. Dat vereist een open blik, over verschillende assen en 
over de grenzen van je eigen silo heen.
Voor de HR-agenda betekent die netwerkmanier van denken 
dat we ook nieuwe vaardigheden en competenties nodig 
hebben. Dus: de juiste mensen aannemen, de juiste motivatie 
behouden, mensen motiveren, mensen laten leren en onder-
linge samenwerking verder stimuleren. Dat is hier heel be-
langrijk: we willen dat mensen continu leren, op basis van 
veel feedback.”

Maar wat zijn nou die drie pilaren van je 
HR-strategie?
“De eerste is: workforce of the future. Onze strategie kijkt 5 
jaar vooruit. Op basis daarvan maken we strategische perso-
neelsplannen, waarmee we de strategie vertalen naar de be-
nodigde capabilities. Dan kijken we: welke hebben we nog 
nodig, welke hebben we al in huis? Hoe ontwikkelen we het 
talent dat al in huis is? We hanteren daarvoor een build, bor-
row and buy-aanpak. Want we kijken ook nadrukkelijk naar 
partijen met wie we kunnen samenwerken.
Dat hele proces ondersteunen we met technologie. We heb-
ben binnen HR een groep ‘Talent intelligence’, die continu mo-
nitort: waar zit dan dat talent, zowel binnen als buiten de or-
ganisatie? En waar moeten wij dan aanwezig zijn als Philips?
We werven wereldwijd. In Nederland hebben we zo’n 11.500 
medewerkers, met meer dan 90 nationaliteiten. Bepaalde ex-
pertisevelden hebben we gewoon onvoldoende in Neder-
land. Dus dan kijken we ook of we mensen hierheen kunnen 
halen.
Ook de hele flexkant en de beleving van de medewerker zit 
in deze pilaar. Het gaat er ook om: zorgen we dat we de sleu-
telposities ook genoeg ondersteund worden? Krijgen ze goe-
de onboarding? Ontwikkelen ze zich goed? Dat zijn allemaal 
facetten waar we nu naar kijken. Ook vanuit het oogpunt van 
behoud van talent.”

En de tweede pijler?
“Dat is inclusiviteit en diversiteit. Om succesvol het leven van 
mensen te verbeteren moet je als bedrijf een afspiegeling zijn 
van je doelgroepen. De meest innovatieve oplossingen ont-
staan door samenwerking tussen mensen met verschillende 
perspectieven en diverse achtergronden. Diversiteit en een 
inclusieve werkomgeving zijn noodzakelijk voor een succes-
volle bedrijfsvoering.
Qua man/vrouwverhouding is al veel bereikt; wij komen nu 
uit rond de 25 procent. Het streven dat 30 procent van de 
top-1.000 bestaat uit vrouwen, hebben we nog niet gehaald. 
Daar kijken we dus nog naar verdere verbetering. Bijvoor-
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SUZANNE VERZIJDEN, HR-DIRECTEUR PHILIPS

‘We hebben een open werk-
wijze, je kunt als medewerker 

alles bespreken’

beeld door ervoor te zorgen dat op shortlists altijd mannen 
en vrouwen in dezelfde balans voorkomen. En door voldoen-
de vrouwen in interviewpanels te benoemen. Daarnaast heb-
ben we ook mentoringprogramma’s speciaal voor vrouwen.
Waar we verder bijvoorbeeld mee bezig zijn is managers be-
wustmaken van hun onbewuste vooroordelen. We zetten ook 

sterk in op een cultuur van vertrouwen en psychologische 
veiligheid. Daarbij hebben we afgelopen jaar een programma 
voor al onze leidinggevenden in Nederland uitgerold. Het 
gaat er daarbij onder meer om dat leidinggevenden een wer-
komgeving creëren waarin het gezamenlijke doel helder is, 
waarbij eenieder gerespecteerd en in staat gesteld wordt om 
optimaal in teamprocessen mee te doen, alsmede dat fouten 
bespreekbaar worden, zonder dat het onveilig wordt. Die 
open werkwijze, waarbij je als medewerker alles kunt bespre-
ken, ja, die is wel typisch iets voor Philips, denk ik.”

Hoe gaan jullie om met diversiteit in gene-
raties?
“We hebben hier medewerkers in dienst tussen de 19 en 69 
jaar. En de gemiddelde medewerker is hier 11 jaar in dienst. 
Daar hebben we trouwens geen doelen opgezet, we vinden 
dat geen relevante KPI. We hebben echt jong én oud nodig. 
We zetten wel coaching op, hebben buddy-programma’s en 
doen ook aan reverse mentoring, waarbij jonge mensen dus 
de executive committees mentoren.
Met name op onze productielocaties in Best, voor medische 
systemen, en Drachten, voor consumentenproducten, hebben 
we te maken met vergrijzing. Via BBL-programma’s (beroeps-
begeleidend leren, red.) willen we hier de jeugd van een jaar 
of 17, 18 het bedrijf intrekken en kansen bieden.”

Is diversiteit al ‘gewoon’ in de organisatie?
“We zijn op de goede weg, maar moeten nog belangrijke 
stappen maken. Eigenlijk door de hele organisatie heen, zien 
we gelukkig steeds meer netwerken ontstaan van mensen die 
zich op een of andere manier met elkaar verbonden voelen. 
Dat stimuleren wij ook. Denk aan het ‘Be The Change’-net-
werk, dat twee of drie jongeren zijn gestart vanuit hun eigen 
passie, en waarin nu enkele duizenden jonge medewerkers 
bezig zijn met thema’s als duurzaamheid. Zo’n netwerk heb-
ben we ook voor vrouwen, Philips Women Lead.”

Je kunt ook stellen: die groepen zijn dan 
weer niet zo inclusief.
“Mensen hebben behoefte aan saamhorigheid. Dus dat moet 
je ondersteunen, vinden we. En tegelijk moet je zorgen dat 
het team zijn werk wel ‘inclusief’ doet. Dan kom je heel erg 
op onze kernwaarde ‘Care’ terecht: taking care of each other. 
Omdat je wil dat mensen samenwerken, moet je ook facilite-
ren dat mensen begrijpen wat er elders speelt. Die netwerken 
stimuleren de samenwerking, over de grenzen van je eigen 
silo heen. Daarom hebben we hiervoor ook een aparte com-
munity manager in dienst.”

En dan, de derde pijler?
“Dat gaat om wat we noemen de ‘Culture of performance’. 
Continue feedback valt hier bijvoorbeeld onder. Komend jaar 
stappen we af van het jaargesprek alleen, en gaan we werken 
met een aantal simpele feedbackvragen, veel vaker in het 
jaar, die we vervolgens documenteren in Workday. Zo kun je 
als medewerker je eigen ontwikkeling volgen en sturen.
We willen vooral stimuleren dat mensen in gesprek gaan. Wat 
vond je goed gaan? Wat moet ik volgende keer anders doen? 
We geven ook zelfontwikkelde trainingen hóe je feedback 
moet geven.
In deze pijler gaat het ook over ontwikkeling. We willen niet 
alleen dat mensen doelen stellen rondom hun eigen taken-
pakket en hun rol, maar dat ze dat ook doen rondom hun ei-
gen ontwikkeling. We hadden wel ontwikkelplannen, maar 
die waren vaak wat globaal. Het wordt nu veel meer iets wat 
continu is en van iedereen. Het moet onderdeel worden van 
ons dagelijks werken. En als je persoonlijke ontwikkeling deel 
maakt van je doelen, dan gaat het automatisch ook meer ge-
beuren, verwachten wij.”

Waarom hier zoveel nadruk op?
“We werken hier veel met virtuele teams, dus bijvoorbeeld 
een marketeer in Amsterdam die samenwerkt met een deve-
loper in Bangalore. Dan is het belangrijk dat je elkaar heldere 
feedback kunt geven en dat je dat ook goed kunt documen-
teren.
Continue ontwikkeling van jezelf als medewerker en als gehe-
le organisatie is van groot belang in een wereld en dus orga-
nisatie die continu verandert. Dit stimuleert ook andere carri-
èrestappen en zwengelt de dialoog daarover verder aan. We 
spreken er ook veel over in managementteams. We willen 
een mindset creëren van ‘Enterprise Talent’: als je een bepaal-
de business leidt, is dat talent niet van jou, maar juist van ie-
dereen. Daar wordt de organisatie als geheel immers beter 
van.”
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Je werkt hier 14 jaar, wat blijft voor jou 
boeien?
“Mijn vader was huisarts, mijn moeder assisteerde, dus ik heb 
gezondheid met de paplepel ingegoten gekregen. Dat helpt 
om onze business te begrijpen. En in de 14 jaar dat ik hier 
werk, heb ik verschillende rollen in het Personal Health-do-
mein gedaan, zowel in Noord-Amerika als in Nederland. De 
combinatie bevalt me prima.
Vergeet ook niet: Philips nu is een heel ander bedrijf dan het 
Philips van 10 jaar geleden. Destijds waren we nog echt een 
conglomeraat, nu zijn we veel meer een gefocust bedrijf. Dat 
is echt een grote shift geweest. Het werk hier is steeds afwis-
selend. De laatste jaren besteed ik bijvoorbeeld steeds meer 
tijd aan employer branding. Welk bedrijf willen we zijn in de 
samenleving? En wordt dat herkend? Ik ben ook veel bezig 
met mensen in beweging krijgen. Hoe bouw je nou effectief 
een team op? En ik mag nadenken over Organisation design, 
dat zit ook erg in mijn huidige rollen.”

Waar zit je grootste uitdaging nog?
“Zorgen voor voldoende verandervermogen onder medewer-
kers, zonder dat het overslaat naar oververmoeidheid. 
Onze missie, het verbeteren van de levens van mensen, is vol-
gens mij heel mooi. Daarom kiezen gelukkig veel mensen be-
wust voor een carrière bij Philips. Die erkenning krijgen we 
ook in de markt. Nadat we driemaal zijn uitgeroepen tot de 
‘Beste Werkgever van Nederland’ heeft Randstad ons opge-
nomen in hun internationale ‘Hall of Fame’. Daarmee zijn we 
een van de twaalf sterkste werkgeversmerken ter wereld.
We hebben ook een metric op het gebied van onze missie. 
Het target is dat we in 2030 bij 3 miljard mensen het leven 
verbeterd hebben. In 2018 zaten we al op 1,54 miljard. Dat 
meten we met marktstudies en dat vertalen we weer in doe-
len binnen de verschillende businesses. Zo kan iedereen per-
soonlijk de vertaalslag naar zijn eigen werk maken.”

