
EXECUTIVES
Inspiratie voor innovatieve beleidsmakers in HR

www.hrstrategie.nl 

2021

7
INTERVIEWS
met toonaangevende 

HR-directeuren



Ga voor meer informatie
over de top van HR in Nederland

naar www.hrstrategie.nl

HR STRATEGIE

https://www.hrpraktijk.nl/strategie


INHOUD

P4
José Rigter (Franciscus Gasthuis & Vlietland): 
‘Corona heeft ons ook absoluut positieve 
dingen gebracht’

P9
Ellen Vermeer (Hoppenbrouwers): 
‘Data verzamelen, dat is geen HR. Het gaat 
erom: wat dóé je ermee?’

P15
Marijke Stroucken en Michael Zant, Gemeente 
Den Haag
Hoe de gemeente Den Haag ‘modern 
werkgever’ wordt: ‘Dit is geen wasstraat 
die we even uitrollen’

P21
Jojanneke Goedings (VGZ): 
‘Er lopen hier veel willers rond’
 

P26
Mijke Broeders (Efteling):  
‘Werken in de Efteling is meer dan het pak 
van Pardoes’
 

P32
Geke Kooij (Thales):
 ‘1 op de 3 collega’s werkte hier 4 jaar 
geleden nog niet. Dat is toch wel fors’
 

P37
Thomas Mulder (VodafoneZiggo): 
‘Voorbeeldgedrag en consistentie zijn 
cruciaal’

P42
Compagnon Insights

COLOFON

is onderdeel van het HR-platform HR Praktijk  

en staat voor ‘Human Resources in de  

boardroom’. Het label is gericht op de top  

in HR-management en biedt inspiratie in  

strategische onderwerpen.

www.hrstrategie.nl

Recruitment, Career en HR Services –  

Compagnon helpt mensen en organisaties  

succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. 

www.compagnon.com

Tekst 

Peter Boerman, i.s.m. Hetty Moll, 

Compagnon

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.

. 

http://www.hrstrategie.nl
http://www.compagnon.com


4       |

José Rigter 
(Franciscus 
Gasthuis & 
Vlietland): 
‘Corona heeft 
ons ook absoluut 
positieve dingen 
gebracht’

Geen jaar in de geschiedenis was voor de ziekenhuizen 
waarschijnlijk zo heftig als 2020. Maar José Rigter ziet er ook de 
goede kanten van in. ‘Er is hier meer veranderd in 1 jaar dan ik 
ooit voor mogelijk had gehouden.’ Een opvallend positief 
gesprek met de HR-manager van het (prijswinnende) Franciscus 
Gasthuis & Vlietland.
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JOSÉ RIGTER, FRANCISCUS GASTHUIS & VLIETLAND

Van een openbaar applaus voor alle medewerkers 
tot afschaling van de reguliere zorg: de ziekenhui-
zen beleefden in 2020 een jaar als nooit tevoren. 
Dat geldt net zo goed voor het ‘Franciscus’, een van 
oorsprong katholiek stads- en streekziekenhuis in 
het noorden van Rotterdam, dat in september 2015 
officieel met het Schiedamse Vlietland Ziekenhuis 
fuseerde tot één organisatie, met bijna 5.000 
medewerkers.

Een fusie waarvoor ook in 2020 nog genoeg werk te 
doen viel, vertelt HRM-manager José Rigter, die al in 
2012 als kwartiermaker voor de fusie werd 
aangesteld. Kortom: een bomvolle agenda. Maar 
hoe stel je dan je prioriteiten? En voor welke 
HR-thema’s kun je dan nog aandacht vragen, terwijl 
de acute zorg zoveel van je tijd vergt?

Wat staat er momenteel bovenaan je 
agenda?

“Dat zijn eigenlijk toch nog steeds de vier pijlers van 
ons strategisch beleidsplan, dat we in 2019 hebben 
vastgesteld. In de eerste plaats is dat de borging 
van de kwaliteit en kwantiteit van ons personeel. 
Het is duidelijk dat in onze sector grote arbeids-
marktvraagstukken spelen. Met name in de gespe-
cialiseerde functies; intensive care, SEH-
verpleegkundigen, OK-personeel. En daarnaast 
komen we natuurlijk uit een fusie, van twee ziek- 
enhuizen met een eigen cultuur, eigen gewoontes 
en werkwijzen. ‘Samen één organisatie’ is daarom 
onze tweede pijler. Als derde pijler hebben we: 
verbindend leiderschap. Uit de literatuur, maar ook 
uit onze eigen exitinterviews blijkt hoe bepalend de 
kwaliteit van de leidinggevende is voor de tevreden-
heid van de medewerker. Dan gaat het bijvoorbeeld 
om de mate waarin mensen zich kunnen ontplooi-
en en waarin ze persoonlijke aandacht krijgen.
En als vierde thema hebben wij wat wij noemen: 
P&O van en voor de toekomst. Er komen op de zie-
kenhuizen veel veranderingen af. Daarbij moeten we 
heel bewust keuzes maken: welke activiteiten doen 
wij, en welke kunnen beter naar de acade-
mische ziekenhuizen, of bijvoorbeeld terug naar de 

huisartsen? Dat heeft ook allemaal gevolgen voor 
het personeel.
En dan hebben we daarbij ook nog de effecten 
van corona. Steeds meer gebeurt digitaal, ook in 
de zorg. Dat leidt tot allerlei andere manieren van 
werken. Maar bijvoorbeeld ook tot veranderingen 
in functies, in functiesamenstellingen en omvang 
van functies. Daar moeten we medewerkers echt in 
meenemen, die zijn daar niet dagelijks mee bezig. 
En het betekent ook veel voor onze strategische 
personeelsplanning.”

Kun je daar iets meer over zeggen?

“We hebben bijvoorbeeld onlangs een groot pro-
ject gedaan, waarbij we gekeken hebben naar alle 
22 poliklinieken. Die worden allemaal aangestuurd 
door meerdere leidinggevenden, zodat eigenlijk 
niemand heel goed zicht heeft op het totaal. We 
hebben daarom nu een soort foto gemaakt van 
hoe het is, en kijken van daaruit naar de toekomst. 
We hebben dus alle poliklinieken in kaart gebracht, 
qua leeftijd, uitstroom, verzuim, noem maar op. 
En gekeken naar enkele poliklinieken in het bijzon-
der, zoals cardio en long, waar veel technologische 
ontwikkelingen zijn. Welke werkzaamheden vinden 
daar precies plaats? En hoe verandert dat? En wat 
betekent dat dan voor de formatie?

Ik vind dat persoonlijk heel mooie, interessante tra-
jecten. Dat gaan we nu wat uitbreiden naar andere 
poli’s. En uit het eindrapport komen natuurlijk ook 
allerlei acties voort voor de betreffende poli’s.”

Hoe speelt corona daarin een rol?

“We hebben afgelopen jaar een enorme versnelling 
gehad in onze manier van werken. Medisch speci-
alisten gingen beeldbellen, consult doen via video, 
noem maar op. En wij zijn bij HR ook razendsnel 
overgestapt op video-interviews met sollicitanten. 
Als je me dat allemaal een jaar geleden gezegd zou 
hebben, dan zou ik je niet geloofd hebben. Had-
den we dat via een regulier traject geprobeerd, dan 
hadden we zeker twee of drie jaar pull daarvoor 
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nodig gehad. Dus dat is eigenlijk ook heel mooi. Dan 
zie je wat zo’n externe omstandigheid voor impact 
en ook voor beweging geeft. Ondanks alle negatieve 
dingen, zie ik daardoor dus ook heel mooie dingen 
ontstaan.”

Doel je daarmee ook op het terugdringen 
van het personeelstekort?

“Ja, zeker. Niemand kan het zich meer voorstellen, 
maar in 2012 hadden wij echt 0 vacatures voor de 
IC, de spoedeisende hulp en de OK’s. Toen zeiden 
we al vanuit de ziekenhuizen: wij moeten 
opleiden, opleiden, opleiden. Alleen zijn 
daar toen landelijk geen middelen voor 
vrijgemaakt. We hebben met z’n allen ver-
zuimd te investeren in de langere termijn. 
Er is een heel rigide systeem opgetuigd 
waarin je wordt afgerekend op een budget 
per jaar, en niet op investeringen voor de 
toekomst.

En dan zien we ook dat met name op de 
afdelingen die ik noemde ook veel mensen 
kiezen voor het zzp-schap. Samen met 
andere ziekenhuizen in de Rotterdam-
se regio hebben we nu een afspraken-
set gemaakt voor een meer strategische 
HR-agenda. Daarbij gaat het bijvoorbeeld 
om zij-instromers. Samen met het 
Breederode Instituut hebben we een op-
leidingsvariant ontwikkeld waar hoger 
opgeleiden die een overstap willen ma-
ken naar de zorg in 2 jaar en 8 maanden 
kunnen worden omgeschoold tot hbo-ver-
pleegkundige. En we hebben voor deze 
doelgroep ook afwijkende arbeidsvoor-
waarden kunnen afspreken. Eigenlijk heeft 
dat ook helemaal geen discussie opgele-
verd, ook niet in de ondernemingsraad. Ik 
denk dat door de coronacrisis de kansen 
voor deze groep ook alleen maar groter 
zijn geworden. Veel mensen verliezen hun 
baan, zodat er nog meer belangstelling is 
om te gaan werken in de zorg.”

Jullie scoorden ook met een opvallende 
arbeidsmarktcampagne

“Ja, en daar zijn we ook heel trots op. We hebben 
daar goed over nagedacht, ook vanwege de 
fusie. Uiteindelijk is daar een campagne uitgekomen 
rondom de rode klomp als hét symbool voor het 
werken in het ziekenhuis. Die campagne is enorm 
goed aangeslagen, zowel binnen als buiten, waar de 
campagne zelfs nog een Werf& Award heeft 
gewonnen.



|      7

Maar binnen heeft het ook veel goeds gedaan voor 
de verbinding, de trots en voor de beleving van de 
gemeenschappelijke cultuur. Ik moet zeggen: ik was 
ook wel verrast door het succes ervan.

Bij een fusie is er altijd een wat hoger dan gemid-
deld verloop, bij ons ook. Medewerkers kiezen niet 
voor zo’n fusie, en willen ook niet altijd op een an-
dere locatie werken. Je moet er dus rekening mee 
houden dat je mensen verliest, ook mensen die je 
niet wilt verliezen. Dat hoort er gewoon bij als je 
grootscheeps gaat veranderen.

Maar daar komen dan gelukkig wel weer nieuwe 
medewerkers voor in de plaats, die geen ‘bloed-
groep’ van voor de fusie hebben. En zo’n campagne 
helpt dan ook goed om die gezamenlijke cultuur 
intern aan te wakkeren.”

De fusie is inmiddels al ruim 5 jaar een 
feit. Is zo’n traject nooit ‘af’?

“Ik denk het niet, nee. Probleem bij ons was dat 
ook sommige dokters weerstand hadden. En dat 
heeft dan ook weer impact op de medewerkers, 
want waarom zou een medewerker wel naar een 
andere locatie gaan, als de dokter dat niet doet? Er 
wordt toch altijd naar boven gekeken. Daar hebben 
dus ook wel grote veranderingen plaatsgevonden, 
want op een gegeven moment hebben we wel een 
datum bepaald waarop we hebben gezegd: alle 
vakgroepen moeten gewoon gefuseerd zijn, anders 
is het niet werkbaar.

Op dit moment hebben we nog te maken met 
het laatste restje van het zorgindelingsproces. In 
2023 moet ons nieuwe kinderverloskamercentrum 
gereed zijn, op locatie Gasthuis. En dan is de zorg 
verdeeld over de locaties, zoals we dat voor ogen 
hadden.”

Doelen behaald, bedoel je…?

“Er waren natuurlijk een aantal redenen om die fu-
sie ooit in gang te zetten. Als je dan terugkijkt, moet 

je je afvragen of de doelen behaald zijn. En dat is 
ook deels zeker het geval, denk ik. Het gaat ons 
natuurlijk primair om de kwaliteit van de zorg te 
verhogen. Voor ziekenhuizen geldt dat ze voor be-
paalde complexe ingrepen een volumenorm moe-
ten hebben. Als je die norm niet haalt, kun je die 
ingreep niet doen. Dus ook daarom is het belangrijk 
dat je een wat grotere organisatie bent.

Bovendien is de financiële positie van wat kleinere 
ziekenhuizen echt kwetsbaar geworden. Ook omdat 
je heel veel moet investeren in ICT. Nu al, maar de 
komende jaren helemaal, als we het steeds meer 
hebben over bijvoorbeeld zorg op afstand. De fusie 
heeft dus ook wel onze financiële positie versterkt, 
zodat we wat meer middelen hebben om te kun-
nen innoveren in bijvoorbeeld nieuwbouw.”

Ik hoor ook een ‘maar…’

“Het is en blijft een weerbarstig thema. Het aantal 
vooroordelen over en weer was – zeker in het begin 
- echt enorm. En medewerkers hebben ook echt 
weerstand tegen het werk op een andere locatie 
dan ze gewend zijn. Daarom hebben we ook vrij 
snel afgesproken dat leidinggevenden locatieover-
stijgend gaan werken. Daarnaast zijn we ook veel 
medewerkers gaan uitwisselen over de locaties. 
In eerste instantie vooral bij de mensen die daar 
nieuwsgierig naar waren, vanuit het idee: laten we 
beginnen bij de mensen die het minste weerstand 
hebben.

Daarnaast zijn we veel nieuwsbrieven gaan uitbren-
gen, om ook iets in die beeldvorming over en weer 
te doen. Ik denk dat dat zeker geholpen heeft. Al 
heeft zo’n fusie natuurlijk ook gewoon tijd nodig.”

‘We hebben vrij snel 
afgesproken dat 
leidinggevenden 

locatieoverstijgend 
gaan werken’

JOSÉ RIGTER, FRANCISCUS GASTHUIS & VLIETLAND
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Je sprak net over de toename van het 
aantal zzp’ers. Hoe gaan jullie daar mee 
om?

“De keuze voor het zzp-schap heeft vaak te ma-
ken met autonomie, regeldruk en zelf regie kunnen 
voeren. Ook over de balans werk/privé. Daar heb-
ben we dus steeds meer aandacht voor: geven we 
mensen voldoende ruimte?

We lopen daarin bepaald niet voorop in de zorg. Dat 
is ook best lastig, kan ik je vertellen. Maar op een 
aantal afdelingen zijn we bijvoorbeeld nu wel be-
gonnen met zelfroosteren, waarbij we medewerkers 
de regie geven om met elkaar de roosters samen 
te stellen. We hebben ook een dienstroosterpakket 
om dat te ondersteunen. En de goede voorbeelden 
die dat oplevert dragen we ook uit, om leiding-
gevenden te overtuigen van het belang van zulke 
autonomie. Ik zie daar dus zeker nog kansen.”

Weer noem je de rol van de 
leidinggevende. Hoe belangrijk is die, en 
wat doen jullie op dat gebied?

“Er loopt al een tijdje een management develop-
ment-programma. Het is wel zo dat het in de zorg 
over het algemeen redelijk vrijblijvend is om deel te 
nemen aan cursussen en scholingen. Dat zijn we nu 
wel wat aan het veranderen, juist ook omdat we dat 
hele leiderschap belangrijk vinden.

