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Stap 1
Hoe vind ik onverwachte medewerkers?

Hoe werkt ‘social network recruitment’?

Human Resources Management (HRM) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Nog steeds gaapt er een kloof tussen
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deze twee bedrijfsactiviteiten. De meeste HRM-managers weten
MVO niet in hun dagelijkse werkzaamheden in te passen: werving,
beloning, opleiden en het goed beëindigen van de arbeidsrelatie.

H

RM-managers werken met een
‘Employee Life Cycle’, een levenscyclus
die begint met het zoeken naar de juiste
medewerkers en eindigt met het weer goed
afscheid nemen. Met alle verschillende
stappen tussen dat begin- en eindpunt.
Het is een vast en repeterend patroon en
basisleerstof voor toekomstige personeelswerkers. Toch is er niet één boek of website
voor instellingen voor hoger onderwijs
waarin de HRM-toppers van de toekomst
bij elke fase leren: dit is de standaard procedure en zó zou je het volgens de principes
van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) moeten aanpakken.
Ook de Engelstalige literatuur levert geen
praktisch werk- of leerboek op. Elaine
Cohen schreef ‘CSR for HR’ en komt een
heel eind in de buurt. Jammer genoeg voert
ze een fantasiepersoon op, die het hele
boek door lange gesprekken voert. Het zijn
bedachte dialogen, waarbij je je steeds
afvraagt wat verzonnen is, en waar de
schrijfster bestaande praktijken en bedrijven behandelt. Dat is jammer, want na acht
jaar bij Unilever in Israël te hebben gewerkt
op een hoge HRM-functie, is haar analyse
van de situatie wel haarscherp.
Cohen schrijft: ‘Te lang hebben bedrijven
gedacht dat MVO over dingen gaat als het
verminderen van CO2 en het leveren van
een bijdrage aan de samenleving. En dat
alles stap voor stap, het ene probleem na
het andere oplossen. Veel bedrijven realiseren zich nu dat deze ‘projecten’ niet als
stand alone activiteiten beschouwd kunnen

worden. Er ligt een duidelijk verband
tussen. Een totaalaanpak kan echter alleen
worden gerealiseerd, wanneer het bedrijf
alle medewerkers van kennis voorziet,
motiveert en de mogelijkheden geeft zich
te ontwikkelen. De HR-afdeling bezit de
sleutel om deze situatie tot stand te brengen. En toch gebeurt het niet. HR-managers zijn zo geconcentreerd op hun traditionele rol van organisatieontwikkeling,
werving, training en beloning, dat ze blind
zijn voor de kansen die MVO biedt. Daarmee blokkeren ze het verder professionaliseren van hun vakgebied, maar helpen ook
hun bedrijf niet verder in deze wereld.
Paradoxaal genoeg is de afdeling die de hele
organisatie in het proces van verandering
zou moeten begeleiden dus de laatste die
aan de realisatie hiervan meewerkt.’
Dat is vriendelijk geformuleerd. Na de
zoveelste ontslaggolf, hoorden we een
HR-manager enkele jaren geleden ook al
eens verzuchten: ‘Wij zijn het afvoerputje
van het bedrijf.’ Cohen schrijft eveneens dat
HR-managers wel eens wat aan hun eigen
positieverbetering mogen doen. ‘Om waardevolle zakenpartners te worden, is het voor
HR-mensen essentieel om te weten wat
MVO inhoudt en hoe dit binnen de eigen
werkplek een plaats kan krijgen.’
Praktisch beginnen dus. Gewoon, simpel-

weg starten bij Genesis, het proces van
werving & selectie van nieuwe medewerkers, de eerste fase in de werknemerscyclus.
In de krant zien we actuele voorbeelden van
bedrijven die jonge mensen onderwerpen