Oké. Even persoonlijk gesteld dan: hoe ver-
beter jíj het leven van mensen?
(Direct, in één volzin:) “Door de cultuur van de organisatie 
zodanig op te zetten dat mensen hier met passie en enthou-
siasme en energie komen, zodat ze het werk kunnen doen 
dat nodig is naar de toekomst toe.” 

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.

En als mensen dat niet willen?
“De kracht zit er in als mensen het wél willen. Mensen heb-
ben vaak een bepaald beeld van een carrière. Ze denken er 
niet altijd direct aan om een overstap te maken. Dus soms 
moet je het een beetje stimuleren. Als je dan in gesprek gaat, 
zie je vaak wel de ogen openen.
Maar het ontstaat inderdaad niet vanzelf. Je moet ook intern 
aan jobmarketing doen. Creatiever zijn dan alleen vacatures 
posten. Zo organiseren we in Eindhoven bijvoorbeeld veel ta-
lentboards en talentmeetings. Dat doen we vaak in combina-
tie met een conferentie of Learning Summit. Daar komen 
mensen samen rondom één thema, en zie je vaak heel inte-
ressante samenwerkingen ontstaan.”

Zelf heb je twee verschillende posities bin-
nen dit bedrijf.
“Ja, dat klopt. Naast eindverantwoordelijke voor het HR-be-
leid in de Benelux, ben ik ook HR-directeur van een van onze 
clusters, Personal Health. Waar ik voor het eerste vaak in 
Eindhoven ben, zit ik voor die tweede rol meestal in Amster-
dam en reis ik internationaal.
Personal Health maakt ongeveer een derde van het hele be-
drijf uit. In deze rol gaat het voor mij vooral over leider-
schapsontwikkeling en talentmanagement. Welke capabilities 
bouwen we waar op in de wereld en waarom? Ook onze trans-
formatie als bedrijf zit er sterk in. De ecosystemen waar we 
mee te maken hebben. En de vraag: hoe zorgen we voor de 
juiste innovaties, voor de juiste klant, op het juiste moment?
Bij Philips staat co-creatie centraal. Dat betekent dat we sa-
menwerking zoeken met de gebruikers van onze producten. 
Voor onze medische systemen is dat met medisch specialisten 
en verpleegkundigen. Voor onze consumentenproducten tes-
ten we continu met consumenten.
En we proberen ook met bijvoorbeeld online retailers samen 
te werken. Zo hebben we de S9000-scheerapparatenserie, die 
via sensoren kan invoelen welke huid je hebt en op basis 
daarvan aangeeft welke shaver te gebruiken. Ook is er een 
app waardoor de gebruiker een persoonlijk scheerplan met 
best passende scheerstand krijgt aangeraden. We hebben 
ook smart tandenborstels, die via sensoren bijvoorbeeld 
checken of je alle mondhoeken bereikt. Daaruit komen veel 
data voort. Samen met enkele online retailers kijken we nu 
hoe we de inzichten daaruit kunnen gebruiken om de consu-
ment steeds beter en persoonlijker te bedienen.
Jaarlijks investeren we wereldwijd 1,8 miljard euro in innova-
tie. Ruim 700 miljoen euro daarvan in Nederland, waarvan 
het overgrote deel in Eindhoven, ons belangrijkste innovatie-
centrum ter wereld.” 
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TEKST: PETER BOERMAN I.S.M. HETTY MOLL, COMPAGNON 

‘ Dit bedrijf is een 
beetje een puber’

Jarenlang werkte Peter Baillière (57) in Zweden, bij Volvo bij-
voorbeeld, en bij een echt B2B-bedrijf, Alfa Laval. Hij maakte 
daar reorganisaties mee, moest geregeld downsizen, kreeg er 
met alle uitdagingen van het HR-vak te maken. Dus toen de 
Vlaming twee jaar geleden benaderd werd om HR-directeur 
bij het Nederlandse ASML te worden, maakte hij zich zelfs 
even zorgen dat hier niet genoeg te doen zou zijn. “Als je in 
de auto-industrie een procent of 5 winst maakt, heb je het 
goed gedaan. Dat is hier wel anders. Ik heb eigenlijk nog 
nooit een bedrijf van zo dichtbij gezien dat zoveel winst 
maakt.”

Maar is er daarom in Veldhoven ook minder te doen voor 
een HR-directeur? Nee, dat zeker niet, leerde hij de afgelo-
pen jaren. “Juist die enorme groei schept bijzondere uitdagin-
gen. En dan is dit ook nog eens een uniek bedrijf, met veel 
dingen die behouden moeten blijven, maar ook dingen die 
moeten veranderen.”

Hoe bent u hier eigenlijk terecht gekomen?
“Vanaf eind jaren 80 heb ik bijna 20 jaar bij Volvo gewerkt. Ik 
ben begonnen bij de fabriek in Gent, en op een gegeven mo-
ment naar Zweden verhuisd, waar ik nu ook nog gedeeltelijk 
woon. Ik heb daar bijna alles gedaan in de HR-hoek, tot aan 
hoofd HR wereldwijd aan toe.

Daarna ben ik bij Alfa Laval ook hoofd HR geworden, wat ik 
ook nog eens zo’n 10 jaar gedaan heb.

Op een gegeven moment kwam ik in contact met ASML. Ik 
kende dat bedrijf eigenlijk niet. Maar mensen zeiden tegen 
me: dat is echt de parel in de kroon. Toen ben ik me erin 

gaan verdiepen. En door de mensen die ik ontmoette, het 
managementteam, en de cultuur, raakte ik steeds enthousias-
ter.”

Maar waarom vroegen ze iemand van 
buiten, denkt u?
“Dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Maar de beste ver-
klaring is denk ik dat ik zo anders ben dan de anderen en 
ASML wil dat ik hier een nieuw perspectief breng.”

En dat helpt hier?
“Doordat het hier zo goed gaat, is er niet altijd sense of ur-
gency om bepaalde veranderingen in gang te zetten. Er is 

geen burning platform. ‘Het gaat toch goed?’, zeggen men-
sen dan. Terwijl je juist nu vooruit moet kijken. En daar wil ik 
me voor inzetten.

ASML is echt een uniek bedrijf, heb ik gemerkt. De meeste 
bedrijven zetten een financieel doel en optimaliseren daarna 
de kosten om dat doel te halen. ASML denkt compleet an-
ders. Het product en de klant staan altijd op de eerste plaats, 
het gaat allemaal om technologie.

Bijna geen bedrijf in Nederland maakte de afgelopen decennia zo’n snelle groei door als 

ASML. Alleen al de afgelopen 2 jaar kwamen er zo’n 9.000 werknemers bij. Wat betekent 

dat voor het HR-beleid? Peter Baillière: “Dit is echt een uniek bedrijf. En het zit ook nog 

een beetje in de puberfase.”

‘Als je zo snel groeit  
moet je beseffen dat je niet 

voor alles tijd hebt’

010-013_HR_EXECUTIVES_ART06.indd   10 05-01-21   15:48



| DECEMBER 2020 |    9

PETER BAILLIÈRE, HR-DIRECTEUR ASML 

Het duurt even om te beseffen wat dat betekent. In de crisis-
jaren is dit bedrijf enorm blijven investeren in EUV (extreem 
ultraviolet, red.). Een bedrijf dat vanuit de bottomline denkt 
zou dat nooit gedaan hebben. Het gaat om de wetten van de 
fysica die we echt aan de grens getest hebben. Het was heel 
onzeker of het zou gaan lukken. Maar het is uiteindelijk toch 
gelukt. Dat komt vanuit het geloof dat we hier hebben: we 
can do the impossible. En de rest komt dan wel.”

Wat betekent dat voor het HR-beleid?
“We hebben onlangs een culturele analyse gedaan. Daar 
kwamen vier aspecten uit naar voren.

De eerste is inderdaad: the impossible possible maken.
De tweede is een enorme klantfocus. Dat gaat veel verder 
dan in de consumentenindustrie. Het gaat zelfs verder dan 
partnerships, we werken echt heel nauw met elkaar. We we-
ten heel goed wat zij nodig hebben over 10 jaar.

Het derde aspect is teamwork. Binnen het bedrijf, maar ook 
met alle andere bedrijven in de hele waardeketen.
En het vierde is een enorme feeling van accountability.

Die beliefs hebben we nu vertaald in een cultuurprogramma dat 
we momenteel uitrollen, en waarbij we ook engagement meten. 
Je moet bedenken: zeker 40 procent van onze mensen is hier 

minder dan 2 jaar in dienst. Hoe zorg je dat die mensen zich 
thuis voelen? Deze waarden kunnen daarbij helpen. Ze waren er 
natuurlijk al wel, maar nu hebben we ze voor het eerst benoemd 
en ook expliciet gemaakt in gewenste gedragingen. Via ambas-
sadeurs in de organisatie zijn we dat nu aan het uitdragen.”

En verder?
“Als je een cultuur wilt uitdragen, is ook leiderschap heel be-
langrijk. Je verwacht hier misschien brede businessleaders, 
maar die waren er eigenlijk niet, omdat overal de inhoud 
voorop staat.

Die inhoudelijke focus is natuurlijk ook de kracht van dit be-
drijf. Maar nadeel is dan wel dat het niet altijd de beste peo-
ple managers zijn. Dat zien we ook terug in onze surveys. 
Daarom besteden we daar ook steeds meer aandacht aan, 
met een volledig zelf ontwikkeld leiderschapsprofiel.
De grote schrik intern is trouwens dat we geen bureaucra-
tisch bedrijf willen worden. Die balans moeten we voortdu-
rend bewaken.”

Je wilt de start-upcultuur behouden?
“Ik vergelijk het zelf wel met een tiener. Dit bedrijf is een beetje 
een puber die heel snel aan het opgroeien is. Het is een jong 
bedrijf met een groot hoofd. We hebben enorme brainpower, 
dat kun je je bijna niet voorstellen. 25.000 mensen, van wie 
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mensen nodig, maar ook mensen met meer businessperspec-
tief. Die balans is heel belangrijk. Je ziet bij een aantal klanten 
dat ze de ingenieurs uit het management hebben gegooid, 
maar dat werkt ook niet echt. Je moet de skin in the game 
hebben. Het alleen over kosten hebben? Dat zou hier niet 
werken.

Een ander risico is dat de hele hightech industrie eigenlijk vol 
zit met monopolisten en semi-monopolisten. We zijn alle-
maal afhankelijk van elkaar. Als in de auto-industrie de ene 
leverancier omvalt, springt de ander wel in het gat. Dat is hier 
niet zo. Daarom zijn de onderlinge relaties ook zo belangrijk.”