We voeren nu ook een verandering door in het 
middenmanagement. We hebben een nieuw profiel 
gemaakt, met nieuwe competenties, zodat het toe-
komstbestendige leiders kunnen worden. Dat is een 
spannend traject, met name voor de leidinggeven-
den die het aangaat. Maar het is wel noodzakelijk, 
denken wij.

Ik denk dat er steeds hogere en ándere eisen 
gesteld worden aan leidinggevenden. Daar moet je 
continu in investeren. Een medische achtergrond 
wordt ook steeds minder belangrijk, management-
kwaliteiten des te meer. Het is echt een vak, en zo 

beschouwen we dat ook steeds meer. Het 
middenmanagement is de crux van de organisatie, 
want zij staan in directe verbinding met de 
uitvoerende medewerkers.”

Als je over 5 jaar terugkijkt, waar wil je 
dan trots op zijn?

“Als het gelukt is om die managementlaag goed te 
positioneren dus. Maar we zijn bijvoorbeeld ook al 
een tijdje bezig om de regieverpleegkundige, niveau 
6, op een goede manier te positioneren. Dat is een 
ingewikkeld traject, dat speelt in het hele land, 
maar ik zal er ook trots op zijn als dat gelukt is.
Daarnaast vind ik de trotsheid en betrokkenheid 
van onze mensen echt onderscheidend, en dat 
zou ik heel graag zo houden. En ik ben nu al trots 
op de vele activiteiten die we doen rondom ge-
zondheid, vitaliteit en mobiliteit. We bieden onze 
medewerkers niet alleen programma’s van stoppen 
met roken tot mindfulness en stoelmasseurs. Maar 
we bieden ook veel bewustwording om tijdig na te 
denken of een functie nog wel past, ook voor de 
komende jaren. We hebben bijvoorbeeld een 
mobiliteits- en loopbaansadviseur die op eigen 
verzoek met alle mensen in gesprek kan gaan om 
mensen te helpen in dit soort vraagstukken.

En ik zou er verder trots op zijn als we de strate-
gische personeelsplanning ook nog weer een stap 
verder gemaakt hebben. Zo’n onderwerp kun je als 
P&O namelijk heel belangrijk vinden en dat uitdra-
gen. Maar uiteindelijk moet je dit toch doen met je 
leidinggevenden. Het is voortdurend zoeken naar 
hoe je daarover de discussie op gang brengt. Ik zou 
het dus heel mooi vinden als we erin slagen wat 
meer en wat langer vooruit te kijken en soms ook 
over je eigen horizon heen te kijken. En als dan 
iedere medewerker ook nog eens zelf zijn eigen 
dienstrooster kan maken, nou, dan ben ik helemaal 
trots.”
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Ellen Vermeer (Hoppenbrouwers): 
‘Data verzamelen, dat is geen HR. 
Het gaat erom: wat dóé je ermee?’
Toen Ellen Vermeer in 2001 als afstudeerder begon bij 
Hoppenbrouwers Techniek, telde het installatiebedrijf 
85 medewerkers. Inmiddels zijn het er zo’n 1.500. En 
het doel is om in 2023 op 2.500 te zitten. Wat brengt 
dat voor HR allemaal voor uitdagingen met zich mee?

ELLEN VERMEER, HOPPENBROUWERS
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Vergrijzing? Ellen Vermeer moet zelfs een beetje 
lachen om de vraag alleen al. “Nee joh, dat speelt 
hier helemaal niet. We hebben wel een aantal men-
sen van boven de 50, en ook nog wel een paar van 
boven de 60. Maar dat zijn er nog veel te weinig om 
er apart beleid op te maken. Dan lever je dus maat-
werk. En met onze enorme jonge instroom is er ook 
genoeg te doen voor hen. Nee, vergrijzing wordt hier 
nog lang geen thema, dat durf ik wel te stellen.”

Welkom bij Hoppenbrouwers Techniek, bijzonder 
installatiebedrijf uit Udenhout, vlakbij Tilburg. Met 
vanuit het hoofdkantoor nog steeds uitzicht op de 
weilanden die herinneren aan toen oprichter Jan 
Beekmans in deze buurt in 1918 begon met kleine 
elektrotechnische klusjes voor de hele omgeving. 
Hier verrees door de jaren heen een bedrijf dat zich 
niet alleen onderscheidt met snelle autonome groei 
en vele overnames, maar ook met een opvallend 
personeelsbeleid, dat meermaals werd beloond 
met het Keurmerk Beste Werkgever, en waar 
opleiden een centrale plek inneemt.

En aan Vermeer als directeur HR om dat beleid 
vorm te geven en uit te bouwen, om de ambitie te 
realiseren om in 2023 niet alleen ‘de beste 
technische dienstverlener met het duurzaamste 
HR-beleid’ te zijn, maar bovendien ook nog uit te 
groeien tot 2.500 medewerkers in 25 vestigingen in 
heel Nederland. En altijd ‘met de medewerker op 
nummer 1.’ Hoe pakt ze dat aan?

‘Altijd medewerkers op 1’. Wat bedoelen 
jullie daarmee?

“Ik weet eigenlijk niet anders, ik ben zo opgevoed 
binnen ons bedrijf. De medewerker op 1, de klant 
op 2. Omdat wij geloven dat als de medewerker in 
zijn kracht staat, de klant dat ook merkt. Dit is geen 
managementtrucje, dit is hier altijd zo geweest. In 
elk geval sinds 2001, sinds ik hier werk.

Als de medewerker zich niet hoeft bezig te houden 
met dingen waar hij zich niet mee wil bezighouden, 
komt hij fluitend binnen, krijgt hij energie van zijn 

werk. Dat is wat wij willen. Mensen die ongelukkig 
worden van hun werk, dat wil je toch niet?”

En wat is jullie rol als HR daarin?

“HR is hier een van de speerpunten, staat in het 
hart van de organisatie. Het is veel meer dan een 
administratief orgaan dat de mutaties verwerkt en 
zorgt dat de salarissen op tijd betaald worden. Dat 
doen we óók, met veel enthousiasme, liefde en 
plezier, maar het is gelukkig meer dan dat.

Toen ik hier begon, was er eigenlijk niets op HR-
gebied. Intussen hebben we een team van een 
kleine 30 HR-medewerkers, centraal, maar ook bij 
alle 16 vestigingen en 3 clusters.

We zijn ons er al heel lang bewust van dat 
medewerkers ons belangrijkste goed zijn. En dat 
betekent dus dat je niet alleen een aantrekkelijk 
werkgever moet zijn voor de mensen die nog niet 
bij je werken, maar ook voor de mensen die je hebt 
zitten. Alleen zo kun je je groeiambities waarmaken. 
En kunnen we mensen blijven ontwikkelen en laten 
doorgroeien.”

Wat zijn de voornaamste focuspunten 
daarbij?

“Ons strategisch plan heb ik vertaald in een 
strategisch HR-plan, dat 5 pijlers heeft. Waarbij als 
eerste staat genoteerd: ‘Een topteam van leiding-
gevenden’. We hebben een vrij platte organisatie. 
Maar dat betekent juist dat de leidinggevenden die 
je hebt, ontzettend goed opgeleid moeten zijn. Wij 

‘We hebben een vrij platte 
organisatie. Maar dat betekent 

juist dat de leidinggevenden 
die je hebt, ontzettend goed 

opgeleid moeten zijn’
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geloven dat als de leidinggevende goed fun-
ctioneert, dat je dat terugziet in het werkgeluk van 
de hele afdeling. Dus zijn we nu zelf ook een 
programma aan het schrijven over hoe je coachend 
en inspirerend leiderschap kunt vormgeven.
Een tweede belangrijk focuspunt is instroom. 
Willen we de komende jaren de continuïteit kunnen 
borgen, en klanten goed bedienen, dan hebben we 
uitgerekend dat we tot 2023 nog 3.774 nieuwe 
medewerkers nodig hebben, inclusief stagiairs.

Daarnaast focussen we op professionalisering. Als 
je zoveel nieuwe mensen binnenhaalt, hoe zorg 
je dan dat ze in hun kracht worden gezet? Welke 
opleidings- en loopbaanprogramma’s bied je dan 
aan, rekening houdend met de verschillende fases 
in hun loopbaan? 

Een vierde punt is dat we ook vanuit HR-perspectief 
willen bijdragen aan de strategie die verschillende 
product/marktcombinaties hebben. De een wil de 
beste systemintegrator binnen de industrie worden, 
de ander de beste ziekenhuisinstallateur van 
Nederland. Dat betekent natuurlijk ook iets voor HR.
En dan hebben we ten slotte als laatste speerpunt 
nog wat we noemen: commerciële HR.”

Commerciële HR? Wat bedoelen jullie 
daarmee?

“Dat is een breed begrip, dat we ook wel meer 
ondernemend HR noemen. Het gaat erom dat we 
de beste beslissingen willen nemen met behulp 
van de gouden combinatie tussen Lean, 
HR-analytics en de menselijke maat.

Mijn HR-team kenmerkt zich door twee p’s: 
persoonlijk en professioneel. Iedere HR-adviseur is 
verantwoordelijk voor gemiddeld 150 medewerkers. 
Ik geloof erin dat je op die schaal iedereen nog kent, 
en dat je mensen dan nog de veiligheid kunt bieden 
om dingen met HR te bespreken. Maar tegelijker-
tijd is het ook groot genoeg voor een professionele 
aanpak.”

Kun je daarvan een voorbeeld noemen?

“Jarenlang waren we bijvoorbeeld heel trots op een 
ziekteverzuim van 1,4%. Dat zagen we de laatste 
twee jaar oplopen tot 3,6%. Nog steeds een percen-
tage waar veel bedrijven jaloers op zullen zijn, maar 
wij zeiden: daar waar een gedragscomponent in het 
spel is, willen we dat toch terugbrengen. Want dan 
is het toch een uiting van die medewerker op 1.

Inmiddels zijn we een jaar verder en zitten we weer 
op 2,5%. En volgend jaar willen we weer op die 
1,4% zitten. Hoe dan? Heel simpel. Door eerst goed 
te beschouwen: zijn er patronen? En dan mensen 
1-op-1 aan te spreken: hoe komt dit nou? Kunnen 
we je helpen? Wat is er aan de hand? Niet heel 
dwingend, maar bewustzijn creëren.

Daarnaast trainen we alle leidinggevenden: hoe kun 
je hier nou preventief mee omgaan? Als iemand zijn 
koppie laat hangen, hoe ga je dan het gesprek aan? 
En als iemand ziek is, hoe kun je hem of haar dan 
aangepast werk laten doen? De drempel verlagen in 
plaats van hem te verhogen.

En dat dan allemaal in realtime analytics bijgehou-
den. Dat bedoel ik met commercieel HR. Waarbij je 
door de kostenbril kijkt, maar ook door de 
mensenbril. En waarbij je het niet laat bij woorden, 
maar er ook actie aan verbindt. Want we kunnen 
nog zo vaak vertellen dat we een leuke werkgever 
zijn, maar als mensen hier ziek worden en uitvallen, 
dan heeft dat geen enkele zin. Dan klopt het niet.”

ELLEN VERMEER, HOPPENBROUWERS

‘Dat bedoel ik met 
commercieel HR. Waarbij 
je door de kostenbril kijkt, 

maar ook door de 
mensenbril’
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Jullie sturen op werkgeluk?

“Ja, heel erg zelfs. Kijk maar rond in mijn kamer. Ik 
heb dit allemaal niet opgehangen voor jou, hè, dit 
hangt er altijd. Zodat ik overzicht heb. Kijk, hier zie 
je bijvoorbeeld een visualisatie van het onboar-
dingproces in het eerste jaar. We merkten: mensen 
komen hier heel blij binnen. Maar hoe krijg je ze nou 
van die eerste verliefde fase, van de vlinders in de 
buik, naar ‘houden van’? Er komen te veel mensen 
binnen om dat aan het toeval over te laten.

En dus hebben we gekeken hoe we dat in het 
ritme kunnen brengen. Hoe zorg je dat je dit blijft 
doen? We hebben daarvoor een groeitraject ge-
maakt, waarbij je dan in dat eerste jaar negen keer 
een meetmoment organiseert, waarbij zowel jij als 
nieuwe medewerker, maar ook je leidinggevende 
en je naaste collega gevraagd worden hoe het gaat. 
Een kleine 360, zeg maar. En daar heb je dan een 
gesprek over, om te voorkomen dat kleine irritaties 
en teleurstellingen groot worden. Zodat we snel en 
kort op de bal kunnen sturen.”

En dat breng je dan in kaart.

“Ja, we zijn een HR-afdeling die graag werkt met 
KPI’s. We maken het zo feitelijk mogelijk. En dat 
werkt. Vorig jaar wilden we bijvoorbeeld de jaarlijkse 
uitstroom in het eerste jaar verlagen, van 6 naar 3 
procent. En dat is ook gelukt. Is dat een wonder-
middeltje? Nee, dat komt alleen omdat we focus 
hebben aangebracht. We sturen erop dat mensen 
ermee bezig zijn. En dat gaat er dus niet om dat ze 
een formuliertje invullen. Het doel is het gesprek 
aan te gaan. Iemand zien, aandacht geven. We 

categoriseren ook wie vertrekken. Wie is vertrokken 
op ons verzoek? En wie op eigen verzoek? En van 
wie vinden we dat jammer? En van wie niet?”

En dat leg je vervolgens vast in een 
systeem.

“Ja, maar dat systeem is natuurlijk niet waar het om 
gaat. Je kunt alles in die computer stoppen, maar 
de analyse en menselijke interpretatie zijn nog veel 
belangrijker. Als je niet in actie komt, heb je er nog 
niets aan. Het gaat erom: wat ga je ermee doen? 
Wat leer je ervan? En hoe voorkom je wat je niet 
wil?

Ik kijk elke dag naar het systeem. Ik denk dat wij 
daar ook best ver in zijn. En allemaal zelf gebouwd, 
hè. Er was nu eenmaal geen systeem voorhanden 
dat kan wat wij willen, met al die dingen die wij erin 
hebben zitten.

Het is nu realtime, en alles aan elkaar gekoppeld, 
geen excelletjes meer. En iedere leidinggevende 
heeft toegang. Dat betekent ook iets voor onze 
HR-adviseurs. Vroeger konden zij shinen met de 
getallen die ze konden laten zien. Maar die heeft 
elke projectleider nu zelf. Dus nu moet de HR-
adviseur shinen met: welke trends zie ik? Hoe ga ik 
het voor je oplossen? Dat is best nog een transitie 
waar we midden in zitten. Maar dat is wat ik óók 
bedoel met commercieel HR. Dat je als HR ook je 
toegevoegde waarde laat zien.

We hebben sinds kort bijvoorbeeld ook een robot 
in ons team zitten. Onze stelregel is namelijk: als 
het geen toegevoegde waarde heeft als het door 
de mens gedaan wordt, moet je het door de robot 
laten doen. En data verzamelen, dat is geen HR. Het 
gaat om interpreteren: wat zie ik hier nou? En wat 
doe ik vervolgens ermee?”

Maar hoe kom je aan de input daarvoor?

“Bijvoorbeeld met het groeitraject dus. Maar we 
hebben ook een jaarlijks medewerkertevreden-

‘We wilden de jaarlijkse 
uitstroom verlagen van 6 
naar 3 procent. En dat is 

gelukt’
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heidonderzoek, met een respons van bijna 100%. En 
dat doen we niet anoniem. Wij pretenderen name-
lijk een open en transparante organisatie te zijn. 
Dus vinden we ook dat we het zo moeten doen dat 
onze medewerkers ook de veiligheid voelen om een 
eerlijke mening te geven. En we hebben ook niets 
aan anonieme antwoorden, zeggen we.