aan bijna survival-achtige tv-formats, om
te zien wie er het beste op een ingewikkelde
en onverwachte situatie reageert. Cohen
zet hier een MVO-aanpak tegenover, het
‘social network recruitment’.
Cohen: ‘ChemCo (een Canadees concern
met een breed scala aan activiteiten, red.)
heeft expertise ontwikkeld in recruitment
via Facebook, LinkedIn en andere sociale
media. Het is voor het bedrijf inmiddels
zo’n belangrijk wervingskanaal geworden,
dat het mensen van alle leeftijden en verschillende achtergronden aantrekt. ChemCo heeft een fulltime Internet Recruitment
Manager in dienst, die de processen bewaakt, de personeelswervingswebsite
bijhoudt en daar steeds nieuw en interessant nieuws voor potentiele werknemers
aan toevoegt. Door zo te werken, bereikt de
onderneming groepen in de samenleving,
die aan een normale sollicitatieprocedure
niet zouden beginnen. Door zo te werken
is ChemCo ook gaan samenwerken met
een groot aantal externe maatschappelijke
organisaties die deze groepen goed kennen;
hun behoeften en bijzondere wensen. Met
deze organisaties zijn op maat gemaakte
wervingsprocedures ontwikkeld. ChemCo
heeft in dit proces echter geen concessies
gedaan aan de kwaliteitseisen die aan kandidaten worden gesteld. Primair blijft de
match tussen de eisen aan professionaliteit
en persoonlijke capaciteiten. Met de aanpassing van de wervingsprocedure heeft
ChemCo wel fors kunnen besparen en
tegelijkertijd de banden met de samenleving hechter gemaakt.’
Maar er zijn meerdere opties om MVO
een plek in de werving en selectie te geven.
Ook voor ondernemingen die bij voorkeur
zoeken naar jonge talentvolle mensen met
een afgeronde universitaire studie. Jan van
den Herik, directeur Strategy & Innovation
KPMG, werkte onder meer als personeelsman op een scheepswerf, maar weet als
voormalig directeur CSR bij de accountants- en adviesorganisatie ook hoe weerbarstig de praktijk is. Hij kent dus beide
werelden van binnenuit. “In de normale
wervingsprocedure wordt er uitgegaan van
een ideaal: de jonge universitair geschoolde
met hoge afstudeercijfers en bestuurlijke
neven-activiteiten. Iemand die het traject
Atheneum-universiteit bewandelde. En

dat is het dan. Door zo te selecteren, sluit je
bij voorbaat voor een flink deel allochtonen
uit, die heel vaak ‘stapelaars’ zijn. Ze leggen
een langere weg af, die loopt via het traject
vmbo-mbo-hbo-universiteit. Ze zijn tegen
de tijd dat ze zijn afgestudeerd al wat
ouder. Ikzelf heb enorm veel respect voor
jongens en meisjes die het doorzettingsvermogen hebben opgebracht om zo lang
door te leren, vaak in combinatie met
werk- en zorgtaken. Dat zegt alles over hun
karakter. Het zouden daarom per definitie
hele goede en talentvolle medewerkers
kunnen zijn. Ik baseer dit ook op mijn
jarenlange ervaring in de jury van de Echo
Award, een nationale prijs voor excellent
allochtoon top-talent aan hbo- en woinstellingen. Dan stel je jaar in, jaar uit
vast dat de kandidaten en de uiteindelijke
winnaars meestal niet voldoen aan het
‘standaard ideaalprofiel’.”
Cohen zette een handig lijstje voor recruiters in haar boek die werken in opdracht van een bedrijf met MVO-doelstellingen. Het doet een beetje denken aan
hoe kleinere familiebedrijven werken, waar
ook vaak op voorspraak van een vriend of
familielid een nieuwe collega wordt aangenomen. Soms niet eens zozeer op basis
van diploma’s, maar op basis van karakter.
Het levert medewerkers op die breed inzetbaar zijn.
www.chemco-elec.com/careers
‘CSR for HR’, Elaine Cohen, 2010 Greenleaf
Publishing, ISBN-13: 9781906093464