Wat staat er daarvoor op de HR-agenda?
“Allereerst dus focus op de cultuur, op leiderschap, en op pro-
fessionalisering van de HR- en IT-systemen, veel meer geïnte-
greerd vanuit de beleving van de medewerkers. Dat zijn de 
grote initiatieven.

Daarnaast hebben we ook een uitdaging in kennismanage-
ment en het delen van kennis. Hoe zorgen we dat die kennis 
die nu misschien bij één persoon zit voor iedereen beschik-
baar komt? Competentieontwikkeling kan hier ook beter. Het 

is allemaal op inhoud gericht, en vindt nog vaak plaats in een 
klaslokaal. We zijn aan het kijken hoe we dat kunnen verbre-
den en moderniseren.

Ook diversiteit en inclusie vraagt veel aandacht. Discriminatie 
voel ik hier zeker niet, dat horen we ook echt niet terug. We 
werken met meer dan 100 nationaliteiten en iedereen vindt 
het wel interessant om met mensen met een andere achter-
grond te werken. De cultuur is hier vrij open.
Aan de andere kant slagen we er niet in om de gender gap te 
overbruggen. Slechts 16% van ons personeel is vrouw. Het 
groeit wel, maar dat gaat niet hard. Terwijl ik in Zweden ge-
zien heb dat het aantal technisch geschoolde vrouwen echt 
wel kan toenemen.

We zijn daarvoor nu een strategie aan het ontwikkelen. Mijn 
ervaring daarbij is: je moet echt de businesscase kunnen ma-
ken, de why is belangrijk. Je moet het niet doen omwille van 

20.000 in elk geval een bachelor hebben, 2.300 phd’s. Dit bedrijf 
is dus echt enorm slim en competent op technisch vlak, maar de 
rest van het lichaam is nog niet helemaal in balans.

Onze uitdaging is echt opgroeien en volwassen worden, ‘ma-
turen’, op alle niveaus. En meer in evenwicht raken op een 
aantal vlakken. Door de focus op het product en de klant en 
de enorme groei zijn zaken als IT, HR en leiderschap hier lang 
op het tweede plan gekomen.

Dat zijn we nu aan het inhalen. We zijn bijvoorbeeld bezig 
met een project waarbij we kijken welke HR-instrumenten we 
moeten aanpassen, omdat die niet meer passen bij de huidi-
ge grootte en cultuur van het bedrijf. Soms hebben we nog 
processen vanuit onze begindagen. We klokken bijvoorbeeld 
nog. Dat kan best anders.”

Jullie werven steeds meer wereldwijd. Hoe 
lastig is dat?
“Sinds ik hier werk, zijn er zo’n 9.000 mensen bijgekomen we-
reldwijd, van ruim 15.000 naar bijna 25.000. Dat zijn allemaal 
geschoolde mensen met gewilde competenties, van over de 
hele wereld. In Nederland leiden we niet genoeg mensen op 
om aan die behoefte te kunnen voldoen. Tenminste; we zou-
den in principe nog wel meer Nederlanders hebben kunnen 
aantrekken, maar dan verzwakken we ook het hele ecosys-
teem bij onze partners. En dat willen we ook niet. Wij hebben 
bovendien meer mogelijkheden en de infrastructuur om in-
ternationaal te werven.

In Nederland tellen we momenteel meer dan 100 nationali-
teiten, ongeveer 1 op de 3 mensen is niet-Nederlands. En dat 
aantal groeit: van de aannames is ongeveer de helft niet-Ne-
derlands. Dat levert ook nieuwe uitdagingen op. Onboarding 
natuurlijk, maar ook retention en engagement. Ook de ko-
mende jaren blijven we namelijk groeien, maar het zal waar-
schijnlijk minder abrupt zijn.”

Wat zien jullie eigenlijk als het grootste ge-
vaar?
“Ooit gaan we concurrentie krijgen. Dat is ook een reden dat 
het bedrijf volwassen moet worden. We werken ook nog wat 
te veel in silo’s. En we moeten op korte en lange termijn kos-
tenefficiënter worden, willen we marktleider kunnen blijven.
We hebben nu onze nieuwste technologie, EUV, zo goed ont-
wikkeld dat hij inmiddels al volop in de cleanrooms van onze 
klanten staat en chips maakt in hoge volumes. Maar we den-
ken ondertussen ook al na over de volgende fase. Ermee re-
kening houdend dat we niet weer 12 jaar zullen hebben om 
in stilte aan zo’n ontwikkeling als EUV te kunnen werken. Dat 
is de volgende uitdaging. We hebben daarvoor inhoudelijke 

‘We hebben enorme 
brainpower, maar de rest 
van het lichaam is nog  

niet helemaal in balans’
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‘We moeten op korte en 
lange termijn kosten- 

efficiënter worden’

maar aan het begin van wat dit bedrijf kan, dat denk ik echt. 
Er zijn nog zoveel optimalisatiemogelijkheden. We beleven 
nu misschien de normale groeipijnen van een puber, maar er 
is dus nog heel veel mogelijk.”

Hoe is HR eigenlijk georganiseerd?
“We hebben vorig jaar ons model veranderd en hebben nu 
onze eigen versie van het Ulrich-model, waarbij we HR-servi-
ces hebben losgekoppeld van de traditionele expertisegebie-
den, zoals compensation & benefits, development en talent 
acquisition.

Iets als HR-analytics staat hier nog vrij in de kinderschoenen. 
Dat is ook mijn verrassing geweest toen ik hier kwam. Je 
denkt misschien: dit is een hightech-bedrijf, dus alles zal wel 
hightech zijn. Maar zo is het niet. Dat heeft te maken met de 
grote focus op de klant, en niet te veel aandacht kwijt willen 
zijn aan interne processen.
Misschien begrijpelijk en verklaarbaar, maar niet wat je ver-
wacht. En dus ook iets dat we nog willen ontwikkelen.”

Dus toch genoeg te doen bij ASML…
“Zeker! We zijn een jong bedrijf in een jonge, snelgroeiende 
en snel veranderende industrie, die snel volwassen aan het 
worden is. We moeten daarom ook een volwassen bedrijf 
worden, zonder onze unieke kenmerken te verliezen. Dat is 
de grote uitdaging. En HR speelt in die ontwikkeling gelukkig 
een heel belangrijke rol.”

Om het puberende bedrijf op te voeden dus
“Dat klinkt me te negatief, en zo bedoel ik het zeker niet. Ik be-
doel het juist positief. Een puber heeft nog zijn hele leven voor 
zich en heeft een hoop energie en ideeën. Vergelijk het met 
hoe we hier kijken naar people management. Je moet ze ook 
leren loslaten. Accountability geven. Dat is niet altijd makkelijk, 
ook niet voor onze managers. Maar het is wel nodig.” 

politieke correctheid, dan gaat het niet lukken. Maar je moet 
beseffen dat het voor de groei en het succes van het bedrijf 
belangrijk is, dan komt het wel.

Ook dat is niet gek, hè, in een jong bedrijf. Daar moeten we 
gewoon nog een beetje aan wennen. We moeten het stap 
voor stap opbouwen, onder meer via een unconscious bias-
training, die we momenteel uitrollen. Het staat dus zeker op 
de agenda.

Als je zo snel groeit moet je beseffen dat je niet voor alles tijd 
hebt. Je kunt niet alles doen. En vergeet ook niet: we hebben 
ook veel operationele werkzaamheden. Zorgen voor contrac-
ten, relocation, verzekeringen, huisvesting voor alle buiten-
landers. Het is niet zo dat we ruim de tijd krijgen om een 
beetje van afstand wat strategisch HR-werk op te bouwen. Ik 
heb heel veel respect voor wat er hier gebeurt. Ik ben bij-
voorbeeld echt onder de indruk van ons recruitmentteam. 
Het is soms ongelooflijk wat zij voor elkaar krijgen. En ook 
van de mensen die nadenken over arbeidsverhoudingen. We 
hebben binnenkort 35% buitenlanders. Hoe zit dat met cao’s? 
En met de beloningsverschillen? We betalen goed, hoor. 
Maar dat is wel een issue. Zulke zaken worden steeds belang-
rijker in een zo sterk groeiende organisatie.”

Wat is je horizon? Wat wil je over 3 jaar be-
reikt hebben?
“Drie jaar is wel kort. Ik denk dat we zeker 4 à 5 jaar nodig 
hebben om volwassen te worden, om deze groeifase die ik 
puberteit noem door te komen, om fit for purpose te worden.
Het is een uniek bedrijf, ik zei het al eerder. We moeten dus 
ook veel behouden en oppassen niet het kind met het bad-
water weg te gooien. De inhoud en klantfocus moet op 1 blij-
ven staan, anders hebben we echt een probleem.

Je moet ook zorgen dat mensen zich niet aangevallen voelen. 
Als je verandering wil bereiken, moet je twee keer zo hard 
benadrukken wat je níet wil veranderen. En dan moet je ge-
duld leren hebben. Het duurt langer dan ik van tevoren ge-
dacht had. Maar dat is vaak zo. Verandering heeft altijd een 
eigen dynamiek.

Maar bedenk ook goed: de gemiddelde leeftijd ligt hier on-
der de 40 jaar. Er is hier nog zóveel potentieel. We staan nog 
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TEKST: PETER BOERMAN (I .S.M. HETTY MOLL, COMPAGNON)

‘Het werk hier gáát 
ergens over’

Bij binnenkomst in de hal laat Marjolein Balemans ons met-
een naar boven kijken. “Zien jullie die ballen hangen? Die 
staan voor onze patiënten. Elke bal is uniek. Net zoals elke 
patiënt uniek is, en elke behandeling dat dus ook moet zijn.”
Even later houden we halt bij de ‘Muur van gedachten’: een 
soort prikbord vol persoonlijke boodschappen van patiënten, 
bezoekers en medewerkers. Er staan hartverwarmende, maar 
ook confronterende briefjes tussen. Want ja, dit is niet zo-
maar een ziekenhuis. Hier in het Antoni van Leeuwenhoek 
staat een ziekte centraal waarvan de naam alleen al nog 
steeds angst inboezemt. “Het werk hier gaat ergens over”, 
zegt Balemans dan ook. En, wijzend op de ‘Muur van Ge-
dachten’: “Hier doen we het dus allemaal voor.”