Zo’n onderzoek maken we ook weer klein. We 
scoren bijvoorbeeld gemiddeld een 8,0 voor 
algemene tevredenheid. Dat is heel mooi, maar er is 
ook een vestiging waar we een 7,3 scoren. En daar 
word ik dan niet blij van. Dan gaan we wel kijken: 
hoe komt dat? En wat kunnen we daar doen?

In het onderzoek vragen we bijvoorbeeld ook wie 
toe is aan een volgende stap. De een wil naar een 
andere vestiging, de ander naar een ander vak-
gebied. De HR-adviseurs zien dat dan en bespreken 
dat. Om te beoordelen of mensen in hun behoef-
te kunnen helpen. We gaan niet zeggen: is dit iets 
voor jou? Mensen moeten het wel intrinsiek willen, 
zelf gemotiveerd zijn en zelf regie nemen voor hun 
eigen loopbaan. Maar HR-adviseurs kunnen wel hun 
netwerk inzetten en een deurtje openen.”

Hebben jullie daarvoor ook al de skills 
van alle medewerkers in kaart?

“Dat is nog een van de verbetertrajecten waar we 
aan werken. We hebben al wel een cursusloket 
waarmee we opleidingen makkelijk en toegan-
kelijk maken. En opleiden is hier ook echt 
vanzelfsprekend. Vorig jaar hebben we 2.000 
opleidingen verzorgd, en hebben onze medewer-
kers 16.000 scholingsuren gehad. Het is hier raar 
als je een jaar niets hebt gedaan aan scholing of 
zelfontwikkeling. En dan gaat het niet alleen om 
trainingen vanuit de business, maar bijvoorbeeld 
ook leiderschapstrainingen, of timemanagement, of: 
hoe blijf ik fit? Je kunt het zo gek niet bedenken. Wij 
hebben trouwens ook geen opleidingsbudget. Het 
is geen potje dat op kan zijn, daar geloven we niet 
in, we willen investeren in de ontwikkeling van onze 
medewerker.

We investeren trouwens ontzettend veel in de 
jeugd, zodat mensen een natuurlijke doorgroei 
kunnen maken. En mensen die al jaren kennis en 
kunde hebben opgebouwd, vinden het meestal 
ontzettend om dat weer door te geven. Dat mes 
snijdt overigens aan twee kanten. De junior leert 
van senior, maar ook andersom.”

Hoe selecteer je bij die jonge instroom 
wie bij Hoppenbrouwers past?

“Vorig jaar hebben we 6.000 sollicitanten gehad. 
Van hen hebben we er slechts 575 aangenomen. 
We geloven erin dat we streng moeten zijn aan de 
voordeur. Je wilt mensen die echt bij de cultuur 
passen, die de autonomie aankunnen, zichzelf 
constant willen ontwikkelen.

Dat is inderdaad soms moeilijk vast te stellen. 
Sommigen zijn net de puberteit ontgroeid. We laten 
ze vaak een dag meewerken alvorens te starten. Of 
we laten BBL-leerlingen het eerste jaar rouleren, 
zodat ze erachter komen wat ze wel willen, en wat 
niet. Gelukkig hebben we daar ook veel mogelijk-
heden in. Het is hier allemaal techniek, maar tege-
lijkertijd is het echt heel breed.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij nu ook de 
schaarste beginnen te voelen. Tot mei hadden we 
dit jaar 1.940 sollicitanten. Nog steeds veel, maar 
ook voor ons droogt de vijver dus wel op. En dat 
wordt steeds heftiger. We keken al naar andere 
vijvers: bbl’ers, stagiairs, trainees. En sinds drie jaar 
doen we ook veel aan zij-instromers. Maar dan nog 
moeten we echt gaan omdenken. Waar kunnen we 

ELLEN VERMEER, HOPPENBROUWERS

‘In mijn beleving zouden 
vrouwen in alle functies 

die wij bieden aan de gang 
kunnen.’
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nog automatiseren? Waar kunnen we niet-tech-
neuten ernaast zetten? Die bewustwording neemt 
gelukkig wel steeds verder toe.

Daarnaast zien we nog veel kansen bij vrouwen. 
We hebben hier maar 130 vrouwen werken, van wie 
30 in de techniek, de rest in de ondersteuning. Dat 
kan dus nog groeien. In de tweede helft van dit jaar 
gaan we daarom een programma maken om meer 
vrouwen te enthousiasmeren voor de techniek. Heel 
eerlijk: voor sommige plekken in ons bedrijf wordt 
dat nog best een verandering. Maar het is wel een 
grote kans om de schaarste op te lossen, dus wil ik 
daar absoluut een harde doelstelling van maken. In 
mijn beleving zouden vrouwen in alle functies die 
wij bieden aan de gang kunnen.”

Welke strijd heb je nog meer te strijden?

“Dan komen we weer terug bij die kapstok van het 
‘duurzaamste HR-beleid’. Ik wil dat mensen 
duurzaam werken bij ons, ik heb geen zin in korte-
termijnrelaties. Ik wil dat mensen hier kansen krij-
gen, kunnen blijven leren en kunnen doorgroeien.

Zo hebben we het streven om in elke vestiging een 
praktijkschool op mbo-niveau te hebben. Maar 
zover zijn we nog niet. En we hebben op een aantal 
vestigingen een HEC, een Hoppenbrouwers 
Experience Centre. Dat gebruiken we om zelf 
engineers op te leiden op hbo- en mbo-niveau. 
Daar zijn we een paar jaar geleden mee begonnen, 
en dat loopt gelukkig ontzettend goed. De leerlin-
gen staan tegenwoordig in de rij om daar te 
mogen stage lopen en te mogen werken. Daar is 
mijn droom dus al uitgekomen.”

Wat zijn je verdere dromen dan nog?

“Dat de schaarste in de techniek de komende 
jaren opgelost wordt en meer mensen kiezen voor 
een mooie carrière in de techniek, want het is een 
prachtige branche om in te werken!”
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Hoe de gemeente 
Den Haag ‘modern 
werkgever’ wordt: 
‘Dit is geen 
wasstraat die we 
even uitrollen’

Beleid ‘uitrollen’? De 
gemeente Den Haag kiest 
tegenwoordig liever een 
andere route. Een ‘opgave-
gerichte’ aanpak moet meer 
duurzaam resultaat als 
‘modern werkgever’ bereiken. 
“Binnen beginnen is buiten 
winnen, daar gaat dit om.”

Een ‘fundamenteel andere benadering’, noemt 
Marijke Stroucken het. “De conventionele HR-
benadering is: we maken beleid. We zijn nu dit. We 
willen dat zijn. En dan doen we interventie een, 
twee en drie, en dan zijn we klaar. Maar wij geloven 
er niet in dat het zo werkt, dat het zo vanzelf gaat.”

En daarom werkt de directie P&O van de gemeente 
Den Haag tegenwoordig liever ‘opgavegericht’. Ofte-
wel: samen met de diensten zijn vooraf 
opgaves geformuleerd. Maar hoe de eindtermen 
bereikt moeten worden? Dat ligt nog niet vast, en 
wordt in overleg bepaald. Sterker nog: zelfs wat de 

MARIJKE STROUCKEN EN MICHAEL ZANT, GEMEENTE DEN HAAG
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Daar zijn uiteindelijk vier opgaven uit voortgekomen: 
vakmanschap, leren en ontwikkelen; diversiteit en 
inclusie; een gezonde organisatie en duurzame 
inzetbaarheid, en binden en boeien. We hebben 
gezien dat de wereld verandert. En als we daar niet 
op anticiperen, dan laten we kansen liggen. Als je 
naar buiten kijkt en de complexiteit van de vraag-
stukken in deze tijd ziet, de samenstelling van de 
arbeidsmarkt, de diversiteit in de stad, en je kijkt 
vervolgens naar je eigen organisatie, dan zie je dat 
daar nog wel verschil in zit. Wij hebben toen gezegd: 
Als je buiten andere dingen wil doen, moet je ook 
binnen andere dingen doen. Daar gaat deze aanpak 
over. Niet alleen over andere vaardigheden en kwa-
liteiten, maar vooral ook over: een andere mindset. 
Diversiteit naar binnen halen is bijvoorbeeld één 
ding, maar mensen vervolgens ook zien om wie ze 
zijn en wat ze kunnen, dat is volgens ons pas echt 
modern werkgeverschap.”

Van hoog verzuim naar modern  
werkgever willen zijn, dat is best een stap

Zant: “We hebben er bewust voor gekozen een 
aantal dingen bij elkaar te pakken, om er daadwer-

eindtermen zijn, is niet in beton gegoten. “Dat klinkt 
mij te veel alsof je er een centimeter naast kunt 
leggen en dan kunt zeggen: nu zijn we klaar.”

Stroucken is nu een kleine 3 jaar werkzaam als 
HR-directeur bij de gemeente. Voor de nieuwe 
aanpak en het programma Modern Werkgeverschap 
trok ze zo’n 1,5 jaar geleden Michael Zant aan als 
programmamanager. Samen leggen ze graag uit wat 
ze in die tijd al gedaan hebben, en wat er hen nog 
wacht.

Wat verstaan jullie onder ‘modern 
werkgeverschap’?

Stroucken: “Het begon ermee dat we merkten dat 
het verzuim in de gemeente vrij hoog ligt, op 5,8 
procent. Hoog verzuim heeft effect op de produc-
tiviteit. Het werk wordt niet minder. Dat moet dan 
vaak met externe inhuur worden opgevangen, of 
het werk blijft liggen of leidt tot extra werkdruk 
bij andere collega’s. Daar valt winst te behalen, 
beseften we. Toen hebben we een businesscase 
geschreven, met een kop en een staart, waarin we 
integraal keken naar hoe we er voor stonden met 
werkgeverschap.
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kelijk beweging in te krijgen. De onderwerpen zijn 
misschien niet nieuw, en ook niet uniek. Maar wat 
volgens ons wel uniek is: we hebben ervoor 
gekozen dit te koppelen aan de context en het type 
organisatie dat wij zijn.

Ik ben in maart 2020 gestart met een verdiepende 
analyse op die opgaven. Wat is het wenkend 
perspectief? Waar willen we naartoe? 
Onze medewerkerwaardering is 6,9. Dat is heel fijn, 
maar er zit misschien nog wel een 8 in. Dat hebben 
we zo voor al die opgaven beschreven, en daarmee 
zijn we vervolgens naar alle MT’s gegaan, om het 
te toetsen. Herken je dit? Wat leeft er bij jullie? Wat 
moeten we als eerste gaan doen?”

En, hoe hebben jullie dat aangepakt?

Stroucken: “We pákken het aan. We zijn nog niet 
klaar, hè. Het gaat om opgaven waar we met elkaar 
aan werken, met de hele organisatie. De complexi-
teit in de maatschappij, die zien we ook terug in de 
organisatie, en ook in ons eigen werk. Daarmee is 
het een soort Droste-doosje: wat we willen berei-
ken, moeten we zelf ook doen.”

Zant: “Alle vier opgaven zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Als je aan de ene opgave werkt, 
raak je vaak ook een andere. Dat is fantastisch, 
maar maakt het in de praktijk ook ingewikkeld. 
Continu moeten we onszelf toetsen: draagt wat wij 
doen bij aan wat de organisatie nodig heeft? In de 
klassieke situatie maakten we beleid, en richtten 
we een wasstraat in: zo gaan we het uitrollen. Maar 
nu is het anders. Nu hebben we weliswaar een 
richting, maar bepalen we pas tijdens de reis hoe 
we daar gaan komen.”

Nog even over die vier opgaves. Hoe zijn 
die zo gekozen?

Stroucken: “Om te beginnen met diversiteit en in-
clusie: dat zegt niet alleen iets over onze instroom, 
maar vooral ook iets over onze waarden en hou-
ding. We hebben gezegd: we willen een inclusieve 
werkgever zijn, met een divers personeelsbestand. 
En dat is ook de volgorde. Anders loopt het diverse 
talent ook zo weer weg. En een divers personeels-
bestand hebben we nodig om de stad goed te 
kunnen bedienen; het is een kritische succesfactor 
voor ons werk als gemeente.

Vervolgens: een gezonde organisatie en duurzame 
inzetbaarheid. Dat heeft er vooral mee te maken 
dat medewerkers fit en gemotiveerd naar hun 
werk gaan. En dan bedoelen we met ‘fit’ niet alleen 
fysiek en mentaal gezond, maar ook: fit for the job. 
Dit gaat dus ook over duurzame inzetbaarheid. We 
weten allemaal dat als je lang op één plek zit, en 
niet investeert in je eigen ontwikkeling, je fitheid 
afneemt. De opgave is hier dus mensen meer eigen 
regie te geven over hun loopbaan.

Zo komen we bij de derde opgave: vakmanschap, 
leren en ontwikkelen. Ons werk verandert continu. 
Dus moeten we ook continu blijven leren en 
ontwikkelen.  Je moet meer in beweging blijven. Of 
denk bijvoorbeeld aan de 21ste eeuwse vaardighe-
den. Het is een belangrijke opgave om dat denken 
erover meer normaal te maken.

Zant: “En dat geldt ook voor de vierde opgave: 
binden en boeien. Hoe aantrekkelijk zijn wij op de 
arbeidsmarkt? Hoe krijgen we voldoende mede-
werkers in schaarsteberoepen? En hoe houden we 
ze geboeid? Of komen ze terug als ze een poosje 
bij een andere organisatie zijn geweest? Wij geloven 
dat een uitstapje verrijkt; het brengt nieuwe inzich-
ten en ideeën mee, waar wij als organisatie ook 
weer door kunnen groeien.”

Stroucken: “Wat ik wel wil benadrukken: we zijn 
gelukkig een populaire werkgever. We zijn recent in 

‘Continu moeten we 
onszelf toetsen: draagt 

wat wij doen bij aan wat 
de organisatie nodig 

heeft?’

MARIJKE STROUCKEN EN MICHAEL ZANT, GEMEENTE DEN HAAG

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/677529
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/10262911/2#search=%22raadsmededeling%20diversiteit%22
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de top 3 geëindigd van beste werkgevers onder de 
grote gemeentes in Nederland. Daar zijn we heel 
trots op. We doen dit dus ook niet vanuit armoede, 
maar vanuit de overtuiging dat het nodig is. Dat je 
het dak het beste repareert als het droog is. De 
buitenwereld verandert ook snel, we moeten in 
sync blijven. We willen ook een voorbeeld blijven 
voor andere werkgevers in de stad. Oók via ons 
personeelsbeleid.”

Betekent opgavegericht werken ook meer 
medewerkers actief betrekken?

Stroucken: “Dat is altijd relatief natuurlijk. In een 
organisatie met 9.000 mensen kun je niet iedereen 
laten meepraten. We hebben wel ‘opgavetafels’ 
gecreëerd waar we in dialoog gaan met onderdelen 
van de organisatie. Daar komt naar boven wat zou 
kunnen werken. Een andere aanpak is: experi-
menteren. Als het dan in een deel van de organisa-
tie werkt, proberen we het breder door te voeren. 
En we maken meer gebruik dan ooit van wat er al 
is in de organisatie. Dingen die met de klassieke 
benadering soms helemaal niet aan de oppervlakte 
kwamen.”

