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Inleiding

KANSEN VOOR ORGANISATIES
Digitalisering, robotisering en schaalvergroting. Het zijn ontwikkelingen die in rap tempo  
toenemen. Tegelijkertijd worden wereldwijd maatregelen genomen om onze planeet te  
verduurzamen en de welvaart en gezondheid van toekomstige generaties veilig te stellen. 
Daar komt bij de uitdagingen die het online werken met zich meebrengen als gevolg van  
de Covid-19 pandemie. Deze uitdagingen bieden kansen voor organisaties. Namelijk het  
ontwikkelen van oplossingen voor de complexe vraagstukken van deze tijd. Plus: het  
optimaal benutten van talenten van medewerkers.

HET OUDE MODEL
In de praktijk blijkt de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken niet zo een- 
voudig. Ook wordt potentieel talent niet ten volle benut. Hoe dit komt? Omdat de werkwijze 
van veel organisaties nog stamt uit de negentiende en twintigste eeuw. We zijn gewend aan 
een tamelijk statische en rigide organisatievorm, de hiërarchische organisatie. Maar dit model 
is niet meer geschikt voor de uitdagingen waar wij nu voor staan.

DE ORGANISATIE VAN DE TOEKOMST
De ambities van deze tijd vragen om een nieuwe aanpak. Een aanpak waarbinnen meerdere 
partijen een complex vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken en expertises benaderen. 
Het gaat om het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden. En om een continue aanpas-
sing aan veranderende omstandigheden. Hoe sluit je hier als werkgever of HR- en recruit-
mentprofessional het beste bij aan? En hoe realiseer je een optimale employee experience, 
van onboarding tot offboarding? We leggen het je in deze whitepaper uit. 
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 Multidisciplinair samenwerken

NETWERKEN EN CO-CREATIE
Permanent reorganiseren. Daar komt het in de toekomst voor organisaties maar óók voor 
individuele professionals op neer. Steeds meer bedrijven, instellingen en organisaties werken 
multidisciplinair samen, ook online en buiten de eigen organisatie. Denk aan ketens en  
netwerken, en nieuwe, op co-creatie gerichte werkwijzen zoals agile en scrum. Ook de  
samenstelling van teams verandert continu mee met nieuwe vraagstukken en eisen1.

CONSTANT NIEUWE ROLLEN VOOR PROFESSIONALS
Hiermee komt een einde aan de systemen gericht op planning en verantwoording en op 
voortzetting en groei van bestaande organisaties. Waarom? Omdat van elk lid van een team 
of organisatie wordt verwacht dat hij of zij constant nieuwe rollen kiest op basis van de 
steeds veranderende taken en activiteiten. Dit proces kan niet meer vanuit organisaties en 
beroepsopleidingen worden geregeld, maar is steeds meer een onderdeel van de eigen  
professionele verantwoordelijkheid van de individuele professional. 

 HR en de professional van de toekomst

DE 21STE-EEUWSE VAARDIGHEDEN
Om in multidisciplinaire contexten te kunnen functioneren, zijn nieuwe kennis, vaardigheden 
en houdingen nodig. De professional die over deze ‘21ste-eeuwse vaardigheden’ beschikt, 
kan goed:

• interdisciplinair samenwerken, ook buiten de grenzen van de eigen organisatie;
• functioneren in grotere, complexe ecosystemen;
• optimaal gebruikmaken van digitale systemen, o.a. voor online samenwerking;
• strategisch en tactisch denken;
• persoonlijk leiderschap uitoefenen.

UITDAGINGEN VOOR HR-MEDEWERKERS
Je zou verwachten dat deze 21ste-eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs aan bod 
komen. Toch gebeurt dit nog maar mondjesmaat. Volgens bedrijven beschikken de  
alumni die recent zijn opgeleid nauwelijks over de vaardigheden die zij in de toekomst nodig 
hebben. Bedrijven besteden daarom zelf veel tijd en geld aan het ontwikkelen hiervan. Dit 
brengt interessante uitdagingen met zich mee op het gebied van HR. Zeker als een groot 
deel van het werk online of op afstand van de werkplek plaatsvindt.