Ruim 3,5 jaar geleden kwam ze hier binnen als manager HR, 
na een lange carrière bij onder meer KLM. Ze wilde iets maat-
schappelijks doen, vertelt ze nu over die overstap. “En als je 
ergens maatschappelijk kunt werken, dan is het wel hier. Dat 
klinkt misschien wat arrogant, maar het is echt waar. Je hebt 
hier én de professionaliteit, én de goede naam. Er hoeft maar 
ergens over kanker te worden gesproken, en er zit altijd wel 
iemand van ons bij. Die trots, die voel je door de hele organi-
satie, dat zit in het hart van iedereen die hier werkt. Ja, ook 
van mij. Hoeveel leuker is het om te horen van een nieuw 
medicijn tegen kanker dan van weer een nieuwe KLM-be-
stemming? En ik denk niet dat ik de enige daarin ben…”

Van KLM naar een bijzonder ziekenhuis. Hoe 
groot is die stap?
“Ik vond het minder anders dan ik vooraf verwachtte. Vooraf 
dacht ik nog wel: pas ik wel bij de zorg? Maar dan kom je 
hier, en dan gaat het ook gewoon over thema’s als duurzame 
inzetbaarheid, gedrag van mensen, leiderschap. Ik merkte: HR 
is HR, ook in andere organisaties.

Je denkt misschien: KLM, dat is een snelle, flitsende wereld. 
En de zorg, dat is traag en bureaucratisch. Maar ik vind het 
hier zó snel, het is dus eerder het omgekeerde. Al moet ik 
eerlijk zeggen: het AVL is daarin ook wel uniek, denk ik.
Om een voorbeeld te noemen: toen ik hier net begon, had-
den we voor het eerst te maken met de grote schaarste aan 
verpleegkundigen. Toen werd me meteen gezegd: Marjolein, 
jij moet dat gaan leiden, ga het maar oplossen. Ik dacht: mijn 
hemel. Maar we hebben in die tijd razendsnel een campagne 
voor elkaar weten te krijgen, onder de noemer ‘#Nietzonder-
jullie’, waaraan allerlei collega’s mee hebben gewerkt. Binnen 
3 maanden draaide dat.

En het bleek ook nog eens een heel succesvolle campagne. 
Qua start voor mij was dat natuurlijk heerlijk. Dat gaf zó’n 
boost”.

‘Gelukkig kunnen we nog  
redelijk werven. We zijn een 

gewilde werkgever’

En de organisatie blijft maar groeien.
“We hebben nu een personeelsbestand van zo’n 3.400 men-
sen, zo’n 500 meer dan toen ik kwam. We nemen zo’n 480 
mensen aan op jaarbasis. Wel zien we de schaarste steeds 
groter worden. Gelukkig kunnen we nog redelijk werven, we 
zijn een gewilde werkgever. Dat merkte ik zelfs toen ik HR-va-
catures had, daar was ook veel belangstelling voor. Ook van 
mensen die daarvoor fors zouden moeten inleveren op sala-
ris, maar toch hier aan de slag wilden, vanwege de maat-
schappelijke impact die je hier kunt hebben.” 

En zo stond ineens de zorgsector volop in de belangstelling. Zo ook het Amsterdamse  

Antoni van Leeuwenhoek, waar Marjolein Balemans sinds 3,5 jaar HR-manager is, maar 

nog nooit zo’n achtbaan meemaakte als de afgelopen maanden. ‘Een ongelooflijk  

spannende tijd.’
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Kortom, geen last van de personeelstekorten?
“OK’s sluiten hebben we gelukkig nog niet gehad. Maar ook 
wij hebben al wel bedden moeten sluiten. Bijna alle functies 
in de zorg zijn ook bij ons schaars, ook vanwege de hoge op-
leidingseisen die wij stellen. En lukt het niet, dan heb je hier 
bovendien heel sterk het gevoel: je moet nee zeggen tegen 
een kankerpatiënt. Dat is nogal wat natuurlijk.

De tekorten worden steeds groter, en daarmee ook risicovol-
ler. Dat is ook hier zeker een thema. En dan gaat het niet al-
leen om de handen aan het bed, maar net zo goed om IT-
functies. We hebben ons recruitmentteam van 4 recruiters 
daarom recent ook uitgebreid. We werken veel met campag-
nes via social media, maar onlangs bijvoorbeeld voor het 
eerst ook met een Open Dag voor zorgprofessionals. Dat 
werkte heel goed. We waren vooraf heel bang dat niemand 

zou komen. Maar uiteindelijk moesten we vroegtijdig de deu-
ren sluiten, zoveel geïnteresseerden kwamen erop af.”

‘De bevlogenheid levert wel 
risico’s op een burn-out op’

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.
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Dat lijkt dus mee te vallen.
“Het gaat niet alleen om werving, het gaat er ook om: hoe 
behoud je de goede mensen? Hier heb je minder de ‘gouden 
kooi’ dan bij KLM. Maar gelukkig hebben we hier wel de pas-
sie, en de intrinsieke motivatie. Je hoort hier van veel mede-
werkers dat ze het werk hier zo interessant vinden. Ze kunnen 
eventueel wel naar een ander ziekenhuis, maar het is hier 
echt wel top of the bill.

De bevlogenheid en betrokkenheid zijn hier heel hoog. We 
zijn ook ‘Beste Werkgever’ in onze branche, daar zijn we trots 
op. De bevlogenheid  levert wel risico’s op een burn-out op. 
En je hoort hier ook weleens van nieuwe medewerkers dat 
het werk emotioneel zwaar is. Het gaat hier regelmatig om 
leven en dood, dat is gewoon heftig. Vooral jongeren vergis-
sen zich daar weleens in.”

Doen jullie als HR de selectie van al het per-
soneel hier?
“We zijn in elk geval méér dan alleen procesbegeleider. Zelfs 
bij de selectie van medisch specialisten. Dat is wel een inge-
wikkeld proces, daar hebben veel mensen een rol in. Daar 
heb ik ook wel aan moeten wennen. Je moet je toegevoegde 
waarde daarin bewijzen. Wij hebben gezegd: jullie kijken of 
iemand het vak kan, wij zijn specialist in menselijk gedrag. 
Dus wij willen daarover blijven meepraten.”

Wat zijn je grote uitdagingen nog?
“Wat deze organisatie uniek maakt is dat we als Antoni van 
Leeuwenhoek niet alleen een ziekenhuis zijn, maar als NKI 
ook een onderzoeksinstituut. We zitten onder één dak en 
werken intensief samen. En dat met een informele cultuur; 
iedereen spreekt elkaar aan met de voornaam.

Maar met name bij de onderzoekers staat HR wel eens wat 
minder op het netvlies. Heel oneerbiedig gezegd: ze zijn met 
zulke ingewikkelde vraagstukken bezig en vinden HR dan 
vaak geneuzel. ‘Doe maar gewoon je werk’, zeggen zij. Maar 
voor de jonge generatie werkt het natuurlijk anders. Dan vind 
ik de uitdaging om die onderzoekers wel aan boord te krij-
gen, en hen bijvoorbeeld te enthousiasmeren om aan het lei-
derschapsprogramma mee te doen.”

En verder?
“Naast leiderschap bestaat onze HR-strategie uit nog 5 ande-
re thema’s: recruitment en onboarding, talentmanagement, 
duurzame inzetbaarheid, verzuim en sociale innovatie. We 
hebben dat strategieverhaal wel op orde, vind ik zelf. We 
hebben eerst de missie, de purpose, van de organisatie ge-

formuleerd: een significante bijdrage leveren aan het oplos-
sen van het kankerprobleem in de 21ste eeuw. En we willen 
bovendien het beste kankerinstituut van Europa zijn, met de 
beste onderzoekers, artsen en verpleegkundigen. Vanuit die 
purpose hebben wij als HR onze dienstverlening opgezet. We 
zijn nu aan het kijken: wat voor gedrag hoort daar dan bij?
En we kijken ook naar onze systemen, naar hoe we meer met 
HR analytics kunnen doen. Wat ik hier nog onderbelicht vind 
is People services & Self services. Dat moet echt beter. Ze ko-
men gemiddeld genomen nog veel te snel hier bij HR, in 
plaats van het zelf op te lossen. Dat heeft ook te maken met 
de cultuur die met zich meebrengt dat sommige medewer-
kers totaal ontzorgd willen worden. Daarin zijn we een beetje 
doorgeslagen, vind ik.

‘Duurzame inzetbaarheid is 
vanuit de cao vooral gericht 

op ouderen’

Wat ik ook een spannend thema vind: ik geloof in maatwerk 
en innovatie. Maar soms is dat lastig, als je in een cao zit. 
Om een voorbeeld te noemen: duurzame inzetbaarheid. 
Vanuit de cao is dat thema vooral gericht op ouderen. Maar 
ik wil liever een aanbod maken voor elke fase van het leven, 
dus ook voor mensen met jonge kinderen, of mensen die 
mantelzorg geven. Daarop inspelen doe ik veel liever dan al-
leen generatiebeleid maken. Dus daar zijn we nu mee bezig. 
We spreken hier vaak over de term ‘Personalised medicine’, 
oftewel: medicijnen op maat. In analogie daarmee hebben 
wij het daarom nu over ‘Personalised HR’. Meer maatwerk 
dus.

Een thema dat daarbij hoort, zijn wat mij betreft ook de 
zzp’ers. Samen met andere ziekenhuizen en instellingen in de 
regio kijken we nu hoe we niet meer tegen zzp’ers hoeven te 
vechten, maar ze juist kunnen omarmen. Zo zijn we bezig 
met de opzet van een innovatief platform voor alle zzp’ers, 
zodat we de marges van de detacheerders eruit halen. Daar 
zitten we nu midden in.”

Is dat ook wat je bedoelt met sociale inno-
vatie?
“Deels. Het is een thema waar we wel mee worstelen, en waar 
we meer mee willen dan we nu doen. Het gaat dan bijvoor-
beeld ook om de vraag: wat gaat robotisering van de OK 
doen? En wat gaat thuismedicatie voor ons betekenen? Dat is 
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Live online masterclass:  

Moderne HR-cyclus ontwerpen

We moeten stoppen met het jaarlijkse ritueel van 
functionerings- en beoordelingsgesprekken. De HR-cyclus is 
een papieren tijger. Maar wat komt ervoor in de plaats? In 
deze live online masterclass stelt u in twee dagdelen een 
plan van aanpak op voor modernisering van uw HR-cyclus 
en een ontwerp voor effectief performance management.
> www.hracademy.nl
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de toekomst van de zorg, maar hoe verhoudt zich dat tot de 
mensen die in de zorg werken?