Zant: “De verborgen pareltjes, zeg maar. Zoals we bij 
de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn tegenkwa-
men, met wat zij noemen ‘de brede blik op talent’. 
Daar maken we nu ook centraal dankbaar gebruik 
van, bijvoorbeeld in onze ideeën over werving en 
selectie. Een mooi voorbeeld zijn vlogs; ontwikkeld 
door het kernteam ‘brede blik’ en verder opgepakt 
door afdeling Recruitment en Mobiliteit. We pakken 
daar de lessen op, en dragen dat vervolgens uit 
naar de hele organisatie. Hoe kunnen we dat 
verbreden? Hoe kunnen we daar iets structureels 
van maken? We hebben 7 diensten. Daar gebeurt 
altijd wel iets. Het zou zonde zijn om dat te laten 
liggen.”

Kun je nog meer voorbeelden noemen?

Zant: “Het goede gesprek tussen leidinggevende 
en medewerkers bijvoorbeeld. Daarbij willen we 

dat het niet alleen gaat over de prestaties die je 
levert, maar ook over je eigen ontwikkeling, hoe je 
je verhoudt tot integriteit, tot inclusiviteit, dat soort 
onderwerpen. Dat kan met simpele vragen, zoals: 
‘Hoe draag jij bij aan een inclusief werkklimaat?’ 
Vroeger zou je daarvoor misschien een formulier 
gemaakt hebben, en dat uitrollen. Maar nu ontwik-
kelen we dat dus samen met de diensten. We pak-
ken vanuit p&o wel de regie om die gesprekscyclus 
te moderniseren, maar kijken vervolgens: waar zit 
jullie behoefte? Er komt meer ruimte voor maat-
werk, flexibiliteit. We willen af van de drie verplichte 
gesprekken per jaar, maar willen wel samen kijken 
wat we daarvoor in de plaats kunnen zetten. Nu 
kijken we in ongeveer tien pilotteams: hoe maken 
we dit werkend? Dat is denk ik het mooie van deze 
aanpak, dat we daar ruimte in geven. En zo tegelijk 
steeds meer zicht krijgen op wat nodig is voor een 
succesvolle implementatie.”

Stroucken: “Maar let wel: het is géén vrijblijvende 
exercitie. Het beleidsplan is door het college 
vastgesteld, en zelfs voor het eerst naar de 
gemeenteraad gestuurd. Dít is de richting voor de 
organisatie. Het is niet zo dat je kunt zeggen: ik heb 
er geen zin in, dus doe ik niet mee. Nee, we willen 
écht een inclusieve en diverse organisatie zijn. Dat 
betekent dus ook dat we écht een aantal dingen 
gaan doen. Maar dat doen we dus wel sámen.

Een voorbeeld: anoniem solliciteren. Daar zijn we 
een tijd mee bezig geweest, maar of het werkt, 
daarover zijn de meningen verdeeld. Dat betekent 
dat we nu samen met de diensten kijken of er 
manieren zijn die effectiever zijn. Zoals: kijken hoe 
je stereotyperend taalgebruik in vacatureteksten 
kunt vermijden. Of: hoe je in een sollicitatiegesprek 
leert om de kwaliteit van de kandidaat te zien. En: 
hoe doe je dat als iemand een andere achtergrond 
heeft?

Er is dus geen keuze in: gaan we dit wel of niet 
doen? Maar de manier waaróp we het doen, 
ontwikkelen we wel in dialoog. Ook omdat de 
problematiek bij elke dienst en elk organisatie-
onderdeel anders is. Bij Stadsbeheer is duurzame 
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inzetbaarheid echt iets anders dan bij de Bestuurs-
dienst.”

Is er een rode draad in het hoe te 
ontwaren?

Zant: “Elke opgave heeft een opgavemanager en 
een opgaveteam, waarin ze bespreken wat nodig
is en hoe ze dat gaan aanpakken. Elke opgave is 
ook begonnen met een analyse: hoe staan we 
ervoor? Wat weten we al? Bij ‘binden en boeien’ 
bijvoorbeeld: hoe is ons imago op de arbeidsmarkt? 
Waarom gaan mensen vrijwillig weg? Dat geeft ook 
handvatten om te kijken waar we de meeste focus 
op moeten leggen. Beeld en geluid moeten wel 
synchroon lopen, zeggen we dan. Als je enerzijds 
zegt: ‘we zijn een inclusieve werkgever’, maar 
tegelijk lopen er mensen weg, dan weet je dat je 
daarop extra moet letten.”

Stroucken: “De eerste rode draad is: het zijn 
allemaal taaie vraagstukken. Want als het makkelijk 
was, dan hadden we het al wel gedaan.

Andere rode draad is: het heeft allemaal te ma-
ken met: zien wij de talenten van onze mensen? In 
alle medewerkeronderzoeken, in alle organisaties, 
hoor je veel mensen zeggen: ik kan veel meer dan 
mij gevraagd wordt. Dat kun je op twee manieren 
gebruiken. Door enerzijds in het goede gesprek 
te kijken of je het onbenut potentieel van iemand 
beter tot zijn recht kunt laten komen, en anderzijds 
door leidinggevenden te vragen medewerkers te 
stimuleren hun hand op te steken, zodra de kans 
zich voordoet. Dit gaat dus niet over: waar staat de 
vacature, en is die voor iedereen zichtbaar? Dit gaat 
over veel diepere interventies. Vinden we het 
normaal dat iemand een andere plek wil? En 
helpen wij onze mensen om een volgende stap 
te maken? Zien wij onszelf als mensen die ruimte 
geven, die helpen toekomst te maken voor 
medewerkers met talent?

In al die opgaven is het goede gesprek een verbin-
dend element. Een mobiliteitsbureau inrichten? 

Dat gaat het verschil niet maken als we beweging 
op gang willen brengen, zo is onze overtuiging. 
Het verschil wordt gemaakt in het gesprek tussen 
leidinggevende en medewerker. En dat geldt voor al 
die opgaves.”

Is de verandering al merkbaar in de 
organisatie?

Stroucken: “Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat de 
individuele medewerker er nu nog niet heel veel 
van merkt. Maar we zijn ook pas net begonnen. Er 
zijn zeker teams waar al betere gesprekken worden 
gevoerd, maar er zijn meer teams waar dat nog 
niet gebeurt. Ook een nieuw introductieprogramma 
waar we aan werken staat nog in de steigers. Maar 
aan de andere kant: als je wil dat mensen veran-
deren, gaat dat gewoon niet van de ene op de 
andere dag. Het gaat ook niet om enkel instru-
menten: we zetten geen mobiliteitsbureau neer en 
denken daarmee de opgave afgerond te hebben. Zo 
werkt het niet.”

Zant: “Via bijvoorbeeld onze communicatie-
adviseurs hoor ik dat er gesproken wordt over  
Modern Werkgeverschap. Ook komen er steeds 
meer ideeën en suggesties binnen vanuit 
medewerkers. Er is in de organisatie natuurlijk al 
wel veel geëxperimenteerd met andere vormen van 
een personeelsgesprek. Daar kunnen we op voort. 
Bij de MT’s is onze aanpak ook goed ontvangen. Al 
werd daar ook wel gezien: de uitdaging is groot.

We zetten stevig in op bewustwording op eigen 
regie bijvoorbeeld, maar ook op: toerusten. 
Medewerkers en leidinggevenden moeten ook de 

‘We zetten stevig in 
op bewustwording op 
eigen regie, maar ook 

op: toerusten’

MARIJKE STROUCKEN EN MICHAEL ZANT, GEMEENTE DEN HAAG
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tools krijgen om dat goede gesprek te kunnen 
voeren. Of om aan de slag te gaan met duurzame 
inzetbaarheid. Die inclusiviteit zit ook in ons eigen 
werk. Want wat voor iemand in een fysieke functie 
op straat toepasbaar moet zijn, moet er ook zijn in 
een variant voor de beleidsambtenaar.”

Stroucken: “Een van de leuke dingen die we be-
dacht hebben is het Haags OntwikkelFestival; een 
digitale bijeenkomst rond vragen als: hoe blijf je 
fit tijdens corona? Hoe kun je aan je ontwikkeling 
blijven werken? Daar zijn wel vorig jaar wel 1.250 
mensen geweest, en dat gaan we dit jaar herhalen. 
Het is maar één week. Maar het helpt wel om over 
een aantal onderwerpen te kunnen blijven praten. 
Want daar gaat het wel om: het moet normaal 
worden om over al die opgaves in gesprek te blij-
ven. Het zijn kleine bewegingen die niet iedereen zal 
zien, maar die wel in de goede richting gaan. 
Eigenlijk moet je het over twee jaar nog eens vragen 
hoe ver we dan zijn.”

Waarmee zou je dan tevreden zijn?

Stroucken: “Als ik over twee jaar nog het gevoel heb 
dat we net begonnen zijn, zou ik het wel pijnlijk 
vinden. Maar ik weet ook hoe dit soort dingen 
werken, en dat het niet realistisch is te snelle 
veranderingen te willen.

Ik hoop wel dat we over twee jaar zien dat de inter-
ne mobiliteit gegroeid is, dat mensen positiever zijn 
over de ontwikkelmogelijkheden bij de gemeente, 
dat het verzuim gedaald is, en dat we diverser zijn 
geworden, met name in de hogere functies. Er 
zitten ook heus wel harde kanten aan dit verhaal. 
En begrijp me goed: het is ook noodzakelijk dat 
we dit doen. Als je wilt weten hoe het werkt in de 
Schilderswijk, kun je niet alleen mensen uit 
Bezuidenhout in je organisatie hebben. We willen 
niet alleen dat iedereen zich kan herkennen in onze 
organisatie, we willen ook dat wij zelf de stad 
kennen. Als we die mensen niet in huis hebben, 
dan maken we niet het goede beleid voor de stad.”
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Jojanneke Goedings 
(VGZ): ‘Er lopen hier 
veel willers rond’

Ze zit vol ambitieuze plannen. Niet 
alleen voor de eigen organisatie, 
zelfs voor de hele wereld. En dan 
is ze nog ongeduldig ook. Maar als 
kersvers HR-verantwoordelijke bij 
Coöperatie VGZ weet Jojanneke 
Goedings dat ze stapje voor stap-
je moet bewegen als ze resultaat 
wil boeken. “Ik merk ook wel dat er 
mensen zijn die het ver vinden gaan 
wat ik allemaal wil.”

FOTO: GREGOR SERVAIS

JOJANNEKE GOEDINGS, VGZ
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Er zijn een paar woorden waar ze een hekel aan 
heeft. ‘HR’ is er zo één. “Alsof mensen grondstof-
fen zijn…” Waar ze ook niet van houdt is het woord 
‘ontzorgen’. “Het klinkt misschien liefdevol, maar 
het betekent vaak dat je de verantwoordelijkheid 
bij mensen uit de handen neemt. Dat je de regie bij 
hen weghaalt. Mensen willen zelf grip hebben, dus 
dat moet je niet van ze overnemen. Daar kun en 
moet je ze alleen wel bij helpen.”

Het tekent de filosofie van de ‘Chief People and 
Sustainability Officer’ (CPSO) van zorgverzekeraar 
VGZ, die momenteel net haar eerste 100 dagen in 
functie erop heeft zitten. Als bedrijfskundige met 
een achtergrond bij ING en als (bedrijfskundig) 
manager in een ziekenhuis is de 46-jarige Jojanne-
ke Goedings nog betrekkelijk nieuw in het HR-vak, 
maar ze heeft hier al wel een duidelijke visie op 
weten te ontpoppen. Tijd voor een nadere kennis-
making.

Waarom combineer je HR met 
duurzaamheid?

“Het is voor ons een logische combinatie. Ongeveer 
een jaar geleden lanceerde VGZ een nieuwe strate-
gie. Toen kwamen al snel begrippen als inclusiviteit, 
duurzaamheid en people first op tafel. Ik heb mo-
gen meeschrijven aan het deel dat over mens en 
duurzaamheid gaat. Duurzaamheid is voor ons niet 
alleen groen, maar ook: Nederland gezonder maken 
én gelijke kansen bieden. Dan raakt het al snel het 
people vlak.

Ik startte twee jaar geleden bij VGZ, aan de leden-
kant, voor die mensen die moeite hebben met 
betalen. Daar heb ik bijvoorbeeld samen met de 
Nederlandse Schuldhulproute en gemeentes een 
schuldhulpverleningsnetwerk opgezet. Dat ben ik 
gaan doen voor onze ruim 4 miljoen leden, maar ik 
ben ook het gesprek aangegaan met HR, of Peo-
ple & Experience, zoals het bij ons heet. Want wij 
hebben mogelijk ook collega’s die hiermee wor-
stelen. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat 
schuldhulp nu ook in onze cao staat. We stellen 

middelen ter beschikking zodat we onze mensen 
kunnen helpen met eigen budgetcoaches of via de 
Schuldhulproute. Dat mensgerichte, maar daarin 
ook resultaat weten te bereiken, dat drijft mij. Ik zeg 
altijd: ik geef energie, en het leven is nu. Ik ben mis-
schien een rookie op HR-vlak, maar weet wel welke 
beweging ik wil creëren.”

En welke beweging is dat?

“VGZ wil toe naar wat we noemen: de human expe-
rience. Dus: hoe gaan we onze mens beschouwen 
als mens? Hoe heeft hij zijn leven ingericht? Welke 
touchpoints zijn er dan met VGZ en hoe kunnen we 
hem of haar dan helpen?

Die schuldhulp voor medewerkers is daarvan een 
mooi voorbeeld. Normaal heb je daar als werkgever 
pas mee te maken als je een afdracht moet doen 
naar de Belastingdienst. Wij willen daar gewoon 
veel eerder bij kunnen zijn, omdat dat voor mensen 
een belangrijk evenement is in hun leven.

Als VGZ geloven dat mensen meer die regie moeten 
hebben over hun eigen leven, hun eigen gezondheid 
en zorg. Mensen willen die verantwoordelijkheid 
ook, is onze ervaring. En dat geldt dus ook voor 
onze medewerkers.

Ik wil in dat mensgerichte bescheiden zijn, maar 
ook een voorbeeld richting andere organisaties. Dat 
zit bijvoorbeeld in ons gezondste kantoor, in ‘ge-
zond werken’ en in de manier waarop we hier aan 
het experimenteren zijn met hybride werken. En in 
aandacht voor gelijke kansen. Een organisatie waar-
in iedereen zich thuis kan voelen.

Als je dat soort uitgangspunten voorop hebt staan, 
betekent het dat je moet gaan luisteren. En dat we 
mensen zoeken die aansluiten op die missie, die 
purpose, zoals we dat tegenwoordig noemen. Waar 
haal jij je zingeving vandaan? Primair is dat vaak: je 
werk, je vakmanschap. Maar mensen hebben vaak 
meer talenten. Er werken hier bijvoorbeeld mensen 
die in hun vrije tijd camerawerk doen. Tegelijkertijd 
hebben we hier mensen nodig die onze webinars 
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opnemen. Waarom zouden ze dat talent dan niet 
ook op hun werk kunnen inzetten?

We denken nu na over een soort ‘LinkedIn meets 
Werkspot’ voor ons eigen talent. Hierop kunnen 
VGZ’ers dan laten zien welke talenten zij bezitten 
en een match worden gevonden voor tijdelijke pro-
jecten of rollen. Dan wordt het wel tastbaar, denk 
ik. Maar als Human Experience zijn we daar dus 
ondersteunend in. Het is niet iets van ons, maar van 
de mensen in de organisatie.”

Hoe ver ben je daar al mee?