1

2

1) Vergelijk de besturing van een groot zeeschip: de bemanning wisselt bij elke haven van samenstelling en het schip wordt voor een 

steeds groter deel bestuurd vanaf de wal via digitale besturingssystemen. 
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‘LOOSE COUPLING’
Tot nu toe richtten HR- en recruitmentprofessionals zich vooral op het aantrekken van nieu-
we mensen voor vaste functies in vaste organisatiestructuren. In de toekomst draait het om 
het creëren van een juiste organisatorische context. Een context die de medewerker ener-
zijds houvast biedt en anderzijds ruimte om grenzen op te zoeken en eventueel buiten de 
kaders te functioneren als dat nodig is. ‘Loose coupling’ 1 is de toekomst.

CREËER DE JUISTE CONTEXT
Je bindt professionals niet meer door hen ‘vast te binden’ aan een functieprofiel met bij- 
behorende salarisschaal. Hoe dan wel? Door het bieden van mogelijkheden om kennis en 
vaardigheden verder te ontwikkelen, het geven van leuke en uitdagende klussen en vooral: 
het bieden van een prettige en ondersteunende cultuur.

 

 Kijk verder dan je eigen organisatie

OPTIMAAL VAN ELKAAR PROFITEREN
Wist je dat maar liefst 68% van 7,9 miljoen werknemers2 in 2016 korter dan 10 jaar bij  
dezelfde werkgever3 werkte? In sommige sectoren, zoals horeca en zakelijke dienstverlening, 
is dit zelfs 90%. Bij de “werkzekere” overheden nog altijd zo’n 50%. Hoe korter de relatie, hoe 
kostbaarder dit is voor de organisatie. Want de kennis en vaardigheden die de medewerker 
aanleert en de investeringen die daarvoor nodig zijn, renderen dan maar kort. Het is dus zaak 
om zo lang en zo goed mogelijk van elkaar te profiteren. En dat begint met een professional 
die zich goed op zijn of haar plek voelt, zinvol werk heeft, veel handelingsruimte heeft en 
zich optimaal kan ontwikkelen.

3

1 Weick, K. (1976). ‘Educational Organizations as Loosely Coupled Systems’. Administrative Science Quarterly, Vol. 21, No. 1 (March), pp. 1-19.
2 Om precies te zijn alle werknemers op 7,9 miljoen banen.
3  CBS (2018). 1 op 3 werkt 10 jaar of langer bij dezelfde werkgever. Internet: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/17/1-op-3-werkt-10-jaar-of-langer- 
 bij-dezelfde-werkgever
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ZET HET NETWERK IN
Het werk en de ontwikkelmogelijkheden die daarbij horen, worden steeds complexer en 
verschillen vaak sterk per individu. Het gevolg? Organisaties kunnen de juiste werk- en  
leercontexten niet meer zo makkelijk in eigen huis organiseren. Daarbij komt dat de tijd 
waarin professionals zich thuis voelen en optimaal functioneren in een vaste organisatie- 
context steeds korter wordt. Hoe houd je ze voor langere tijd gemotiveerd en maak je  
optimaal gebruik van hun kwaliteiten? Door op twee niveaus naar oplossingen te zoeken: 
binnen je organisatie én in netwerken.

OPEENVOLGENDE ONTWIKKELKANSEN 
Zinvol werk en ontwikkelingsmogelijkheden voor de korte termijn kun je prima binnen de 
organisatie creëren. Maar wil je een optimale employee experience voor de langere termijn? 
Maak dan gebruik van netwerken. Het voordeel: er kunnen opeenvolgende werk- en leer- 
arrangementen worden afgesproken. Kijk naar grote bedrijven zoals Shell, Philips, diverse 
banken en overheidsorganisaties zoals ministeries, provincies en grote gemeenten. Zij  
kennen of kenden al dergelijke programma’s voor een interne loopbaanontwikkeling.