We vinden dat we hier als HR ook een rol in moeten spelen. 
Bijvoorbeeld door mensen te trainen in de omgang met een 
robot-OK. Eerst was dat nog wat vrijblijvend. Als je het niet 
wilde, dan hoef je ook niet. Maar daar wil ik vanaf. Dit is de 
toekomst van de zorg, dus vind ik dat iederéén nu zo’n oplei-
ding moet doen.”

Kun je zoiets wel opleggen?
“Niets gaat vanzelf. Het helpt als je informele contacten hebt 
en het goed kunt beargumenteren. Dan kun je veel bereiken. 
Ik vind het bijvoorbeeld ook heel leuk om een intensieve, 
vertrouwelijke relatie met de OR te hebben. We hebben net 
een heel cao-proces achter de rug. Daarin was eerst sprake 
van stakingen, maar dat hebben we  afgerond met bloemen. 
Daar haal ik wel een kick uit, als het toch lukt om dan verbin-
ding te maken en met elkaar het goede gesprek te hebben. 
Mijn ervaring is: zolang je het gesprek hebt, kom je er eigen-
lijk altijd wel uit. Ook als je op een onderwerp tegenover el-
kaar staat. Dan benoem je dat, we zijn het echt niet eens, nou 
prima, verder maar weer.”

Wat zijn je grote dromen hier nog?
“Geen tekorten, een laag verzuim, en nóg meer aan boord 
zitten van de strategische thema’s. Nóg meer het gesprek 
aangaan met de specialisten en toponderzoekers, en daar het 
belang van HR onderstrepen.  

We zijn sinds kort ook geen services-dienst meer, maar vallen 
nu direct onder de Raad van Bestuur. Dat scheelt natuurlijk 
ook. Het heeft misschien ook met leeftijd te maken, maar ik 
voel me hier vrij om me te bewegen. Ik heb daar zelf ook wel 
een soort missie in. Omdat ik echt geloof dat het niet alleen 
belangrijk is voor de afdeling als HR goed gepositioneerd is, 
maar ook voor de hele organisatie.”

Kreeg je toen je hier startte ook een soort 
opdracht mee?
“Ja, eigenlijk twee opdrachten. De eerste was: doe wat aan de 
tekorten. En de tweede was: zorg voor verbinding.  Maar voor 
mij kost dat geen moeite om op de agenda te zetten. Ik ben 
van nature een verbinder.

Wat heel leuk is: dit huis werkt zo dat je in de gang altijd ie-
dereen tegenkomt. Ik heb mijn beste dagen als ik geen af-
spraken heb en ik hier alleen maar rondloop en aan het eind 
van de dag iedereen tegen het lijf gelopen ben. Je wordt zó 

geleefd in dit soort banen. Daarom zet ik ook nooit mijn 
agenda vol, plan ik nooit kopstaart-afspraken. Want juist in 
de toevallige ontmoeting leer ik vaak het meest.”

Hoe beleven jullie de recente coronacrisis?
“Over het algemeen: héél druk. Ik heb ongelooflijke weken ge-
maakt, we hebben in het begin in twee weken een heel team 
van 25 man geformeerd. Je moet dan zóveel afstemmen.
Onze status is dat we een bijzonder ziekenhuis zijn, en dus 
zoveel mogelijk COVID-vrij zijn. We nemen wel veel patiënten 
over van andere ziekenhuizen als het gaat om kankerzorg. 
Maar dat betekent dus ook: al heb je als zorgmedewerker 
een snotneus, dan moet je thuisblijven. We testen veel, heb-
ben gelukkig ook genoeg testen in huis. Maar tot je uitslag, 
mag je het ziekenhuis niet meer in. Dat is voor de planning 
natuurlijk best spannend, en komt heel nauw.

Zelf ben ik heel veel hier in huis aanwezig; ook als HR-mana-
ger is het gewoon lastig in dit soort situaties thuis te werken, 
met al die afstemming. Overal in de zorg zie je in deze tijd 
veel mensen bezig met te kijken hoe voldoende capaciteit te 
kunnen garanderen. Ik moet zeggen: ik vind het ook wel heel 
mooi om daarvan deel uit te maken en mijn steentje te kun-
nen bijdragen. De crisis verbindt ook, óók de ziekenhuizen 
onderling. Dat is mooi om te zien. Het is een gekke, bizarre 
tijd, maar ook een heel mooie tijd. Het is fijn om te zien dat 
de waardering voor de zorg zo leeft. We krijgen van mensen 
uit de buurt zelfs tulpen en pannenkoeken opgestuurd. Laten 
we hopen dat die waardering standhoudt, ook als we dat vi-
rus eronder hebben gekregen.” 
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TEKST: PETER BOERMAN (I .S.M. HETTY MOLL, COMPAGNON)

‘Je moet altijd proberen 
te verleiden op inhoud’

Eerst Cruyff. Dan Martin Garrix. Of misschien wel: de stroop-
wafel. Maar toch echt niet veel later daar achteraan: de uni-
versiteit van Wageningen. En misschien zelfs nog wel: ervóór. 
Dat is waar Nederland in het buitenland het meest bekend 
om staat, zei premier Mark Rutte in 2018, bij de opening van 
het academisch jaar op de toen 100-jarige universiteit. 
In Nederland mag het dan niet altijd opvallen, het geeft wel 

mooi aan hoe bijzonder de organisatie is waar hij corporate 
directeur HR mag zijn, zegt de 51-jarige Martijn Scheen. “En 
dan zit ik hier dus niet alleen bij de mooiste organisatie van de 
wereld, maar dan heb ik er ook nog eens de leukste functie.”
Hij vertelt het met trots, maar geeft ook toe: het is wel een 
functie met vele uitdagingen, in een zeer complexe omge-
ving. Want het gaat in zijn werk niet alleen om de 6.500 me-

Mensen verleiden op inhoud van je voorstellen. Dat werkt altijd beter dan verplichten, 

zegt Martijn Scheen, HR-directeur van de Wageningen University & Research (WUR). Maar 

hoe lastig is dat in een wereld vol autonome wetenschappers? ‘Als de basis niet op orde is, 

vinden ze HR een kostenpost. Maar als je waarde levert, zien ze ook echt wel: hé, ze hel-

pen mij. Dat maakt het werk hier zo leuk.’ 
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dewerkers die aan de universiteit en de meer toegepast we-
tenschappelijk onderzoek uitvoerende research-tak 
verbonden zijn, met twee verschillende cao’s, hij komt daarbij 
ook in aanraking met de vele partners die graag met de WUR 
willen samenwerken. En dan heeft hij ook nog eens te maken 
met onderzoekers die sterk hechten aan hun eigen autono-
mie en zich niet altijd iets gelegen laten liggen aan wat er op 
‘corporate niveau’ aan HR verzonnen wordt. Hoe navigeert hij 
daar doorheen?

Wat zie je als je grootste uitdaging?
“Ik had het geluk dat toen ik hier in 2018 begon, net de laatste 
conceptversie van het nieuwe strategisch plan klaar was. In dat 
plan staat ook een grote paragraaf over mensen en hoe we 
willen dat ze samenwerken om echt wetenschappelijke impact 
te blijven houden in het domein van gezonde voeding en leef-
omgeving. Wat ik vervolgens met de HR-managers van de de-
centrale eenheden ben gaan doen, is kijken: ‘Oké, als dit dan 
de strategische uitdagingen zijn, wat zijn dan de people issues 
die hier uit komen? En wat zijn de HR-uitdagingen? 
Ik maak daar altijd bewust onderscheid tussen. De neiging be-
staat hier namelijk nogal dat als het ging om ‘iets met mensen’, 
om dan naar HR te kijken. Maar wij willen duidelijk maken: 

people issues horen thuis bij de leidinggevenden. Wij als HR 
ondersteunen hen daarbij, maar nemen het niet van ze over. 
Om een voorbeeld te geven: toen we het hadden over de 
werkdruk hier, vroegen een aantal leidinggevenden van de 
kenniseenheden: ‘Kan HR niet een soort early warning systeem 
ontwikkelen om signalen van werkdruk te signaleren?’ Waarop 
ik antwoordde: ‘Dat systeem hebben we al. Dat heet leidingge-
ven. Kijk eens echt goed naar je mensen. Vraag hen: hoe gaat 
het met je? Zullen we eens gaan zitten om over je loopbaan te 
praten?’ Dat gesprek zijn we nu dus vanuit HR veel meer aan 
het faciliteren. Het is één van onze speerpunten.”

Wat zijn verder je speerpunten?
“In het strategisch plan zijn 12 ‘veranderrichtingen’ benoemd. 
In 5 van die 12 zit een duidelijke ‘mens- en organisatie’-com-
ponent, waar wij ons bij HR op richten. Want we kunnen hier 
de mooiste innovaties uitvinden, uiteindelijk zijn het niet 
onze drones of laboratoriumbuisjes die het verschil maken, 
maar zijn het de mensen. Op basis van die veranderrichtingen 
hebben we een aantal thema’s benoemd, waarvan we aan de 
decentrale kenniseenheden hebben gevraagd: doe je mee, of 
niet? En ze dan verleiden op inhoud, daar geloof ik echt in. 
Maar wel meteen erbij zeggen: als je nu niet meedoet, maar 
dat over een tijdje wel wil, ja, dat wordt dan soms wel inge-
wikkeld.”

Kun je daarvan een voorbeeld noemen?
“Toen ik hier kwam was recruitment volledig decentraal gere-
geld. Wageningen heeft een enorm goede naam in de we-
reld, op heel veel gebieden, maar daar werd in de employer 
branding helemaal geen gebruik van gemaakt. En dat terwijl 
we wel 800 vacatures per jaar hebben en internationaal we-
tenschappelijk toptalent aan ons willen binden.
Maar als er ergens een vacature was, keek iedere lokale HR-
adviseur even in zijn computer: heb ik nog ergens een tekstje 
liggen? En dat werd dan op een ouderwetse manier ergens 
gepost. Of de hoogleraar zette de vacature alleen uit in zijn 
of haar netwerk. Ik zag toen al snel: wil je die grote aantallen 
halen, dan moet je je recruitment professionaliseren. Daar-
voor hebben we onder meer centraal gecoördineerd recruit-
mentteam geformeerd en een sourcer in huis gehaald, die 
met bibliometrische zoekmechanismes via wetenschappelijke 
publicaties kandidaten weet te vinden, waardoor onze recrui-
ters nu zelfs vaak hoogleraren verrassen. Dan zien ze daar 
toch ineens wel de toegevoegde waarde van. 
En zo hebben we nog meer geprofessionaliseerd en centraal 
gecoördineerd, waardoor die hele recruitment-case eigenlijk 
één groot succes is geworden. En dat maakt het natuurlijk ook 
weer makkelijker om andere terreinen voortgang te boeken.”