“Het is een groeiproces. Maar om nog een mooi 
voorbeeld te geven; binnen VGZ werken best veel 
mensen met een BIG-registratie. Toen anderhalf 
jaar geleden corona uitbrak, wilden zij graag tijdelijk 
weer terug naar de zorg om daar hulp te bieden. 
VGZ heeft dat toen voor hen mogelijk gemaakt. Dat 
vind ik wel een ultiem voorbeeld van human expe-
rience. Het is een proces dat we nu doormaken, en 
waarbij de maatschappij, en de mens en zijn privé-
leven, gewoon veel meer mee naar binnen mogen 
dan in het verleden.”

Wat ga je dan níet meer doen?

“Dat ‘ontzorgen’, die verantwoordelijkheid overne-
men, dat willen we niet meer. Evenals het mensen 
steeds willen behoeden voor fouten. Fouten maken 
is juist essentieel; mensen leren het meest van hun 
fouten. Maar je moet hen wel helpen en begeleiden 
om die eigen regie te kunnen nemen. We zien bij-
voorbeeld nu dat met name jongeren onder de 35 
nogal eens moeite hebben met al dat thuiswerken. 

Het leidt tot meer eenzaamheid, meer psychische 
problemen. Daar hebben we nu bijvoorbeeld meer 
aandacht voor.”

Wat heb je de afgelopen 100 dagen vooral 
gedaan?

“Vooral met veel mensen contact gehad. Ik ben 
geen stukkenlezer om te bepalen waar ik heen ga, 
daarvoor ga ik liever in contact met mensen. En dat 
zal ik ook blijven doen. Zo probeer ik die richting uit 
te werken waar we naartoe gaan, samen met de 
organisatie.

Soms vragen mensen wel: als je volledig zelf de 
regie mag nemen, wat zijn dan de kaders nog? 
Kan straks alles wat je maar leuk vindt? Dan is het 
antwoord: nee. We zitten hier niet voor onze hobby, 
maar hebben als organisatie die missie, die pur-
pose. We zetten ons in om de zorg betaalbaar en 
toegankelijk te houden. Een gezonder Nederland 
met toekomstbestendige zorg, voor iedereen. Dat 
is ook de reden dat ik ooit in het ziekenhuis ben 
gaan werken. En dat ik nu hier zit. Ik merk dat veel 
VGZ’ers dat met me delen.

De stap die we nog wel moeten zetten is de ver-
taalslag naar de dagelijkse praktijk. Hoe past jouw 
werk in die purpose van VGZ? Iemand in de ser-
viceorganisatie wordt er bijvoorbeeld gelukkiger 
van als hij of zij iemand écht kan helpen. Door de 
aanvullende verzekering te vinden die het best bij 
hem of haar past. Of door te signaleren dat iemand 
moeite heeft met betalen en te verwijzen naar de 
mogelijkheden van schuldhulp. Dat levert meer 
werkplezier op dan het target van een aantal ge-
sprekken per dag halen.”

Snapt iedereen al hoe hij of zij aan die 
missie bijdraagt, denk je?

“Ik denk dat iedereen binnen VGZ de missie begrijpt 
en deze kan uitleggen. Met ‘Voorop in gezondheid 
en zorg. Voor iedereen’ hebben we een duidelijke 
pay-off. En ook aan onze nieuwe bedrijfswaarden 

‘Dat ontzorgen, die 
verantwoordelijkheid 
overnemen, dat willen 

we niet meer’

JOJANNEKE GOEDINGS, VGZ
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besteden we veel aandacht. We zien dat onze men-
sen trots zijn op onze reclamecampagne, waarin 
die menselijkheid en inclusiviteit mooi terugkomen.
Dat ‘voor iedereen’ wordt denk ik echt geleefd in 
de organisatie. Maar of iedereen dat kan doorver-
talen naar de eigen functie? Dat is heel afhankelijk 
van waar je zit. Heel eerlijk: ik denk dat dit nog niet 
overal het geval is. Maar dat is wel mijn doel. Ik 
hoop dat iedereen straks snapt, vanuit de transfor-
matie die we doormaken: hé, hier draag ik aan bij. 
En dan niet alleen: de verandering van VGZ, maar 
eigenlijk zelfs: een stukje verbetering van de hele 
wereld.”

Hoe snel gaat dat?

“Dat is een gewetensvraag. Maar vergelijk het met 
sustainability. We dachten eerst: we worden kli-
maatneutraal in 2025. Maar dat doel hebben we 
een maand geleden al naar voren gehaald; we 
zullen nu al in 2023 klimaatneutraal zijn. Je ziet dus 
dat dingen soms sneller gaan omdat het momen-
tum er is.

En met die human experience werkt dat hopelijk 
ook zo. Ik denk dat we er 1 à 2 jaar voor nodig heb-
ben. We zijn nu bezig met persoonlijk en authentiek 
leiderschap, waarbij we ieders missie koppelen aan 
de missie van VGZ. Daar voeren we nu gesprekken 
voor. En mijn optimisme zegt gewoon: geef me 
daarvoor een jaar. Dan zijn we volgens mij al een 
heel eind op weg.”

Kun je iets meer vertellen over dat 
persoonlijk en authentiek leiderschap?

“Authentiek leiderschap is volgens ons persoonlijk 
leiderschap waarbij je je diepste zingeving, je mis-
sie, en je kernwaarden leidend laat zijn in je ge-
drag. Als deze missie aansluit bij de missie van het 
bedrijf waarvoor je werkt, geeft dan meer zingeving 
en bevlogenheid. Tijdens het thuiswerken hebben 
we er samen met Bas Blekkingh van het bedrijf 
Authentiek Leiderschap een online variant van 
gemaakt. In die modules gaat iedere medewerker 

echt op zoek naar zijn of haar eigen missie en krijgt 
deze beter inzicht in eigen kernwaarden en stimu-
lerende en blokkerende normen.

Daarnaast hebben we teamcoaches, die teams 
kunnen helpen regie te krijgen op doelen en sa-
menwerking. En we hebben een ‘team ontwikkel 
model’ opgezet, waarmee we teams begeleiden 
naar goede samenwerkingen en meer bevlogenheid 
en effectiviteit.”

Je zet je ook sterk in voor diversiteit en 
inclusiviteit.

“Als coöperatie wil VGZ er zijn voor al haar ruim vier 
miljoen leden. Een diverse groep, die je alleen goed 
kunt begrijpen en van dienst kunt zijn als je zelf ook 
een divers bedrijf bent. Diverse en multidisciplinai-
re teams creëren betere resultaten en dus betere 
dienstverlening. Doen we dat al helemaal goed bij 
VGZ? Nee, ik ben daar niet naïef in. Maar we ont-
wikkelen ons wel. Dus voor nu vraagt het: veel pra-
ten met elkaar, en luisteren naar elkaar. Dat geeft 
soms wrijving, maar creëert ook glans.

Ik zie in VGZ wel een organisatie die kijkt naar wat 
er wél kan. Een positief bedrijf, optimistisch. We 
willen die beweging op gang brengen, een stap 
voorwaarts zetten. Dat hoor je ook wel van mensen 
die bij ons nieuw binnenkomen. Er zitten hier echt 
‘willers’, hoor je dan: mensen die de wereld willen 
verbeteren.

Dat probeer ik zelf ook te doen. Een klein voor-
beeld. Toen ik hier op dag 3 werd rondgeleid, vroeg 
ik bijvoorbeeld hoeveel genderneutrale wc’s er 
waren. Nul dus. Maar als je open wil staan voor 
iedereen, vind ik dat eigenlijk niet kunnen. Daarom 
hebben we recent genderneutrale wc’s geopend, 
met behoud van mannen- en vrouwentoiletten. 
Want je wilt aan de andere kant ook geen mensen 
uitsluiten die naar een traditionele wc willen. Ik 
merk ook wel dat er mensen zijn die dit soms ver 
vinden gaan. Ik vind het interessant om daarover 
het gesprek aan te gaan. Ik geloof er heilig in: als 



|      25

we maar openstaan voor elkaars verschillen en de 
dialoog blijven voeren, dan komt het goed. Ook dat 
is die human experience.”

‘Willers’, kun je daar op selecteren?

“Dat weet ik niet. Je kunt er wel aan bouwen. Door 
mensen autonomie en verantwoordelijkheid te ge-
ven, door hen aan hun eigen missie te laten wer-
ken. En respect te geven voor het vak dat ze mogen 
uitoefenen.

Het gaat eigenlijk om vijf dingen: hart voor jezelf, 
voor elkaar, voor je werk, voor de organisatie, en ja, 
ook hart voor de planeet. Als je daarover het ge-
sprek aangaat, kun je bouwen aan die gezondste 
organisatie. Dan kun je willers krijgen, mensen die 
dit werk intrinsiek willen doen voor deze bestem-
ming.”

Dat zal een andere zorgverzekeraar 
misschien ook zeggen.

“Als VGZ zijn we vijf jaar geleden begonnen met 
‘zinnige zorg’, waarbij we ons samen met zorgver-
leners inzetten voor betere zorg voor de patiënt 
die de zorg op termijn ook betaalbaar houdt. Dat 
was toen een behoorlijk boud statement, maar nu 
staat het zelfs in het in de trein gevonden forma-
tiedocument. We brengen dit nu weer verder en 
willen samen met leden en zorgverleners aan een 
ecosysteem bouwen. Dat levert niet meteen een 
concurrentievoordeel op. Maar hiermee willen we 
wel vooroplopen. Voorop in gezondheid en zorg. We 
willen keuzes maken, en zoeken mensen uit die dat 
ook durven.”

Hoe passen jullie je pand daarop aan?

“We zien ons pand als dé plek om samen te ko-
men, en samen te werken. We hebben een heel 
nieuwe manier van werken ontwikkeld, het zogehe-
ten ‘activity based working’ met drie verschillende 
zones waarin je kunt werken. De eerste is concen-
trate, zoals nu ook vaak de thuiswerkplek gebruikt 

wordt. De tweede is collaborate, om samen te 
werken dus. En de derde is connect, ruimtes die 
bedoeld zijn om te ontmoeten en te netwerken.

We meten helemaal door hoe die werkplekken en 
ruimtes gebruikt worden, en passen dat aan al naar 
gelang de vraag. Nu we merken dat bijvoorbeeld 
meer mensen thuiswerken, willen we meer kleine 
huddle rooms inrichten, waarin je met videotools 
makkelijk kunt samenwerken en snel ideeën kunt 
uitwisselen met mensen buiten die ruimte.

Maar mijn droom gaat nog wel verder. VGZ werd 
recent in het AD genoemd als hét voorbeeld van 
hybride werken. Daar ben ik trots op. Het zou nog 
mooier zijn als je je pand veel meer zou kunnen 
openstellen. Stel: een zorginstelling wil een heidag 
organiseren. Waarom zou dat niet bij ons kunnen? 
En andersom, we hebben als VGZ nu al één plek 
die we huren van een zorginstelling in Gorinchem. 
Het lijkt me mooi als een VGZ-team een heidag 
heeft in bijvoorbeeld een ziekenhuis of een VVT-in-
stelling. En op die locatie luncht tussen of zelfs 
samen met de zorgverleners. Zo ben je volgens mij 
met de hele zorgketen beter in verbinding en krijg je 
daardoor interessante kruisbestuiving.”

En wanneer ben je tevreden? Zeg, na de 
volgende 500 dagen?

“Ah ja, de resultaatvraag… Pfoe… Even denken. Ik 
denk dat ik tevreden ben als ik kan constateren dat 
we die human community hebben gecreëerd. Dat 
ook mensen het echt voelen, dat ze zich onder-
steund voelen in hun human journey binnen VGZ. 
Het is niet één ding dat ik wil bereiken, maar ik wil 
zien dat wij als organisatie met al onze mensen 
stappen zetten, dat we voortgang brengen. Dat 
onze organisatie verandert en verbetert. Dat men-
sen  hun talenten kunnen inzetten. Als we daarin 
een beweging kunnen creëren, ben ik tevreden.”

JOJANNEKE GOEDINGS, VGZ

https://www.ad.nl/werk/de-terugkeer-naar-kantoorleven-9-tot-5-aanwezig-moet-je-niet-meer-willen~aafeff4a/
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Mijke Broeders, HR Team 
Lead: ‘Werken in de Efteling is 
meer dan het pak van Pardoes’

De Efteling wil voor zijn mede-
werkers al net zo betoverend 
zijn als voor zijn gasten. Maar 
hoe geef je dat uitgangspunt 
vorm in modern HR-beleid? In 
gesprek met HR Team Lead 
Mijke Broeders. ‘We willen dat 
de Efteling een plek is waar je 
elke dag een held kunt zijn in 
je werk. Een plek waar je je 
toegevoegde waarde kent en 
kunt brengen.’
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MIJKE BROEDERS, DE EFTELING

Al vroeg ernaartoe bekruipt je dat typische Efte-
ling-gevoel. Weinig attracties worden ook zover van 
tevoren op de snelweg al aangekondigd. Eenmaal 
bij het kantoor aangekomen heb je eerst het idee 
een attractie binnen te lopen, alleen dan zonder de 
wachtrijen. Klopt dit wel? De deur zwaait open, en 
ineens sta je in een grote hal. Waarna je met Bra-
bantse tongval verwelkomd wordt.

Terwijl je plaatsneemt op enkele sprookjesachtige 
fauteuils, naar enkele kabouterkrukjes staart, en 
een maquette van Baron 1898 beschouwt, valt op 
hoe stijlvast ook hier het Efteling-merk is doorge-
voerd. Van de luchtbruggen tot de kandelaars, de 
paleistrappen en de rode loper: ook aan ‘de achter-
kant’ lijk je zo het bekende sprookjesdecor binnen 
te lopen.

Soms bijna letterlijk, want de spreekkamer kijkt 
uit op de Raveleijn-attractie. Als de tribunes daar 
gevuld zijn, kijken de gasten zo naar de kantoren 
van de Efteling-medewerkers. Dat Efteling-gevoel 
blijft elke dag, ook als je er al langer werkt, zegt 
Broeders, die er in 2008 begon als Brand Manager 
Multimedia, en van de strategieafdeling uiteindelijk 
terecht kwam bij HR, waar ze nu Team Lead is. Een 
wereld waarover ze ook zeker een verhaal te vertel-
len heeft.

We weten als gasten eigenlijk heel weinig 
van het HR-beleid van de Efteling

“Ja, jammer hè. Die constatering hebben we zelf 
ook gedaan. De Efteling bestaat volgend jaar 70 jaar 
en we zijn dus ook 70 jaar werkgever waarover ook 
een prachtig verhaal te vertellen is. De medewer-
kers die je hier als gast ontmoet zijn een ontzettend 
belangrijke factor in de beleving. Die worden geluk-
kig ook veel geroemd.

Er werken hier in totaal zo’n 3.000 mensen. Van wie 
dus ook heel veel achter de schermen. Van origine 
zijn we wat terughoudend om die kant te tonen. 
Omdat we voor gasten graag de magie laten be-
staan. Maar we merken ook dat het verhaal dat we 

als werkgever te vertellen hebben hartstikke bij-
zonder en interessant is. We hebben hier in 70 jaar, 
naast een prachtig attractiepark, ook een bijzondere 
club mensen opgebouwd, met een grote verzame-
ling aan beroepen en disciplines. Van data-analisten 
en strategen tot de chef-kok en de brandweerman. 
Hun verhaal hebben we nog niet zo vaak verteld. 
Daar zien we nog wel een kans. En die 70 jaar is 
daar natuurlijk een mooie aanleiding voor.”