  Zo creëer je de optimale employee 
  experience

ONTWIKKELING IN DE BREEDTE EN DIEPTE
Professionals die de kans krijgen hun kennis en vaardigheden breed en diepgaand te  
ontwikkelen, ook in bepaalde periodes buiten de organisatie, kunnen overal binnen de  
organisatie worden ingezet. En hebben meer kansen op mooie vervolgstappen binnen  
de organisatie. Hoe je ze die uitdaging, leermogelijkheden en loopbaankansen biedt?  
Door onderstaande punten te ontwikkelen en door te voeren in de organisatie:

•  Goede pre- en onboarding. Zorg dat nieuwkomers zich gewenst en gewaardeerd voelen.
• Open structuur en werksfeer. Pas bijvoorbeeld een agile4- , scrum5- of holacratische6 

 organisatievorm toe. Hierin kunnen professionals hun eigen koers ontwikkelen en zich 
 vrij verbinden met partijen die hiervoor relevant zijn. 
• Flexibel arbeidsvoorwaardenpakket. Laat de professional zelf de voorwaarden kiezen en 
 deze afstemmen binnen de beschikbare middelen en met de wensen en eisen van 
 collega’s. Zo’n pakket kan ook in goed onderling overleg worden aangepast als de 
 omstandigheden en/of het functioneren daar aanleiding toe geven.

4

4 Van Solingen, R. (2018). Agile. Een mooi boek over hoe je een organisatie gezond, flexibel en fit maakt, boordevol tips, valkuilen en praktijkervaring.  
 Alphen a/d Rijn: Vakmedianet Management B.V.
5 Sutherland. J. (2014). Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. New York: Jeff Sutherland and Scrum, Inc.
6 Robertson, B. (2015). Holacracy: The Revolutionary Management System that Abolishes Hierarchy. New York: Penguin Books.
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• Goede faciliteiten voor online/remote samenwerken. Bieden van goede tools en 
 eventueel instructie- en trainingsmogelijkheden. Ook een (online) helpdesk kan zinvol zijn.
• Persoonlijk ontwikkelingsplan. . Laat professionals hun eigen werk en ontwikkeling 
 beoordelen en geef 360°-feedback.
• Meerdere rollen. Bied medewerkers in plaats van één vaste functie een set van rollen. 
 Plus de ruimte om de competenties te ontwikkelen die hiervoor nodig zijn. 
• Tijdelijke opdrachten en stages. Bied medewerkers mogelijkheden om kennis en ervaring 
 op te doen bij andere organisaties.
• Flexibel takenpakket. Laat professionals zelf het takenpakket kiezen dat interessant is voor 
 hun ontwikkeling, dat het ecosysteem verder helpt ontwikkelen en waarin de behoeften
 en voorwaarden van eindklanten en eindgebruikers centraal staan.
• ‘Peers’. Wijs voor de (sociale) ondersteuning seniors of experts aan. Geen leidinggevenden, 
 maar collega’s met wie de professional direct samenwerkt.
• Gedegen offboarding. Maak optimaal gebruik van de expertise, observaties en ervaringen 
 van de vertrekkende medewerkers. Zo zorg je er mede voor dat zij positief blijven 
 oordelen over de organisatie en het bredere ecosysteem.

Advies

Filled Role

Unfilled Role

Core Role

Incomplete Role

Klantgeluk

Spraakmakers

Smooth Operations

VOYS
Lead link

Figuur 1: Voys: voorbeeld van een holacratisch werkverband
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	 	 Van	werving	tot	offboarding	en	daarna

DE INVESTERING WAARD
Succes voor de organisatie, het netwerk én medewerkers bereik je door te investeren in een 
effectief recruitmentproces, een slimme onboarding, goed employee relations management 
en een zorgvuldig offboardingsprogramma. Laten we daar wat dieper op inzoomen.

WERVING EN SELECTIE
• Werf niet langer uitsluitend voor je eigen organisatie, maar voor de netwerken waar deze
 deel van uitmaakt. 
• Ontwikkel goed employee relations management zodat aantrekkelijke employee journeys 
 gecreëerd kunnen worden met als doel het opbouwen van langdurige employee relaties.
• Beperk je niet tot het werven van medewerkers voor vaste functies. Kijk hoe binnen 
 relevante samenwerkingsprojecten en netwerkverbanden voor een langere periode
 optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kwaliteiten van professionals. 
• Maak het mogelijk voor professionals om bij andere organisaties te werken als er binnen 
 de eigen organisatie weinig werk beschikbaar is binnen hun expertisegebied.

ONBOARDING
• Manage de verwachtingen van de nieuwe medewerker.
• Geef een reëel beeld van de werk-, leer- en loopbaanmogelijkheden binnen het eco-
 systeem en de afzonderlijke organisaties. Organiseer bijvoorbeeld een ‘grand tour’ langs 
 organisaties in de relevante netwerken.
• Maak in het begin duidelijke afspraken. Zoals over een meerjarig ontwikkelprogramma en 
 de werk- en leerarrangementen voor de korte termijn.