Je hebt hun recruitment volledig uit handen 
genomen?
“Nee, dat zou hier niet werken. We hebben vijf science 
groups, kenniseenheden, die werken als redelijk autonome 
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“Naast recruitment besteden we ook veel aandacht aan leider-
schaps- en talentontwikkeling, en aan vitaliteit en werkdruk. 
Een vierde opdracht, die ik onszelf als HR heb gegeven, is het 
efficiënter inrichten van de hele HR-fabriek en daarnaast meer 
waarde gaan toevoegen op de echt strategische HR-thema’s. 
Dat is echt een megaproject, waar we nu midden in zitten.
Nog veel HR-mensen in de basisprocessen zijn hier druk be-
zig met briefjes schrijven en overtypen. Daar schrok ik wel 
van toen ik hier binnenkwam. Het had in het begin niet mijn 
eerste focus, maar nu zie ik dat hier nog heel veel verbetering 
te halen is. Er is op onderdelen gelukkig al wel veel gedigita-
liseerd naar ons shared services center, maar er is nog te wei-
nig fundamenteel gekeken naar: hoe ziet je hele dienstverle-
ningsmodel van HR dan eruit?
Als je nu bijvoorbeeld een zwangerschapsverlof wilt aanvra-
gen, toets je dat in op intranet en dan krijg je allerlei infor-
matie van uit allerlei kenniseenheden. Heel onoverzichtelijk. 
Waar ik heen wil is: één knop voor medewerkers voor zwan-
gerschap, dat een berichtje uitstuurt ‘Goh gefeliciteerd, wat 
leuk dat u moeder wordt! U kunt daar en daar terecht voor 
informatie.’ Zo zijn we ook aan de binnenkant aan het kijken: 
waar kunnen we nou echt processen verbeteren? Veel meer 
met agile teams, minder houtje-touwtje, meer informatiege-
dreven ook. 
Alleen als je kunt laten zien wat je bereikt, kun je ook de impact 
van HR aantonen. En dan niet alleen financieel, maar bijvoor-
beeld ook in medewerkertevredenheid. Ik ben van huis uit be-
drijfseconoom, ik hou wel van ‘meten = weten’ en informatie die 
HR-impact aantoont. Dat zou hier, in een omgeving waar we 
juist alles meten om te weten, ook wel iets meer mogen.”

Hoe dan? 
“Nou, door bijvoorbeeld één keer per maand de recruitment-
cijfers te publiceren. Zodat iedereen kan zien: wat gebeurt er 
nou, welke aantallen worden gehaald? Hetzelfde geldt voor 
JOPS, ons centrale team dat een werk- en leercentrum heeft 
opgezet voor mensen met een functiebeperking. Onze ambi-
tie is om binnen nu en 3 jaar ruim 200 mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt te plaatsen, overal in de organisa-
tie. Voor bijvoorbeeld functies als surveillant. Of om docenten 
met een enorme werkdruk te ondersteunen. Daarvan kun je 
dan ook vaker laten zien: hoe staat het ervoor? Nou moet ik 
ook wel zeggen: het hoeft ook niet door te slaan, HR blijft 
mensenwerk. En de grote verwachtingen van HR Analytics, 
die je een paar jaar geleden steeds hoorde, die heb ik eigen-
lijk ook nog te weinig bewaarheid zien worden.”

Waar zetten jullie op in als het gaat om 
leiderschap?
“We gebruiken daarvoor vaak het influence-model van Mc-
Kinsey, dat draait om mogen, moeten, willen en kunnen van 
medewerkers en hoe je daar als leidinggevende invloed op 

units. Zij waren natuurlijk bang iets uit handen te geven aan 
een centraal team dat weinig decentrale specifieke kennis 
heeft. Wat we daarom gedaan hebben is enerzijds een cen-
traal recruitmentteam starten, met een sourcer, plus onder-
steuning, maar anderzijds ook zorgen dat deze recruiters 
daar werken waar het werk gebeurt. Bij de decentrale eenhe-
den dus, waar ze deel uitmaken van de decentrale HR-teams. 
En die recruiters komen dan één dag in de week centraal bij 
elkaar. Dat model gebruik ik nu ook voor andere beleidster-
reinen. Centraal wat kan en handig is, maar daar gaan werken 
- decentraal dus - waar primaire proces plaatsvindt. Zo voor-
kom je ook dat ze decentraal gaan denken: wat doen die
mensen in het ‘bestuurscentrum’ eigenlijk allemaal?”

Is dat een strijd geweest?
“Jazeker. Nou ja, eigenlijk is strijd niet het goede woord. Ik 
voel me net zo verantwoordelijk voor decentraal HR als hier 
voor centraal, bijvoorbeeld bij shared services. Ik ben het op 
inhoud gaan doen. We hebben laten zien wat we konden be-
tekenen en hebben toen gevraagd: doe je mee of niet? En al-
leen aan het begin van een recruitmentproces, of wil je ook 
daarna volledig ontzorgd worden? 
We hebben de decentrale eenhedenbewust keuzes gegeven. 
Het brein houdt nu eenmaal van keuzes. Zeker in een onder-
zoeks- en wetenschapsomgeving als deze willen mensen veel 
zelf ontdekken en niet in een mal gedrukt worden. Het is net 
kantklossen. Je wilt een mooi kleedje maken, maar welk klos-
je leg je op welk moment over het andere om uiteindelijk tot 
een goed resultaat te komen? Die zoektocht - dat maakt wer-
ken voor deze organisatie zo leuk.”

Doe je echt alles vanuit de verleiding?
“Nou, sommige dingen natuurlijk niet. Een cao is een cao, bij-
voorbeeld. Dat is hier trouwens ook complex. De research-
kant, dat zijn hier dik 3.000 mensen, kennen een eigen cao. 
De rest, dus ook dik 3.000 mensen, vallen onder de sector-
cao van alle Nederlandse Universiteiten. De mensen met ver-
schillende cao’s werken vaak met elkaar samen op dezelfde 
werkplek.
De uitdaging bij die twee cao’s is om zoveel mogelijk te har-
moniseren, maar tegelijk ook ruimte te houden voor de voor-
delen van flexibiliteit. Ik kan het bijvoorbeeld niet uitleggen 
dat de ene medewerker op Goede Vrijdag vrij heeft en de an-
der niet. Maar aan de andere kant kent de researchtak, waar 
toegepast onderzoek wordt gedaan, wel een andere dyna-
miek. De geldstromen zijn bij Wageningen Reseach nog on-
zekerder dan bij de universiteit. Daarom moet je een bepaal-
de mate van flexibiliteit hebben, die niet in de cao van de 
universiteiten zit. Het leuke is trouwens: ik zit óók in het dele-
gatieteam dat de cao voor de 13 universiteiten doet. Dus dan 
kom ik dezelfde vakbondsbestuurders weer tegen.”
Wat staat er verder op je HR-agenda?
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kunt uitoefenen. Oftewel: hoe geef je zelf het goede voor-
beeld? Hoe stimuleer en bevorder je goed gedrag? Hoe haal 
je barrières weg? En hoe ondersteun je mensen dat ze dat 
ook willen doen? 
In combinatie daarmee zetten we bij onze eigen medewer-
kers ook steeds meer in op: regie op eigen loopbaan en ei-
gen inzet van talent. Hoe maak je het voor mensen inzichte-
lijk wat hun talent is en waar ze hun hand voor kunnen 
opsteken? Je ziet dat corona dat trouwens in een stroomver-
snelling heeft gebracht. Op sommige plekken was daardoor 
ineens veel minder werk, op andere plekken juist veel meer. 
Wij hebben daarvoor in no time ‘Matchpoint’ opgericht, een 
intern digitaal platform waar klussen konden worden aange-
boden en waar medewerkers zich voor konden inschrijven. 
Zonder interne doorfacturering.
Dat idee willen we nu groter maken, door mensen vaker de 
kans te geven bij een andere discipline te werken, al dan niet 
tijdelijk. We ontwikkelen daarvoor bijvoorbeeld ook een 
skills-paspoort, om die overgang makkelijker te maken.”

Want buiten coronatijd is het vast minder 
makkelijk.
“Klopt, maar het is ook een cultuurding. Mensen zitten waar 
ze zitten. En hoe prikkel je dan dat ze verder kijken? En ook 
leidinggevenden zitten vaak bovenop hun beste mensen. Dat 
is vreselijk ingewikkeld. Daarom hebben we dit ook bewust 
als speerpunt benoemd in het strategisch plan. 
Dat sluit trouwens ook aan bij twee van de grootste opdrach-
ten die ik meekreeg, en dat zijn talentontwikkeling en diversi-
teit. Daar hebben we het afgelopen jaar ook grote slagen in 
gemaakt. Wie zijn dan onze talenten en vanuit welke achter-
gond komen ze? Hoe krijg je inclusieve teams en zicht op ta-
lent? Dat begint dan met de vraag: wat is talent? Is dat als 
wetenschapper? Of gaat het om talent als people manager? 
Die twee talenten hoeven niet samen te vallen, vaak niet zelfs. 
Op basis van de gedragscriteria die we hebben geformuleerd, 
zijn we nu een vlootschouw aan het houden, en zo een pijplijn 
aan het vullen. Waar zit het talent? En waar kom je nog tekort? 
Zo hebben we een risicoanalyse gemaakt, waardoor ik denk dat 
we nu veel beter voorbereid zijn op de toekomst als het gaat 
om opvolging voor cruciale functies en het sturen op diversiteit.”