Misschien hadden jullie het nooit zo 
nodig om dat verhaal te vertellen?

“Ergens klopt dat wel. Mensen werken hier graag, 
en hebben hier altijd graag gewerkt. Maar ook voor 
ons is de arbeidsmarkt nu een uitdaging, met name 
aan de horecakant. En we vinden het ook belangrijk 
dat mensen hier niet alleen voor dat merk komen, 
maar ook wel voor het werk. De rijkheid aan beroe-
pen en specialismen die je hier kunt uitoefenen. 
Ook dat verhaal willen we steeds meer vertellen.
Als app-ontwikkelaar zul je bijvoorbeeld niet me-
teen aan de Efteling denken. Maar ook voor die dis-
cipline hebben we hier een interessante omgeving 
te bieden, met mooie uitdagingen op het gebied 
van bijvoorbeeld bezoekersstromen en wachttijden. 
Het is eigenlijk een enorme speeltuin voor ontwik-
kelaars, daarnaast is en blijft techniek belangrijk 
voor het faciliteren van het verhaal of de gastbele-
ving. Het werk hier is echt meer dan alleen in het 
pak van Pardoes, of in het land van Laaf.

De medewerker was hier altijd al wel belangrijk, 
maar de gast stond eigenlijk altijd voorop. Ik heb 
er zelf mede voor gezorgd dat we de medewerkers 
benoemd hebben als een van de pijlers van onze 
visie 2030. We zeggen nu: in het park zijn twee 

‘In het park zijn twee 
mensen belangrijk: 

de gast én de 
medewerker’
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mensen belangrijk: de gast én de medewerker. En 
ze hebben ook allebei energie nodig.”

Zo’n enorme verscheidenheid, hoe hou je 
die bij elkaar?

“Ja, dat is wel een van de grotere uitdagingen. En 
dan moet je ook nog beseffen dat het aantal van 
3.000 vrij constant is, maar daarbinnen natuurlijk 
heel veel beweging is. De helft is oproepkracht, 
vaak scholieren en studenten die hier een bijbaan 
hebben, vooral uit de regio. Dat laatste vinden wij 
belangrijk mede vanwege de reistijd. Want tijdens 
het hoogseizoen is het soms flink aanpoten en 
vroeg opstaan. 

En daarnaast hebben we ook een grote groep 
vaste medewerkers. ‘40 jaar in dienst’ komt hier 
ook regelmatig voor. Dat samen vormt dus die hele 
Efteling-populatie. En ja, hoe doe je het dan voor 
iedereen goed?”

En?

“We geloven in steeds meer zelfregie. We willen het 
individu ruimte bieden. We willen dat de Efteling 
een plek is waar je elke dag een held kunt zijn in je 
werk. In de zin van: een plek waar je je toegevoegde 
waarde weet en kunt brengen. En waar je het leuk-
ste werk van Nederland kunt doen. Dat is wel mijn 
overtuiging. En daarvoor willen we een gezamenlijk 
normbesef, integrale waarden, ontwikkelen. We ge-
loven er alleen niet meer zo in dat we dat bereiken 
door heel veel regels vast te stellen. Dat hebben 
we, net als heel veel andere bedrijven, wel gehad. 
Ook vanuit de juiste intentie, hoor. Om houvast 
te bieden, de kwaliteit hoog te houden. Maar we 
geloven nu dat we dat houvast ook kunnen bieden 
in andere dingen. Al is het nog wel zoeken naar het 
juiste framework dat daarbij past.”

Kun je dat iets meer uitleggen?

“Alle 3.000 medewerkers van de Efteling vallen 
onder de horeca-cao. Dus ook wij van de onder-

steunende afdelingen, en ook de app-ontwikkelaar 
waarover we het eerder hadden. Daarbovenop 
kennen we de Efteling Arbeidsvoorwaarden Rege-
ling, de EAR, een nogal lijvig document. Toen ik hier 
kwam, zaten we net in het staartje van de onder-
handelingen erover. Maar er lag uiteindelijk iets op 
tafel waar geen van de partijen echt trots op was. 
Toen heb ik gezegd: dat doen we niet meer zo. Ik 
wil een EAR in een nieuwe vorm, waarin we meer 
regels loslaten, en meer zelfregie en meer keuze-
vrijheid bieden.”

Kun je daarvan een voorbeeld geven?

“We kennen het programma ‘Future Fit’, dat aan-
sluit bij de toekomstvisie van de Efteling, en waarin 
alles samenkomt: de business units, HR, Finan-
ce, en communicatie. Daarbinnen hebben we het 
planning als eerste focus gepakt. Twee derde van 
onze collega’s wordt nu nog gepland. Ze geven zelf 
hun beschikbaarheid op, maar de Efteling bepaalt 
vervolgens wanneer en wáár je wordt ingezet. En 
dat is soms ook wel eens op plekken die wat verder 
van je basisteam afstaan.

Dat is echt iets wat belangrijk is voor collega’s, mer-
ken we. Dus zijn we aan het kijken of we dat sys-
teem van plannen kunnen veranderen. De uitdaging 
daarbij is alleen: dat is een enorme wirwar van nor-
men, uren en taken. Dat heeft zich over al die jaren 
heen opgebouwd. Maar we moeten er wel iets mee, 
want anders blijven mensen ermee rondlopen. We 
zijn er al twee jaar mee bezig.

Het gaat niet zomaar om een nieuw systeem, het 
gaat om een grote gedragsverandering. Het heeft 
er ook mee te maken: kun je als Team Lead ruim-
te geven? Durf je dingen los te laten? Heel eerlijk: 
corona helpt ons daarin ook wel. Dat creëert de 
urgentie om veranderingen door te voeren.”

Hoe vullen jullie dat verder in, dat talent 
de ruimte bieden?

“We doen bijvoorbeeld veel in co-creatie met een 
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multidisciplinair projectteam. Je 
kunt hier als collega meedenken 
in projectgroepen of rondom 
thema’s. Samen nieuwe concep-
ten uitdenken. We hebben een 
interne marktplaats, die noemen 
we de Brink. Daar worden vaak 
interne rollen gevraagd, bijvoor-
beeld als kritische tegenlezer of 
out-of-the-box-denker. Iedereen 
– ongeacht functie of opleiding 
– kan zich aanmelden voor zo’n 
rol. Zo proberen we het talent 
wat in de organisatie rondloopt 
op een juiste manier de kans te 
geven.”

Hebben jullie de talenten 
en skills van al die mensen 
al in kaart?

“Steeds meer. Maar we hebben er geen groot sys-
teem voor, als je dat bedoelt. Al staat nog wel op 
mijn verlanglijstje dat we in de instrumenten die we 
hebben de kracht van technologie nog meer gaan 
benutten.

Een voorbeeld hierbij. In plaats van standaard 
functionerings- en beoordelingsgesprekken werken 
wij hier al een jaar of vier met een online tool waar 
iedereen in kan; het kompas. Iedere medewerker 
heeft een eigen kompas, een pdf die je zelf invult, 
en die dient als starter van het gesprek met je lei-
dinggevende om het over je ontwikkeling te heb-
ben. In dat kompas staat je foto en een persoon-

lijke quote, maar ook je valkuilen en ambities. Wie 
ben je? Wat drijft jou? En ook een stukje feedback 
van je collega’s en je Team Lead. Dat kompas komt 
een aantal keer per jaar op tafel.

Het leuke is: het is echt iets van jou. En het is ook 
elke keer een momentopname. Het is voor ieder

een: van directeur tot oproepkracht. Maar er zit 
geen systeem achter die alle informatie verzamelt. 
Ik heb geen 3.000 kompassen in de kast staan. Al 
die kompassen samen vormen wel weer input voor 
het teamkompas dat elk team heeft. En zo kunnen 
interessante gesprekken ontstaan over alle niveaus 
heen.

Daarnaast hebben we twee keer per jaar zogeheten 
‘performance en potentieel’-sessies, waarbij we via 
een 9-grid kijken naar: waar zitten de ontwikkelmo-
gelijkheden in een team? Zo kunnen we ook talen-
ten een rol geven in de initiatieven die we hebben, 
en bespreken we mensen die iets meer aandacht 
nodig hebben. Als mensen vanuit mijn team na 
een jaar nog op precies hetzelfde plekje in dat grid 
staan, krijg ik wel vragen vanuit mijn collega’s: ‘Mijke, 
wat heb je eraan gedaan?’

‘Iedere medewerker heeft 
een eigen kompas die 

dient als starter van het 
ontwikkelingsgesprek met 

je leidinggevende’

MIJKE BROEDERS, DE EFTELING
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Het is een mooi instrument, vind ik, maar er zit ook 
nog wel veel handwerk in. Dit is dus wel zo’n digita-
liseringskans die we voor volgend jaar op de agenda 
hebben staan. Dan kun je er natuurlijk ook weer 
mee, op het gebied van data analytics.”

Wat doe je als HR richting die
 leidinggevenden?

“Die helpen we met vragen waarmee ze zitten, en 
we faciliteren intervisie en verschillende trainingen 
en inspiratiesessies. We hebben daardoor denk 
ik best een goed gevoel over wat waar speelt, en 
kunnen dan vanuit ons eigen online ‘ontwikkelhuis’ 
daar ook ons aanbod van trainingen op afstemmen. 
Niet alleen de verplichte trainingen, zoals BHV, maar 
ook trainingen die je vanuit je persoonlijke interesse 
kunt volgen.

We gaan komend jaar ook werken met een Per-
soonlijk ontwikkelingsbudget. Dat was er nog niet, 
en is door corona ook een beetje vertraagd. Maar 
onder de noemer ‘Durven / Leren / Doen’ gaan we 
daar volgend jaar echt van genieten.

Al moet ik er wel bij zeggen: het mooie van dit soort 
instrumenten is dat het voor iedereen is. Maar dat 
is ook meteen het lastige. Want je weet niet precies 
in hoeverre collega’s het gebruiken. Aan de andere 
kant wil ik ervoor waken om het te verplichten, het 
is niet de bedoeling dat het een afvinklijstje wordt. 
Want daar geloof ik niet in. En dus blijven we het 
liever vaak bespreken binnen alle overleggen met 
Team Leads. Als afdeling HR willen we in co-creatie 
aanbieden waar de behoefte van de business unit 
ligt, in plaats van dat het van HR moet.”

Hoe haal je op wat de business units
 willen?

“Doordat HR-collega’s steeds zichtbaarder zijn in de 
business units en in contact zijn met Team Leads. 
En door ons medewerkerbetrokkenheidsonderzoek 
dat we vijf keer per jaar onder de hele populatie 
houden. Die collectieve peilstok vinden we heel 

belangrijk. We stellen dan steeds drie kernvragen, 
plus een aantal verdiepende themavragen rondom 
bijvoorbeeld onze cultuurwaarden.

Onze onderzoeksafdeling maakt dan een analyse, 
waarvan de algemene resultaten worden gedeeld 
op ons intranet: Het Plein. Daarnaast krijgt elke 
leidinggevende in een onepager de resultaten van 
zijn of haar eigen team, met het verzoek om er aan-
dacht aan te besteden waar nodig.”

Wat is er typisch Efteling aan jullie 
aanpak?

“De Efteling is van niemand en van iedereen. Dat 
heeft zijn positieve kanten, maar maakt het soms 
ook lastig.. Het is een beetje cultureel erfgoed wat 
we graag intact houden. Zo voelt het voor onze gas-
ten en vaak ook voor onze collega’s. Het levert een 
interessant dilemma op, want je wilt ook vernieu-
wen met als doel de Efteling mooier en gezonder 
door te geven aan de mensen die na ons komen. 
Dat spanningsveld is wel typisch voor de Efteling, 
denk ik.

Een van onze uitgangspunten is van oudsher: tech-
niek faciliteert ons verhaal. Daarom moet techniek 
hier altijd onzichtbaar zijn. Doornroosje ademt, 
maar je mag niet zien hoe ze dat doet. Het verhaal 
blijft hier dus het belangrijkste. Altijd. Net zoals het 
contact met de medewerkers. Maar ook daar zien 
we enorme kansen in technologie, juist om het 
onderling contact beter en makkelijker te maken. 
We geloven ontzettend in de kracht van het per-
soonlijke en menselijke. Richting onze gasten, maar 
ook richting onze medewerkers. En soms slagen we 
daar al in, maar soms zijn we ook de organisatie die 
daarin strugglet. En met elkaar daar nog de weg in 
moet vinden.”

Hoe ziet jullie eigen HR-afdeling eruit? 

“We hebben bij elkaar ongeveer 30 HR-collega’s. 
Met daarbinnen duidelijke specialismen, maar ook 
een paar overkoepelende thema’s zoals Fit@Efte-
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ling en Durven/Leren/Doen. Zo weten collega’s uit 
de business units ons ook steeds meer te vinden.
Ook de HR-organisatie blijft natuurlijk steeds in ont-
wikkeling, en er ontstaan ook steeds nieuwe speci-
alismes en expertisegebieden, zoals data analytics, 
planning & inzet of een HR-contactteam voor alle 
vragen van medewerkers rondom hun werk. We 
gaan daarnaast ook onze recruitmentafdeling iets-
jes opschalen. Want daar zit gewoon hartstikke veel 
werk, zien we.”

Hebben jullie daar harde targets aan 
gehangen?

“Bij ‘Future Fit’ hebben we wel een fasering met 
elkaar afgesproken in de stappen. Maar zijn wij 
een organisatie met keiharde targets? Nee. We zijn 
ook niet echt KPI-gedreven, maar kijken wel welke 
metrics we nodig hebben om richting en ruimte te 
blijven geven. Mensen kunnen immers pas ruimte 
nemen als ze wel weten waar we naartoe bewegen. 
Bijvoorbeeld via die teamkompassen willen we daar 
de komende tijd dus ook iets meer aandacht aan 
geven.

We meten trouwens wel constant onze gasttevre-
denheid. En de medewerker is daar ook altijd een 
belangrijk onderdeel van. En als daar complimenten 
bij zitten die we rechtstreeks kunnen koppelen aan 
een medewerker geven we dat zeker door. We hou-
den ook elke maand een complimentenfeest. Dan 
wordt er een compliment uitgevist en wordt daar 
op een leuke manier aandacht aan besteed.
Daarnaast reiken we op 31 mei, de verjaardag van 
de Efteling, ook altijd Efteling-lintjes uit, de Gouden 
Efteling-E. Collega’s kunnen elkaar daarvoor nomi-

‘We houden ook elke 
maand een 

complimentenfeest’

MIJKE BROEDERS, DE EFTELING

neren. Dat zijn denk ik wel echt Efteling-dingen, dat 
we elkaar op deze manier blijven zien en aandacht 
blijven geven. Een beetje interne betovering.”
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Geke Kooij (Thales): ‘1 op de 3 
collega’s werkte hier 4 jaar geleden 
nog niet. Dat is toch wel fors’
‘Groeistuipen’, zo noemt HR-directeur Geke Kooij de uit-
daging waar Thales voor gesteld staat. Het techniekbedrijf 
uit Hengelo moet de komende jaren duizenden mensen 
aannemen – en behouden. En dat in een steeds schaar-
sere technische arbeidsmarkt. Hoe geeft ze dat vorm?
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GEKE KOOIJ, THALES

Het geheim van Hengelo. Zo zou je – met enige 
overdrijving – de vestiging van Thales Nederland 
kunnen noemen. Het hightech bedrijf,  ooit be-
kend als Holland Signaal, is een van de belang-
rijkste (elektronica)leveranciers van de luchtvaart 
en Defensie. Maar bijvoorbeeld ook het OV-Chip-
kaartsysteem en de bekende OV-poortjes komen 
hier vandaan.