SAMENWERKING
• Zet medewerkers aan het stuur van hun professionele en persoonlijke ontwikkeling en 
 loopbaan.
• Coach medewerkers hierbij: help ze de regie te pakken over hun werk en de leertrajecten 
 die nodig zijn, en zorg dat ze het programma met collega’s bespreken en afstemmen met 
 de werk- en leerprocessen van anderen.
• Faciliteer medewerkers maximaal in hun werk- en ontwikkelproces, o.a. door hen kennis 
 en ervaring te laten opdoen via online samenwerking en opdrachten bij andere 
 organisaties.
• Creëer leuke en uitdagende events, online of real life in (virtuele) escaperooms, hackatons 
 etc., waar professionals van elkaar leren, hun netwerk uitbreiden en ideeën opdoen voor 
 volgende ontwikkelstappen.

5
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OFFBOARDING
• Wikkel contractuele afspraken zorgvuldig af. Zorg dat iedereen een (tastbare) blijk van 
 waardering krijgt als dank voor de geleverde bijdrage.
• Gebruik eventuele feedback van de vertrekkende professional om minder optimale zaken
 in de organisatie te verbeteren.Zorg dat het vertrek in een goede sfeer verloopt. Je wilt dat 
 professionals verbonden blijven aan het ecosysteem en later misschien weer ingeschakeld 
 kunnen worden.
• Houd contact met de professional na zijn of haar vertrek (employee relations 
 management). Organiseer bijvoorbeeld alumni-bijeenkomsten.
• Blijf ook gebruik maken van vertrokken expertise door alumni uit te nodigen voor 
 adviesraden of klankbordgroepen. 
• Haal ex-medewerkers weer binnenboord als hun expertise weer nodig of nuttig is zodat 
 hun employee experience voorgezet kan worden.

Conclusie 

VAN KENNISMAKING TOT AFSCHEID
Een optimale employee experience hangt samen met het moment en de wijze waarop 
relaties ontstaan, hoe deze zich ontwikkelen en wanneer en hoe afscheid van elkaar wordt 
genomen als de relaties niet meer productief en motiverend zijn. Het gaat erom dat je  
voldoende uitdagende en leerzame employee experience organiseert binnen een bredere 
context dan alleen de eigen organisatie. Met andere woorden: bouw ecosystemen op waarin 
professionals interdisciplinair kunnen samenwerken en verschillende posities kunnen kiezen 
om de eigen kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Houd de relatie ook na het  
vertrek in stand zodat de employee experience altijd voorgezet kan worden.



FEEDBACK MAAKT ONS BETER
Uiteraard schrijven wij graag relevante whitepapers voor onze relaties. Heb je suggesties of 
opmerkingen? Wil je meer weten over een specifiek onderwerp? Wij horen graag jouw mening, 
waarbij je mag rekenen op een snelle respons. Mail naar: com@compagnon.com.

Groeneweg 2F (begane grond)  I  2718 AA Zoetermeer  I  079-3631680
www.compagnon.com

Wilt u nog eens verder van gedachten wisselen over hoe u als HR het nieuwe samenwerken 
kunt optimaliseren? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Frank Roders op  
roders@compagnon.com of 079-3631680.

•  Recruiters (vast en flex)
•   RecruiterPlus (toolkit)
• RecruitRemote
•   Recruitment Process 
 Outsourcing (RPO)
•  Recruitment marketing

Recruitment 
Services

•   HR-professionals
•   HR-interim
•   HR-executives

HR 
Services

Career 
Services

• Loopbaanadviseurs 
 (vast en flex)  
• Outplacement
•   Loopbaanbegeleiding

Workforce Consulting

Colofon
Deze whitepaper is opgesteld door dr. Jelle Dijkstra, emeritus lector Persoonlijk Leiderschap & Innovatiekracht bij
NHL Stenden Hogeschool. Hij schreef dit whitepaper op persoonlijke titel. Dijkstra schreef samen met 
Paul-Peter Feld het boek “Gedeeld leiderschap. Veerkracht door nieuwe vormen van samenwerken, organiseren, 
leren en leiderschap”. Dit boek is in 2012 gekozen tot Managementboek van het Jaar.
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