Je had het eerder over werkdruk, een van de 
grote thema’s op de Nederlandse universi-
teiten. Hoe gaan jullie daarmee om? 
“De werkdruk in de wetenschap is inderdaad extreem hoog, 
zeker bij docenten. Gelukkig zien we in medewerkertevreden-
heidonderzoek ook dat deze mensen veel energie uit hun 
werk halen. Zou dat niet zo zijn, dan zou je een nog groter 
probleem hebben.
Maar goed, het is wel een ongezonde situatie. En het is ook 
heel weerbarstig om daar vanuit HR iets aan te doen. We hel-

pen mensen wel zich bewust ervan te zijn, vanuit ‘vitality’. 
Wat vraag je van jezelf? Hoe hou je het leuk? Een belangrijke 
component daarin, dat geloof ik echt, is je leidinggevende. 
Het helpt om in elk geval met elkaar de verwachtingen af te 
stemmen. In de wetenschap wordt leidinggeven vaak nog wel 
als corvee gezien. Iets als een beoordelingscyclus, dat zien ze 
echt als een moetje. En dan hebben we hier ook nog eens 
weinig gebruikersvriendelijk HR-systeem om zulke gesprek-
ken vast te leggen. Terwijl ik ernaartoe wil dat er juist veel 
méér gesprek tussen medewerker en leidinggevende komt. 
Een continue dialoog: joh, hoe gaat het met je, wat wil je nog 
verder ontwikkelen en hoe kan ik je daarbij helpen?
Dat zijn we dus nu vanuit HR aan het faciliteren. Het HR-sys-
teem blijft daarbij intact, maar hoef je niet meer te gebruiken. 
Als je maar het gesprek voert, en afspraken maakt, dat vinden 
we het belangrijkst. Doe dat op jouw eigen manier en dan 
mag je het uploaden. We kijken nu dus eerst naar: hoe voer 
je dat gesprek? En pas daarna naar: hoe kunnen we dat van-
uit een systeem faciliteren? Misschien wel met een app. Maar 
daar gaat het nu niet om. Het gaat er eerst om dat het ge-
sprek vaker en beter gevoerd wordt.”

Wordt HR voldoende gewaardeerd in een 
wereld van wetenschappers?
“Als je niet levert op je basisprocessen, dan vinden ze HR hier 
al snel een kostenpost. Maar het leuke is: je kunt hier ook 
echt waarde toevoegen. Door zo’n vlootschouw te organise-
ren bijvoorbeeld. Of door ze echt te ondersteunen in hun 
people management-vraagstukken. Dan zien de wetenschap-
pers ook echt wel: hé, ze helpen mij. Dan zien ze ook dat ze 
effect hebben om mensen gemotiveerd te krijgen. 
Ons motto als HR is hier: wij zijn de aanjager van de strategie-
realisatie. In dat woord ‘aanjager’ zit voor mij heel veel: actie 
en ondersteuning aan wetenschappers, onderzoekers en lei-
dinggevenden. De mensen die hier werken zijn zó betrokken 
bij de wereld beter maken. Er komen hier zóveel innovaties 
vandaan, daar word je gewoon blij van. Dat maakt HR in deze 
omgeving ook juist zo leuk, omdat je hier echt iets kunt toe-
voegen. Veel leidinggevenden hier zijn niet voor people ma-
nagement geboren. Zij zien wel in dat HR komt met dingen 
waar zij bewust onbekwaam in zijn, hun blinde vlekken. Als je 
vervolgens niet te streng voor ze bent en hen daarin helpt en 
begeleidt, dan kun je als HR heel veel waarde toevoegen.” 

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.
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‘Sturen vind ik niet het 
goede mechanisme’

Een verklede koe tegen het lijf lopen? Ten tijde van de twee-
de coronagolf kon het je zomaar gebeuren, op het Exact-
hoofdkantoor in Delft. Het was ‘Carla The Corona Cow’, in het 
leven geroepen door de HR-afdeling. Deed je het goed, dan 
kon ze je trakteren op een koetjesreep. En als je het niet goed 
deed? Dan kreeg je een kaartje, met daarop de tekst: ‘Boe – 
stay alert, stay safe’.

“Ik wil niet het wijzende vingertje zijn”, zegt Florien de Nijs 
(43) over de ludieke actie. “Niet steeds de politieagent spe-
len. En ik hou wel van die knipoog. Vandaar dat we dit wel
een mooie oplossing vonden.”

Een ander voorbeeld van het ‘omdenken’ en ‘denken in mo-
gelijkheden’, dat ze graag propageert, was het strand dat 
destijds ineens naast het pand opdook. “Toen corona er plots 
was, vroegen wij ons af: hoe kunnen we het toch een beetje 
leuk houden voor de medewerkers? En toen zagen we de 
enorme parkeerplaats liggen naast het gebouw… Een paar 
vrachtwagens met zand, een paar parasols en tafeltjes, en 
huppatee, we hadden een strand. Een groot succes onder de 
medewerkers. Misschien is het niet groots, maar soms moet 
je het gewoon doen.”

Het zijn maar een paar van de voorbeelden van het ‘verras-
sen’ dat De Nijs graag zegt te doen. Sinds 15 november 2019 
is ze bij Exact in dienst, en dat kan sindsdien aan geen mede-
werker voorbij zijn gegaan, ondanks het rare jaar waarin we 
nu allemaal zitten.

Waarom pas jij hier zo goed, denk je?
“Exact zocht iemand die al eerder een cultuurverandering 
had gedaan, iemand met change-ervaring en bovendien met 
internationale ervaring. Dat had ik allemaal in mijn bagage, 
onder meer opgedaan bij ABN Amro en KPN Telecom.
Daarbij merkte ik al snel dat het type mens mij hier aan-

spreekt. Het is een cultuur van ‘doe maar gewoon’, spijker-
broeken, je en jij, geen cultuur van hiërarchie. En dat wilde ik 
ook, want ik geloof niet dat je ooit vanuit hiërarchie verande-
ring voor elkaar kunt krijgen. 

Daarnaast wilde ik graag de eindverantwoordelijke HR-rol in 
een niet té groot bedrijf. Ik gedij namelijk goed in een orga-
nisatie waar ik de mensen ken, heb ik gemerkt. Maar ik wilde 
aan de andere kant ook graag de dynamiek van een interna-
tionaal bedrijf. Exact was zo voor mij de ideale match.”

‘Er stonden vanaf het begin 
voor mij drie dingen op de 

roadmap: leiderschaps- 
ontwikkeling, de employee 
experience en learning and 

development’

Maar wel een bedrijf met een cultuur die 
veranderd moest worden.
“Er stonden vanaf het begin voor mij drie dingen op de road-
map: leiderschapsontwikkeling, de employee experience en 
learning and development. Drie dingen die natuurlijk ook 
heel veel met elkaar te maken hebben.

Op het gebied van leiderschapsverandering waren we bij-
voorbeeld net begonnen met veel meer vertrouwen geven 
aan medewerkers. Er was hier toch nog wel een cultuur van 
controleren. Terwijl we geloven dat als je een innovatief be-
drijf wilt zijn, je mensen de ruimte moet geven.

HR is steeds meer marketing, vindt Florien de Nijs, HR-directeur van softwarebedrijf 

Exact. ‘Je moet niet alleen regeltjes uitvaardigen, je moet ook kijken hoe je het presen-

teert. Of de ontvanger het waardeert als cadeautje.’ Alleen zo maak je op lange termijn 

het verschil, denkt ze. ‘Maar de klant centraal stellen, dat is nog best omdenken in HR.’
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Ik had een leuk idee van een leiderschapsprogramma, maar 
toen kwam er ineens een ander leiderschapsprogramma tus-
sendoor. En dat heette corona. Vanmorgen vertelde een ma-
nager me nog: ‘Toen kwam corona en toen móést ik ineens 
wel loslaten. Dat is niet mijn natuur. Maar het bleek toch te 
werken!’

Hoe vreselijk corona ook is, in die zin heeft deze crisis mij op 
sommige punten ook zeker geholpen. Een moderne werkge-
ver zijn, een andere manier van je kantoor inrichten, ik hoef 

het nu minder uit te leggen, mensen zien de noodzaak snel-
ler ervan in. Er komt bijna als vanzelf vraag naar.”

Was de cultuur dan zo ouderwets?
“Nou, het was wel een cultuur van 9-tot-5 op kantoor, en om 
3 uur melden dat je naar de tandarts moet. Ik wil - en dat 
past volgens mij veel meer bij deze tijd - dat je zelf je keuzes 
maakt. We hadden ook veel one size fits all-oplossingen. Dat 
wil ik graag doorbreken en meer flexibiliteit bieden. Dat jij 
mag kiezen wat bij jou past. Dus dat je ook zelf mag kiezen 
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hoe je naar kantoor komt, met de fiets, of via een mobiliteits-
budget. Dat soort dingen. ”

Hoe wil je die cultuur doorbreken?
“Daarbij is die term employee experience belangrijk. Dit is 
echt een tof bedrijf. Maar de verrassing mag soms wel iets 
groter. Dat gevoel van: wow, dat had ik niet verwacht. Zoals 
dat voorbeeld van dat strand. Als medewerkers die verande-
ring gaan zien, ben ik al heel tevreden.
Er zit veel meer ambitie en creativiteit in het bedrijf dan men-
sen van buiten zien. We krijgen echt voldoende sollicitaties, 
maar ook daar mag de verrassing groter. We willen bijvoor-
beeld op een andere manier gaan interviewen. Veel meer via 
video, via gaming. Er komen andere generaties binnen, daar 
moet je je ook anders op inrichten.

Had je laatst dat voorbeeld gezien van Tony’s Chocolonely, 
met dat mooi vormgegeven arbeidscontract op slechts 2 
kantjes? Love it! Zo denken, dat is wat ik hier ook wil. Er zit 
namelijk wel een verhaal achter. Ik wil graag dat mensen 
daarvoor tekenen, en niet alleen voor de koude cijfers van 
het salaris en de werktijden.”

Wat is dat verhaal dan? 
“Mensen zoeken tegenwoordig steeds meer bedrijven waar een 
purpose achter zit. Bij ons is die purpose onder meer dat je je-
zelf kunt zijn, en dat je gelijke kansen kunt krijgen. Daar hebben 
we anderhalf jaar geleden ook de Exact Foundation voor opge-
richt, om meer gelijke kansen in de IT voor mannen en vrouwen 
te realiseren. Dat vind ik persoonlijk wel heel tof van Exact.

Zo heb ik zelf laatst bij Jinc sollicitatietraining gegeven op 
een vmbo-school. Ik merk dat ik daar energie van krijg, en 
vind het zelf prachtig dat Exact op die manier méér is dan al-
leen software. We doen daar intern en extern ook veel be-
richtgeving over. Ook voor onze eigen teams. Minder bowlen 
en steengrillen, meer cadeautjes inpakken voor kinderen die 
normaal niets krijgen, en lesgeven in achterstandswijken, dat 
soort dingen. Dat is niet alleen dankbaarder, het geeft ook 
zóveel trots en gezamenlijkheidsgevoel.”