Dagelijks werken ruim 2.200 mensen bij de Neder-
landse poot van het Franse bedrijf, van wie 1.700 
in Hengelo, 350 in Huizen, en ook nog een aantal 
in Delft, Breda, Rotterdam en Eindhoven. Ze wer-
ken onder meer aan innovaties als radars, maar 
ook systemen voor biometrie (gezichtsherkenning), 
tolpoortjes en zogeheten cryogene koelers. Kortom: 
het neusje van de zalm op technologisch gebied in 
Nederland.

Maar als werkgeversmerk is het bedrijf waarschijn-
lijk minder bekend dan enkele andere techbedrijven 
in Nederland. En dat is lastig, nu de war for talent 
woedt en technici schaarser zijn dan ooit. Juist die 
technici zijn heel hard nodig, met het dikst gevulde 
orderboek ooit, en enkele mega-orders, uit Duits-
land en Groot-Brittannië, die wachten op vervulling. 
Aan HR-director Geke Kooij te zorgen voor voldoen-
de kwalitatieve toestroom om al die opdrachten 
gedaan te krijgen, en – tegelijk: voor behoud van de 
zittende populatie. Al lijkt dat niet de eerste zorg, 
met een gemiddeld dienstverband van 14 jaar en 
een verloop van nog geen 3%. Maar toch, hoe geef 
je vorm aan zo’n proces?

Hoe komt het dat Thales misschien niet zo 
bekend is als andere Nederlandse 
techniekbedrijven?

“Het is denk ik altijd een beetje een gesloten bedrijf 
geweest. Dat komt ook omdat we veel voor Defen-
sie en overheden werken. Dat vraagt extra veilig-
heidschecks, en zorgt er bovendien voor dat niet 
iedereen hier zomaar kan werken vanwege noodza-
kelijke screening.

Ik moet zeggen: ik kende Thales ook niet toen ik 
een jaar of 10 geleden door een headhunter werd 
benaderd voor deze baan. Wel Holland Signaal, dat 
was een sterk merk. Maar ik ben destijds met CEO 
Gerben Edelijn gaan praten, en ben toen echt geïn-
spireerd geraakt. Hij vertelde dat hij het nogal naar 
binnen gerichte bedrijf van toen meer externe focus 
wilde geven, wilde verjongen, en een heel nieuwe 
cultuur wilde meegeven.

Genoeg redenen om in deze baan te stappen. Plus 
dat het een internationale dimensie heeft, doordat 
we onderdeel zijn van Thales Group Frankrijk. Dat 
sprak me ook aan. 

Met die naamsbekendheid gaat het overigens nu 
wel de goede kant op. In het onderzoek van Univer-
sum zijn we de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. 
Al is het onze ambitie om in de top-10 te komen. 
Maar daar zijn we nog niet. Dus we hebben nog 
steeds wel wat te doen.”

Zoals?

“Heb je de nieuwste James Bond al gezien? Tegen 
het eind van de film zie je een Brits marineschip. 
Daarop staat een grote radar van Thales uit Henge-
lo. Laat ik het zo zeggen: je ziet ons niet altijd, maar 
we zijn toch ook wel op veel plekken aanwezig. Zo 
zit er veel Thales-beveiliging in het betalingsverkeer. 
In de inflight-entertainment in vliegtuigen zit tech-
nologie van Thales. Dus we zitten eigenlijk overal.”

Maar weet die arbeidsmarkt dat?

“We zijn steeds meer actief om naar buiten te gaan, 

‘Je ziet ons niet altijd, 
maar we zijn toch ook 

wel op veel plekken 
aanwezig’
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vertellen meer wat we doen, en waarom we het 
doen, wat het met veiligheid te maken heeft. Wat 
wij wel merken: als mensen een keer een rondlei-
ding hebben gekregen, met de Thales Experience 
meedoen, dan willen ze er ook vaak wel werken. 
En als ze dan bij ons werken, zien we ook dat ze 
gemiddeld lang blijven.”

Hoe ver staat het nu met die 
cultuurverandering waarover je het had?

“Gerben vertelde in 2011 al dat hij heel graag een 
soort campus wilde oprichten, een high tech sys-
tems park, waar ook andere organisaties hun thuis 
konden vinden. Ik heb in de stuurgroep gezeten van 
de ontwikkeling daarvan, en van de totstandkoming 
van het nieuwe Thales-gebouw, dat in 2014 in ge-
bruik is genomen.

We hebben de bouw ervan aangevlogen volgens 
het principe van de 3 B’s: Bits, Bricks & Behaviour. 
De achterliggende filosofie is: mensen moeten 
hun werk kunnen doen op de plek waar ze dat het 
beste kunnen doen. Dat kan thuis zijn, maar dat 
kan ook op kantoor. Dat werden dus de bits en de 
bricks.

Voor behaviour hebben we gezegd: we willen de 
organisatie meer stimuleren om te leren, met name 
om ook meer extern te kijken, letterlijk: over de 
hekken. We hoeven niet alles altijd per se binnen de 
muren van Thales te ontwikkelen. En we wilden ook 
wat minder hiërarchie, een organisatie waarin ook 
ruimte is voor open gesprekken over ontwikkeling, 
en meer transparantie.

Met die gedragsverandering zijn we inmiddels goed 
onderweg. Maar ook daarmee zijn we er nog niet. 
Gedrag veranderen is altijd het lastigste onderdeel 
van het werk. Zeker omdat het hier vaak gaat om 
mensen die al heel lang bij de organisatie werken, 
en dus een bepaalde manier van werken gewend 
zijn.”

Hoe ziet jullie HR-organisatie eruit?

“In totaal bestaat mijn team uit 3 HR-directors, 
daarnaast Centers of Expertise zoals voor compen-
sation and benefits, HR shared services, Learning 
& Development, Talent Acquisition en international 
mobility. En dan hebben we ook nog de HR-busi-
ness partners, die in het hart van de business ope-
reren. Tot slot hebben we een eigen arbeidsjuriste, 

en zelfs nog een eigen pensioenfonds. 
Wat best bijzonder is, voor een bedrijf van 
onze omvang.
Alles bij elkaar gaat het om zo’n 45 col-
lega’s, en zo’n 32 fte. Reken je met de 
vuistregel van 1 HR-medewerker op zo’n 
70 tot 80 medewerkers, dan doen we het 
dus relatief goed. Het is hier high tech, 
dus ook high maintenance. Het is echt 
een complexe organisatie. Maar daarom 
proberen we ons HR-beleid ook zo simpel 
mogelijk te houden.”

Wat bedoel je daarmee?

“De organisatiestructuur is relatief simpel 
opgezet, met de HR-business partners als 
contactpersoon met de lijn en leidingge-
venden. Onze filosofie is: medewerkers 
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verlaten niet de organisatie, mensen verlaten een 
manager. De manager is dus cruciaal in het werk-
plezier en de betrokkenheid van medewerkers. Daar 
richten we dus veel de aandacht op.
Uitgangspunt daarbij is supporten en challengen 
als het nodig is. Als er bijvoorbeeld een vacature op 
een afdeling ontstaat, is het de rol van de business 
partner om samen met de manager te kijken of het 
wel echt een vacature is, en wat daarvoor precies 
het profiel moet zijn.

Een van de belangrijke onderwerpen die we op de 
HR-agenda hebben staan is diversiteit & inclusi-
viteit, in de breedste zin van het woord. Gender 
diversity is hier bijvoorbeeld nog steeds een grote 
uitdaging, het aanbod van technische dames is 
toch laag. Maar we kijken ook naar diversiteit op 
het gebied van leeftijd, afkomst, mensen met een 
arbeidsbeperking. Dan is het een taak van de busi-
ness partner om de manager daarop ook te bevra-
gen en uit te dagen over de huidige en gewenste 
teamsamenstelling..

Op het gebied van leeftijd bijvoorbeeld: er zijn al 
veel collega’s met pensioen gegaan. En de komende 
5 jaar gaan er nog eens 350 mensen met pensioen. 
Daarom is een aantal jaren lang het doel geweest 
dat 50 procent van de nieuwe medewerkers onder 
de 35 jaar moest zijn. Dat hebben we nu wat los-
gelaten, omdat we nu relatief veel junioren hebben. 
Maar andere doelen houden we wel vast.”

Heb je daar specifieke KPI’s voor?

“We hebben inderdaad een HR-dashboard met 
dergelijke stuurcijfers en doelen erin. We hadden 
onszelf bijvoorbeeld ten doel gesteld 8% interne 
doorstroom te hebben. Dat gaan we ruimschoots 
halen in 2021. Dat soort cijfers rapporteren we per 
kwartaal. Ik vind dat ook belangrijk. Met datagedre-
ven HR kun je echt op tijd sturen en bijschaven.
Als je bijvoorbeeld merkt dat de gender diversity 
achterblijft bij wat je doel was, kun je daarop wat 
creatiever proberen te worden. Zo hebben we een 
aantal technische dames uit Spanje weten te wer-
ven. Dat werkt goed. Dan proberen we bijvoorbeeld 

ook al bij het sollicitatiegesprek een andere Spaan-
se collega aan tafel te krijgen, zodat er meteen een 
stukje verbinding is.

We hebben de afgelopen 4 jaar in totaal ruim 1.000 
mensen aangenomen, wat betekent dat meer dan 1 
op de 3 mensen hier 4 jaar geleden nog niet werk-
te. Dat is toch wel fors. Netto zijn we in die tijd met 
600 medewerkers gegroeid. En volgend jaar komen 
er waarschijnlijk nog eens zo’n 150 medewerkers 
bij. Dan heb je dus heel veel nieuwe medewerkers, 
die op zich ook weer allemaal goede ambassadeurs 
kunnen zijn binnen hun vrienden- en familiekring.”

Doen jullie veel aan dat 
ambassadeurschap?

“Zo’n 20 procent van alle nieuwe medewerkers 
komt binnen via referrals, via onze eigen collega’s 
dus. Daar zijn we heel blij mee, ook omdat we zien 
dat die mensen over het algemeen een hogere 
success rate hebben om te slagen binnen onze 
cultuur.

We bieden collega’s daarvoor 1.000 euro netto, als 
voor de nieuwe medewerker de proeftijd is verstre-
ken. Maar misschien nog belangrijker: het krijgt ook 
de aandacht. Toevallig hebben we deze week nog 
een town hall meeting gehad met de hele organi-
satie, waar de TA-manager onder meer een filmpje 
heeft laten zien met wat we al gedaan hebben, en 
wat helpt om je netwerk aan te spreken. Eén dag 
later had hij toen al een cv binnen. En die kandidaat 
komt nu op gesprek.”

Is jullie techniek niet zo specifiek dat de 
mensen er sowieso nauwelijks voor te 
vinden zijn?

“Ja, heel vaak is dat zo. Daarom doen we ook veel 
aan opleiding. Binnen ons L&D-team hebben we 
een aantal mooie programma’s gemaakt, bijvoor-
beeld voor de ontwikkeling van radars. Voor soft-
ware engineers hebben we zelf, met een aantal 
mensen van het softwareteam, ook een soort cur-

GEKE KOOIJ, THALES
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sus in een snelkookpan gemaakt. Dat heet Accele-
rate. Wat je normaal gesproken in een opleiding van 
5 jaar zou stoppen, krijgen zij in 1,5 jaar. De reacties 
zijn daar heel positief op. En het leuke is: de deel-
nemers posten er ook veel filmpjes over op social 
media. Het is een mooie uiting van dat je bij ons 
veel kunt leren wat je nergens anders kunt leren. 
Ook maken we goed gebruik van de leerprogram-
ma’s van de Thales Group.

We investeren veel in kennis. Dat betekent onder 
meer dat je bij ons ook een mooie lange carrière als 
expert kan hebben. Daar hoef je geen leidinggeven-
de voor te zijn of te worden. Wij geven beide loop-
baanpaden evenveel aandacht.”

Sturen jullie daar bewust op?

“Ja. We geven medewerkers duidelijk de boodschap: 
het is jouw carrière, jij zit aan het stuur, wij kunnen 
daarbij helpen. We hebben ongeveer 1.100 engineers 
in Nederland. We willen continu laten zien: daar kun 
je gewoon heel mooie dingen doen. En het is heel 
goed om in de praktijk te zien dat mensen dus ook 
intern kunnen doorgroeien. Al levert dat ook weer 
druk op binnen het TA-team. Want de ene vacature 
vervuld met een interne kandidaat creëert natuur-
lijk ergens anders weer een nieuwe vacature.”
Wat is jullie grootste uitdaging?

“Dat zit hem wel in de goede mensen vinden. En 
behouden. Zeker als je kijkt naar de kennis en 
complexiteit van de producten die we maken. Onze 
pijplijn voor talent is op zich best goed. We kunnen 
dus wel nieuwe mensen aannemen, maar het duurt 
natuurlijk even voordat je die kennis en achtergrond 
hebt opgebouwd. Daar zit echt wel spanning op. 
Ook omdat het risico bestaat dat mensen niet goed 

opgeleid worden, omdat er te weinig mensen zijn 
om hen te begeleiden, of dat het daar gewoon te 
druk voor is.

Dat merk ik ook in mijn eigen team. Het is echt 
druk. Maar dan leg ik wel uit: we moeten het met 
elkaar doen, niet naar elkaar gaan wijzen. Daar wor-
den we gelukkig ook steeds beter in, zie ik.
Als HR hebben we lang een beetje een terugtrek-
kende rol gehad. Maar dat draait nu weer meer 
naar de medewerker. Aan challenge & support en 
Be good, get better hebben wij nu toegevoegd: 
How can we help? We willen in 2022 focussen op 
moderne technologie in combinatie met die hu-
man touch. We zien dat daar ook weer steeds meer 
behoefte aan is.”

Is er iets ‘typisch Thales’ waar je trots op 
bent?

“Ik zeg altijd tegen sollicitanten: The sky is nót the 
limit. We vliegen hier letterlijk satellieten de lucht in. 
Als jij het zelf graag wilt, dan kan er binnen Thales 
echt heel veel. Binnen mijn eigen TA-team heb-
ben afgelopen 2 jaar bijvoorbeeld vier collega’s een 
andere rol gevonden. Eentje is afdelingsmanager 
geworden, een ander is naar het Global HR-team 
gegaan. Zo zie je dat er gewoon heel veel mogelijk-
heden zijn.

En we zijn natuurlijk ook uniek in de producten die 
we hier maken. Als je hart hebt voor technologie, 
dan is dit echt een plek om je te kunnen uitleven.”

‘Ik zeg altijd tegen 
sollicitanten: The 

sky is nót the limit’
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Thomas Mulder 
(VodafoneZiggo): 
‘Voorbeeldgedrag 
en consistentie 
zijn cruciaal’

Van afschaffing van de leaseauto tot 
het eerste hybride werken-model 
van Nederland. En van een onbe-
perkt opleidingsaanbod tot een 
performance-beleid waarover ieder-
een mag meepraten: het HR-beleid 
van VodafoneZiggo valt in meerdere 
opzichten op. In gesprek met 
Thomas Mulder, architect van veel 
van die beslissingen. ‘Cruciaal is dat 
je goed uitlegt waaróm je iets doet.’
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Hij is pas 43. Maar hoor hem vertellen over zijn 
ervaringen, en het lijkt alsof hij er al een hele car-
rière op heeft zitten. Vijf buitenlandse avonturen in 
zeven jaar, die hem brachten van Singapore tot New 
York, net toen hij ook in de kleine kinderen zat; een 
recent optreden bij het NOS Journaal; due diligen-
ces en integraties met grote bedrijven als Cable & 
Wireless en Kabel Deutschland; het komt allemaal 
voorbij. Maar, zegt hij ook: “Toen ik 17 of 18 was zei 
ik al: ik wil mijn loopbaan beginnen in HR. Dat is 
een mooie manier om in één keer het hele bedrijf 
te overzien. En dan zie ik daarna wel waar het schip 
strandt. En dat is 25 jaar later eigenlijk nog steeds 
mijn carrièreplan.”