+ Z org ervoor dat de wervingsselecties

ethisch zijn en niet discriminerend ten
opzichte van groepen op de arbeidsmark op basis van ras, geslacht of
religie;

+M
 aak de pool van kandidaten breed,

zodat kandidaten die niet aan de
standaard kwalificaties voldoen niet
automatisch worden uitgesloten;

+ L eer HR-managers wat onder diversi-

teit wordt verstaan en in hoeverre
doelstellingen op dit gebied zijn vastgelegd in duurzaamheidsverslagen,
zoals het werken naar een gelijke
verhouding van mannen en vrouwen,
ook op topfuncties;

+ S electeer niet-doorsnee kandidaten

voor functies via partnerschappen
met maatschappelijke organisaties;

+ Z oek gegadigden in hun eigen omgeving op en maak dit standaard voor
wervingsprocedures;

+ L aat in overleg met deze partnerorga-

nisaties weten naar welke mensen
gezocht wordt, want niet alle geschikte
kandidaten weten de weg via reguliere
kanalen te vinden.
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De kloof

+ Tekst Jan Bom

Stap 2
Hoe ga ik om met externe medewerkers?

Flexibele schil

+ Tekst Mehmet Ülger en Astrid van Unen + Fotografie Anne Hamers

Stap 2 in de serie over het dichten van de kloof tussen HRM en MVO Management.
We volgen de cyclus van het personeelswerk: werving, loopbaan, ontslag. Wat zou een
personeelsafdeling doen die oog heeft voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO)? Wat is de best practice op dit gebied? In deze aflevering ‘de flexibele schil’.
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Zeker in deze onzekere tijden worden vacatures niet meer automatisch opgevuld, maar
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werkzaamheden steeds meer uitbesteed aan een gevarieerd leger aan flexkrachten.
De flexpool van EversPartners bewijst hoe een tussenoplossing zowel werknemers als
werkgevers meer zekerheid en kwaliteit biedt. HRM-docent Koert de Langen van Avans

geeft aan of er ook een kloof bestaat tussen deze praktijk en wat zijn studenten in de
leerboeken krijgen aangeboden.

F

lexkrachten, ze zijn er in alle soorten en
maten. De oproepkrachten die paraat
staan bij pieken, evenals de uitzendkrachten. De ‘interimmers’ die worden ingezet
bij vacatures, maar ook het groeiende leger
zzp’ers behoren tot deze groep. Uit het
onderzoek ‘De flexibele schil’ van Experis
blijkt dat flexkrachten het vaakst worden
ingezet bij vacatures. Geen opzienbarende
conclusie, want dat is altijd al zo geweest.
“Heel vaak wordt een tijdelijke kracht
aangenomen bij een vacature, totdat er een
vaste kracht is aangenomen”, zegt Barbera
de Graaf, expert flexibiliseren van talent
bij Experis. “Veel organisaties denken in
die zin nog ouderwets: ze kijken alleen wat
er nodig is. Ze denken niet vanuit het talent
dat ze binnenhalen en wat dat voor de organisatie kan betekenen.” Maar: “We zien
een trend”, zegt ze. “In toenemende mate
zetten onze klanten flexibele krachten
zoals zzp’ers in om te zorgen dat een klus
geklaard wordt.”
Die verschuiving was voor Experis aanleiding om eens onderzoek te doen onder de
eigen klanten, die voornamelijk hoger
opgeleiden inhuren. “We zijn het eigenlijk
ook aan onze stand verplicht om op de
hoogte te blijven van de ontwikkelingen”,
legt De Graaf uit, “maar de aanleiding voor
het onderzoek waren signalen die we kregen van een aantal klanten. Zij worstelden
met dit thema en we wilden graag toetsen
hoe breed dit leefde. Iedereen heeft het over
de flexibele schil, maar men bleek ook met
veel vragen te worstelen Het is ons werk om