Is dat iets wat je vanuit HR stuurt?
“Sturen vind ik niet het goede mechanisme om iets te berei-
ken. Het gaat meer om: spread the word. We delen ervarin-
gen op de website en dan moet het vanzelf ontstaan. Ik ga 
ook geen lijstjes bijhouden van: wie doet wel mee, en wie 
niet? Dan heb je weer die controle waar we juist vanaf willen.”

Heb je nooit besloten dat je toch ergens 
moest sturen?
(Denkt lang na). “Nee, ik kan daar echt geen voorbeeld bij 
bedenken. Dat is een goed teken, denk ik? Als ik die neiging 
heb, denk ik dat ik er toch nog steeds voor zou kiezen vanuit 
mijn eigen overtuiging het grotere verhaal te doen.

Ik geloof dat we als HR nog te vaak regels neerzetten voor de 
3% die zich er níet aan houdt. Daardoor kaderen we dingen 
te veel af. Maar wat als je die regels zou weghalen? Wat ge-
beurt er dan? Heel veel HR-handboeken zijn gericht op de 
3% van de mensen. Ik werk liever vanuit vertrouwen.”

Kun je daarvan een voorbeeld geven?
“We hebben nu in coronatijd bijvoorbeeld afgesproken dat je 
niet naar kantoor komt, behalve als je functie business critical 
is. Ik vind dat we dan mensen moeten vertrouwen dat ze zelf 
kunnen inschatten wanneer het business critical is. En als dan 
toch iemand naar kantoor komt met een andere reden, moe-
ten we dan echt alle managers een mail sturen dat dit niet 
mag? De meeste mensen deugen, daar geloof ik echt in. 
Richt je liever op de mensen die het wél goed doen, denk ik 
dan.

‘Ik probeer steeds te denken 
aan de vraag: in hoeverre 

komt het aan?’

Ander voorbeeld: in deze coronatijd neemt bijna niemand 
meer vakantie op. Gaan we dan vanuit HR zeggen: gij zúlt? Ik 
denk dat je daarmee niet het juiste effect bereikt. Liever leg-
gen we uit dat het vanuit health-oogpunt verstandig is om 
wél vakantie te nemen. Dan zien mensen daarvan heus wel 
de waarde in. Als je constant met het vingertje wijst, gebeurt 
er nooit wat.”

Veel uitleggen dus.
“Het is omdenken in HR. De vraag stellen: wat heeft de klant 
nodig? HR is marketing, zeg ik vaak. Het gaat ook om hoe je 
het presenteert en formuleert. Doe je een strikje om het pak-
ketje heen? Waardeert de ontvanger het als een cadeautje? Ik 
probeer steeds te denken aan de vraag: in hoeverre komt het 
aan? Je kunt als HR heel mooie dingen neerzetten, de prach-
tigste tools hebben, maar als de spreekwoordelijke Pieter in 
Eindhoven het niet waardeert, dan is het nog steeds: missie 
niet geslaagd.”

Wanneer is het: missie wél geslaagd?
“Ik wil dat Exact veel meer een employer of choice wordt. 
Waar mensen willen werken omdat je daar jezelf kunt zijn. 
Omdat het een jong techbedrijf is, zonder veel hiërarchie. Ge-
lukkig hebben we een bestuur dat dat ook wil. Ik hoef dat 
niet af te dwingen. Niet allemaal meer een eigen kamer, niet 
op de bovenste verdieping gaan zitten, maar gewoon op de 
eerste. En gewoon zelf je lunch halen. Dat zijn voor mij dé 
symbolen van open zijn, transparant zijn.”
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Het bedrijf heeft zich ook voorgenomen 
binnen 5 jaar in omzet te verdubbelen. Hoe 
draag je daar vanuit HR aan bij?
“Innovatief is daarin het sleutelwoord. Altijd beter willen wor-
den. Naar klanten toe, en naar collega’s toe. En wat ook be-
langrijk is: als werkgever aantrekkelijk zijn. Als we de beste 
mensen kunnen binnenhalen, en ervoor zorgen dat die men-
sen ook langer blijven, dan dragen we als HR vanzelf bij aan 
die doelstelling.”

Hoe zorg je dat mensen langer willen blij-
ven?
“Daarin speelt leren een grote rol. We hebben bijvoorbeeld 
net drie weken geleden een nieuw learning-systeem geïmple-
menteerd, dat veel minder draait om formele trainingen, 
maar veel meer om onderling kennis en competenties uitwis-
selen. Vertel maar waar je goed in bent, zodat andere men-
sen je kunnen vinden. Dat levert leuke kruisbestuivingen op.
We willen daar echt een vernieuwend en verbindend plat-
form van maken, waar leren van elkaar en e-learning belang-
rijke onderdelen van zijn. De reacties daarop zijn gelukkig 
heel positief. Mensen vinden het sowieso trouwens heel fijn 
om te zien dat we ook in deze tijd blijven investeren in groei 
en verbetering. Dat geeft vertrouwen dat we niet stilstaan in 
deze crisis.”

Maakt dat je werk makkelijker?
“Ja, natuurlijk. Dat trekt niet alleen véél mensen aan, maar nu 
ook nog eens: heel góéde mensen. Dat is niet echt makkelijk 
te meten natuurlijk, maar het valt me wel op. We hebben net 
veel senior managers aangenomen, echt wel toppers, waar 
dat voor de crisis toch een stuk moeilijker was. En we hebben 
ook meer keuze in man/vrouw, dat is ook fijn. Zeker ook om-
dat we het doel hebben dat 1 op de 4 managementposities 
eind 2021 voor een vrouw is. Dat gaat nu snel de goede kant 
op.”

‘Ik wil dat de business  
partners minder bezig zijn 

met de operatie, maar meer 
gericht op coaching en  
ontwikkeling van het  

leiderschap’

Hoe geven jullie vanuit HR die employee ex-
perience vorm?
“Ook HR hier is echt in transitie. De employee experience 
moet in de genen komen te zitten. Dan gaat het dus ook over 
zaken als: hoe nemen we de telefoon op? Vragen we of we 
mensen geholpen hebben? En ik wil dat de business partners 

minder bezig zijn met de operatie, minder met verzuim en 
zo, maar meer gericht op coaching en ontwikkeling van het 
leiderschap.

Dat is een kanteling van het huidige model. Mijn voorganger 
heeft een goed draaiend HR neergezet. De basis staat. De sa-
larisstroken en zo, dat alles gaat goed. Ik kan nu aan de slag 
met cultuur, de verandering van de experience. Zorgen dat 
mensen het ook leuk gaan vinden wat we doen.”

Kun je daar nog een voorbeeld bij geven?
“We hebben net een survey gedaan. Als je dan vraagt wat 
mensen het meest waarderen, blijkt dat het samenwerken en 
de collega’s te zijn. Dat bindt mensen hier. De teamspirit is 
sterk.
Omdat dat in coronatijd onder druk staat, zijn we bijvoor-
beeld een site gestart, onder de noemer ‘body & mind’ met 
een virtuele koffiebar en yogaklassen. Er zit ook een helplijn 
in, waar je met een vertrouwenspersoon kunt praten als je 
het even niet ziet zitten.

In het begin van de coronacrisis was het overal bingo en ka-
hoot wat de klok sloeg. Dat zie je nu wat verslappen, en dus 
moeten we nieuwe dingen verzinnen om mensen te enthou-
siasmeren en betrokken te houden. Daarvoor gaan we nu bij-
voorbeeld energize-boekjes maken voor managers.

Mijn tekst is ook wel: It’s okay to say no. Je mag ook een af-
spraak overslaan. En als je het eng vindt om naar kantoor te 
komen? Het hoeft niet, hè. Veel mensen waren in het begin 
zélf bang dat ze thuis minder productief zouden zijn. Maar 
dat blijkt helemaal niet het geval, alles gaat gewoon door. Er 
is niets stil komen te staan. Gelukkig.”

Stel, het is 2025. Waar kijk je dan trots op 
terug?
“Als we als bedrijf onze doelstelling hebben behaald, en wij 
als HR daar onze steen aan hebben bijgedragen. Maar na-
tuurlijk ook als zaken als CSR en diversiteit gemeengoed zijn 
gebleven. En dat dit ook niet meer van mij afhangt, geen 
moetje of afvinklijstje is, maar echt een blijvende verandering 
is gebleken. Dat hoop ik ook van de manier van samenwer-
ken, hoe we met elkaar omgaan. Als we daar consequent, 
open en transparant in blijven communiceren. Ook als je het 
even níet weet. Als dat allemaal gelukt is, dán denk ik: job 
done.” 

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.
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Meer interviews
Op hrstrategie.nl vindt u de volgende interviews met HR Executives:

hr executives 2020

‘Het gaat best ver wat wij doen voor onze mensen’
Britt Breure, HR-directeur AFAS

Een chef-kok en een masseur, en in coronatijd met enige regelmaat een presentje voor alle 500 medewerkers. Bij AFAS is 

op HR-gebied weinig te gek. Toch telt de HR-afdeling maar één medewerker: HR-directeur Britt Breure. Hoe flikt ze dat 

toch allemaal? ‘Het gaat om de creativiteit om van dingen een feestje te maken.’

https://www.hrpraktijk.nl/topics/strategisch-hr/achtergrond/britt-breure-afas-het-gaat-best-ver-wat-wij-doen-

voor-onze-mensen

‘Werkplezier, dat is dé opgave van deze eeuw’
Math Hoenen, HR-manager Evean 

Niets is zo bepalend voor prestaties van een organisatie als diens organisatiecultuur, stelt Math Hoenen. Maar hoe krijg je 

zo’n cultuur in beweging, de goede kant op? Als HR-manager bij de Noord-Hollandse zorgorganisatie Evean was hij er het 

afgelopen jaar hard mee bezig. En toen kwam corona…

https://www.hrpraktijk.nl/topics/strategisch-hr/achtergrond/math-hoenen-evean-werkplezier-dat-de-opgave-

van-deze-eeuw

‘Als je hier iets doet, heeft het al snel veel impact’
Suzanne Jungjohann, HR-directeur Albert Heijn

Elke dag vult Albert Heijn zo’n 5 miljoen borden in Nederland. Tijdens de coronacrisis werd snel duidelijk hoe cruciaal dat 

werk is. Maar wat betekent dat voor de HR-strategie? HR-directeur Suzanne Jungjohann: ‘We worden steeds meer het 

Food & Tech-bedrijf dat we willen zijn.’

https://www.hrpraktijk.nl/topics/strategisch-hr/achtergrond/suzanne-jungjohann-albert-heijn-als-je-hier-iets-

doet-heeft-het-al
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