In gesprek met een gedreven HR-director, die zegt 
ook ‘heel veel geluk’ te hebben gehad in zijn loop-
baan. “Door op het juiste moment op de juiste plek 
te zijn. Door het avontuur aan te gaan terwijl het 
zich voordeed. En ook doordat mijn gezin steeds 
achter me aan wilde reizen.” Maar nu is hij dus 
terug in Nederland, van waaruit hij eindverantwoor-
delijk is op HR-gebied voor alle ruim 7.000 mede-
werkers die VodafoneZiggo hier kent.

Wat spreekt je zo aan in deze branche?

“Vanuit HR-perspectief is een telecombedrijf het 
beste dat je kunt wensen. Om te beginnen sta je 
met telecom in het midden van de samenleving. 
Iedereen is van onze dienstverlening afhankelijk. 
Daarnaast is het een heel internationale business, 
wat het zowel dynamisch als divers en complex 
maakt.

En dan is het ook zo dat we aan de ene kant miljar-
den moeten investeren in netwerken, in frequentie-
veilingen bijvoorbeeld, die je in járen moet terug-
verdienen. Maar aan de andere kant: als vandaag 
de prijzen in je winkel niet goed zijn dan mis je ook 
marktaandeel. Dus je moet hier zowel de heel lange 
termijn als de heel korte termijn bewaken.

Daarnaast spreekt ook de enorme diversiteit van 
VodafoneZiggo me aan. Van de monteurs langs de 
weg tot de mensen in onze 120 winkels en onze 
callcenters. En van de B2B-salesmensen tot aan 
onze eigen tv-studio, waar we Ziggo Sport maken. 
Al die workforces hebben hun eigen HR-uitdagin-
gen, hun eigen problematieken.

Denk ook aan alle digitale kanalen die we hebben, 
en die een gigantische hoeveelheid data opleve-
ren. De activiteiten op onze netwerken genereren 
bijvoorbeeld meer data dan Facebook. 
Als je dan in zo’n omgeving HR-directeur kunt zijn, 
en ook nog eens onderdeel van een directieteam, 
met daarbij ook nog de portefeuille interne com-
municatie en workplace, dan is dat een echte 
snoepwinkel.

Je zou bijna zeggen: what’s next?

“Dat vraag ik me mijn hele leven al af. Maar de 
ervaring is: er komt altijd wel wat. Het belangrijkste 
is, vind ik, dat je altijd blijft leren, jezelf altijd blijft 
ontwikkelen. Als persoon en als professional. Door 
continu heel nieuwsgierig te zijn, naar wat er ge-
beurt in deze industrie, wat dat betekent voor onze 
strategie, en hoe je dat dan weer vertaalt in een 
bijpassende people agenda.

Het tweede is: als HR-leider in een bedrijf moet je 
ook altijd heel goed zelf in de spiegel kijken. Luis-
teren naar de feedback vanuit je team en je op die 
manier verder ontwikkelen. Door mijn periodes in 
het buitenland, en de compleet nieuwe omgevingen 
waarin ik daar werkte, heb ik me wel leren aanpas-
sen. Daar kom je erachter dat je niet altijd zomaar 
kunt vertrouwen op je vertrouwde leiderschapsstijl.
Ik vind het belangrijk dat je je altijd kunt laten inspi-

‘Als HR-leider in een 
bedrijf moet je ook 
altijd heel goed zelf 
in de spiegel kijken’
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reren. Maar je kunt ook enorm veel leren door van 
binnen naar buiten te ontwikkelen. Er zijn dingen 
waar wij nu mee bezig zijn waar nog niet veel voor-
beelden van zijn of waren op moment dat wij dat 
deden.” 

Kun je daarvan voorbeelden noemen?

“Zeker. Zo hebben we het afgelopen jaar samen 
met Schouten & Nelissen de propositie van ‘Unlimi-
ted learning’ ontwikkeld. Josh Bersin is er nu net 
een artikel over aan het schrijven. We noemen het 
ook wel de ‘Netflixication van learning’. Echt ál onze 
medewerkers hebben nu onbeperkt toegang tot 
8.000 opleidingen en trainingen. Dat kan zowel on-
line zijn als offline of blended. Het kan dus ook een 
meerdaagse cursus in een hotel zijn. We hebben 
daarvan gezegd: alles dat ze doen in het kader van 
hun baan of loopbaan mag in de tijd van Vodafo-
neZiggo. Alles dat ze privé willen doen, of dat nu 
een cursus mindfulness is of Spaans, dat mag ook 
onbeperkt, maar dan wel in de eigen tijd.

Een ander voorbeeld is wat we wel het democrati-
seren van het cao-proces noemen. Daarbij hebben 
we met vakbond de Unie afgesproken dat het niet 
meer uitmaakt of je lid bent van een vakbond of 
niet; iedereen kan invloed hebben op dat proces.
En we waren daarnaast vorig jaar zomer de eer-
sten in Nederland die naar buiten kwam met beleid 
rondom hybride werken, goedgekeurd door de 
Ondernemingsraad. Op dat moment was er nog 
niemand anders die dat had.

Dat zijn dus drie voorbeelden waarbij je je laat 
inspireren door wat er om je heen gebeurt, maar 
waarvan je niet kunt zeggen: dat en dat hebben we 
gekopiëerd voor ons bedrijf.”

Zo’n gedachte als unlimited learning, hoe 
ontstaat die?

“De ontwikkelingen in onze industrie gaan steeds 
sneller. Dat brengt een enorme behoefte met zich 
mee om capabilities te ontwikkelen. En dat geldt 
voor al onze medewerkers.

Wat je nodig hebt is dus een learning culture, waar-
bij mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun 
eigen ontwikkeling. Maar tegelijk zagen we in de 
praktijk dat bijvoorbeeld de Opleidings- & Ontwik-
kelingsfondsen en de opleidingsbudgetten per me-
dewerker die we eerst hadden niet goed werkten. 
Medewerkers klaagden – terecht - over een gebrek 
aan ontwikkelmogelijkheden, maar tegelijkertijd 
werden budgetten niet gebruikt. En we zagen ook 
een enorme wildgroei aan opleidingsaanbieders. Ga 
daar als medewerker maar eens je weg in vinden.
Toen is een van mijn collega’s, Marieke Zuidema, 
eens gaan wandelen met Marieke Schouten. En 
daar is dit idee uit voortgekomen. En nu zien we dat 
in een jaar tijd het aantal gevolgde opleidingen ver-
drievoudigd is. Ook het aantal aanvragen vanuit de 
business om learning tracks te ontwikkelen neemt 
hard toe. De backlog, daar komen we nu bijna niet 
doorheen. Terwijl we twee jaar geleden nauwelijks 
dat soort vragen kregen.”

Heb je nog meer van zulke mooie 
voorbeelden?

“We hebben bijvoorbeeld een nieuw ‘carriè-
re-framework’ neergezet, en het functiehuis veel 
transparanter gemaakt. Ook hebben we de afge-
lopen tijd het performance management-beleid 
aangepast. Dat is nu veel meer ontwikkelgericht, 
met een hogere frequentie van de gesprekken. En 
wat ook wel bijzonder is: we hebben bijvoorbeeld, 
behalve voor de monteurs en de accountmanagers, 
de leaseauto afgeschaft.”

‘We noemen het ook 
wel de Netflixication 

van learning’



40       |

Oei. Leverde dat geen weerstand op?

“In zijn algemeenheid: als je HR-oplossingen brengt 
in de context van concrete businessuitdagingen, 
kun je ook vanuit de business veel support krijgen. 
Dat geeft momentum en energie.

Daarnaast hebben wij natuurlijk ook wel te maken 
met weerstand. Maar wat dan bij ons heel goed 
werkt is eerst met grotere groepen medewerkers in 
gesprek te gaan, om te kijken hoe ze reageren op 
bepaalde ideeën. En als je dan beleidsvoorstellen 
gaat doen en erover gaat communiceren, moet je 
ook heel goed laten zien dat je de stem van mede-
werkers gehoord hebt en dat je die ook hebt laten 
meewegen.

Ten tweede is het ook cruciaal dat je heel goed 
uitlegt waaróm je het doet. Dan zijn veel mensen 
ook eerder geneigd om daarin mee te gaan. Daarin 
speelt ook het management een belangrijke rol. 
Toen we stopten met de leaseauto’s zijn we dus 
begonnen met de directie. Want als je de CEO elke 
ochtend uit de Sprinter ziet stappen, dan wordt het 
natuurlijk moeilijk om te beargumenteren waarom 
jij dus wel een leaseauto zou verdienen. Voorbeeld-
gedrag en consistentie zijn dus cruciaal als het om 
leiderschap gaat.

Voor het nieuwe performance management-beleid 
hebben trouwens uiteindelijk zo’n 400 mensen hun 
input gegeven, vanuit alle verschillende workforces. 
Dat geeft een heleboel inzichten, en maakt uitein-

delijk niet alleen het beleid beter, maar dat helpt 
dus ook in de implementatie ervan.”

Wat staat er de komende tijd bovenaan je 
agenda?

“Op korte termijn: hoe we weer een winter van 
lockdown gaan doorkomen. Ten tweede: we heb-
ben de afgelopen periode met het team heel veel 
nieuw HR-beleid ontwikkeld en geïmplementeerd. 
Ook op het gebied van HR-analytics bijvoorbeeld. 
De uitdaging de komende tijd is om al die dingen en 
systemen veel meer te gaan integreren, zodat het 
in de experience ook echt voelbaar wordt voor alle 
people leaders en alle medewerkers. Zorgen dat al 
die eerder genoemde bouwstenen in elkaar gaan 
grijpen, dat is mijn focus voor komend jaar.
Ten derde: ik ben ook verantwoordelijk voor or-
ganisatieontwikkeling. Komend jaar zal daarbij de 
digitale en agile transformatie van ons bedrijf een 
belangrijke prioriteit zijn.

En ten vierde: we zien dat er qua engagement 
voor ons nog wat te winnen valt met de frontline: 
de monteurs en de mensen in de winkels, en hun 
leidinggevenden. Daar willen we volgend jaar ook 
extra aandacht aan geven. Bijvoorbeeld door een 
nieuw leiderschapsprogramma te introduceren voor 
people leaders in de frontline, en door een ande-
re aanpak in onze interne communicatie, zodat 
we specifieke medewerkersgroepen beter kunnen 
bereiken.”

Hebben jullie veel last van de krapte op de 
arbeidsmarkt?

“Elk bedrijf wordt daardoor geraakt, zeker voor 
bepaalde functiegroepen. Dus wij ook. We zien ook 
veel dat onze mensen benaderd worden voor rollen 
elders. En kandidaten hebben tegenwoordig vaak 
meerdere opties.

Het verloop is op dit moment nog niet iets waar ik 
me zorgen over maak. Zo’n propositie als unlimited 
learning helpt daar ook bij. Mensen kijken naar hun 

‘Toen we stopten met 
de leaseauto’s zijn we 
dus begonnen met de 

directie’
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ontwikkelmogelijkheden, en groeiperspectieven op 
langere termijn. Zolang mensen die zien en daar-
over in gesprek zijn, dan worden opportunities bij 
andere organisaties minder aantrekkelijk.”

Je noemde net HR-analytics. Hoe helpt 
dat hierbij?

“Alle dashboards met HR-indicatoren als recruit-
ment -of verzuimdata zijn via één klik beschikbaar 
voor alle people leaders. Daarnaast laten we nu ook 
bepaalde hypotheses los op de data die we ver-
zamelen. Dan kijken we bijvoorbeeld hoe de mate 
van ‘First time fix’ van een monteur relateert aan de 
engagement van een afdeling.

En wat nu interessant is rondom covid zijn de zoge-
heten organisational network analytics. We scrapen 
alle data hoe mensen werken en maken dat inzich-
telijk voor teams. Hoeveel uren ze maken, hoe lang 
ze vergaderen, hoeveel hiërarchische lagen in een 
bepaalde meeting zitten. Dat is een enorm waarde-
volle spiegel gebleken. Doordat iedereen nu virtueel 
werkt, levert dat veel data op waar je ook echt iets 
mee kunt. Dat gaat al best ver.

We zagen bijvoorbeeld dat in meetings nog best 
veel mail werd verstuurd. Dan kun je je afvragen 
hoe effectief zo’n meeting is. Nu hebben we ook 
vanuit HR de richtlijn gesteld dat meetings stan-
daard 45 minuten duren in plaats van een uur. Als 
je nu in Outlook een meeting plant, dan is die dus 
altijd 3 kwartier. Zo creëer je ook rustpauzes voor je 
medewerkers.

Je ziet dat als je dat soort data deelt met iedereen, 
dat het dan ook doorwerkt in gedrag. Bij teams die 
dit soort informatie hebben, zie je echt dat er be-
wust minder vergaderd wordt.”

Voelt die medewerker zich daardoor niet 
bekeken?

“We hebben ook een heel well being-programma, 
waarbij het fysiek en geestelijk welzijn om deze 

crisis door te komen centraal staat. Daar willen we 
medewerkers en teams dus wel in ondersteunen. Al 
blijft maatwerk belangrijk. Als je veel uren in meet-
ings zit waarvan je denkt: “wat doe ik hier?”, dan 
kost dat alleen maar energie. Terwijl: als je veel uren 
maakt, maar het gevoel hebt dat het iets oplevert, 
dan geeft dat juist energie. Je moet teams daar 
goed over laten nadenken. En data kunnen goed 
helpen bij die discussie.”

Als jij over 2 jaar terugkijkt, waar zou je 
dan trots op zijn?
“Hoe al die dingen die ik eerder noemde hier bij 
elkaar zijn neergezet. Van cultuurontwikkeling tot 
diversiteit. Maar eigenlijk heb ik nog liever dat je dan 
met een monteur praat of met een callcenterme-
dewerker en dat die dan ook dit verhaal kan vertel-
len. Dan zou ik echt trots zijn.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat hij of zij dat 
dan ook kán vertellen?

“Ons senior management houdt bijvoorbeeld 
regelmatig zogeheten ‘Coffee & connect’-sessies, 
met groepen random gekozen medewerkers. Dan 
hoor je veel feedback, bijvoorbeeld over unlimited 
learning. Je ziet dat mensen ook langzaam andere 
dingen beginnen te zien, zoals de effecten van het 
vereenvoudigd functiehuis of van Grow, ons perfor-
mancebeleid.

Het begint langzaam in te dalen hoe het werkt. Al 
blijft aansporen tot actie een uitdaging. Voor heel 
veel mensen blijft het nu eenmaal zo dat werken 
aan je eigen ontwikkeling ook iets is dat je morgen 
kunt doen. Dus we zetten alle zeilen bij om die 
drempels weg te nemen. Van verleiden tot zachte 
dwang.”

THOMAS MULDER, VODAFONEZIGGO
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