met flexibiliteit bezig te zijn en we toetsen
regelmatig onze waarnemingen. Flexibiliteit blijkt niet alleen maar ingezet te worden bij ‘piek en ziek’.”
Als een van de opmerkelijkste conclusies

uit het onderzoek noemt Experis dat de
inhuur van flexibele kennis stijgt om sneller te kunnen innoveren in steeds korter
wordende economische cycli. Daarmee
nemen de eisen aan flexibele professionals
rond kennis en snelheid sterk toe, maar ook
de problemen rond het borgen van kennis
bij vertrekkende professionals. 73 Procent
van de klanten van Experis ervaart dit als
een zorgpunt.
“Inhuren op basis van kennis wordt steeds
belangrijker, omdat de ontwikkelingen
in alle markten steeds sneller gaan en
bedrijven toch hun slagkracht willen
behouden”, zegt De Graaf. “Er bestaan
bijvoorbeeld allerlei technische ontwikkelingen in de bouwsector om de faalkosten te beheersen en te voorkomen. Met de
economische recessie wordt dit steeds
belangrijker. Dus bedrijven huren mensen
in die de nieuwste instrumenten hierop
beheersen. Bijzonder is dat organisaties
deze kennis heel belangrijk vinden, maar
geen structuur en cultuur hebben om die
te borgen. Ze maken zich daar zorgen over,
maar pakken het niet aan.”
Bedrijven weten wel hoe ze dat kunnen
orga-niseren, maar ze doen het niet. “De
angst is dat hun kennis naar de concurrent
gaat. Dat is frappant, want tegelijkertijd

Tips voor bedrijven
weten ze dat hun flexkracht binnenkomt
met kennis van tien andere bedrijven.
Uitgangspunt zou moeten zijn dat je investeert in elkaar: de flexkracht in het bedrijf
en het bedrijf in de flexkracht. Daar word
je allebei sterker van. Een praktische oplossing zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld
de HR-manager een exitgesprek voert met
de flexkracht. Hoe heeft die het binnen de
organisatie ervaren? Wat ging goed, wat
minder? En: hoe kunnen sommige zaken
beter georganiseerd worden? De kans om
die kennis op te doen moeten bedrijven
benutten.”
Een ander opmerkelijk resultaat uit het
onderzoek, aldus Experis: flexibel werkgeverschap vraagt om visie en beleid.
68 Procent van de gesprekspartners voorziet een verschuiving van ‘goed werkgeverschap’ naar ‘goed opdrachtgeverschap’.
En 74 procent vindt dat de toename van

In het rapport ‘De flexibele schil’ doet Experis een aantal aanbevelingen
aan bedrijven die moeten leiden tot betere omgang met hoger opgeleide
flexkrachten.

Als het gaat om het vergroten van kennis binnen het bedrijf:

+ Zet HR-tools ook in voor de flexibele schil: voer bijvoorbeeld een exitgesprek
aan het eind van de rit en laat de interimmer een aantal zaken vastleggen
voor vertrek.

Flexibele inzet bij een project:

+ Mensen die projectmatig werken, zijn volgens het onderzoek vaak doelen klantgerichter en dat levert kostenvoordelen op. Laat daarom de vaste
en tijdelijke kracht van elkaar leren.
+ Denk na over: welk werk kan ik allemaal projectmatig aanbieden en organiseren? Voor welk soort werk is dat het meest nuttig? Kan ik ook
het werk van vaste medewerkers iets meer projectmatig organiseren,
en hoe leer ik ze projectmatig te werken?

Als het gaat om goed werkgeverschap:

>

+ Ontwikkel visie op het werkgeverschap/opdrachtgeverschap van je flexibele
schil, zodat je wederzijds maximaal van elkaar profiteert.
+ De nieuwe generatie professionals gaat niet voor lifetime employment, maar
voor geluk en ontwikkeling. Tips om deze flexwerkers tegemoet te komen,
zijn te vinden in het e-book ‘Drijfveren van de Zelfstandige Professional’ van
Experis.
Het rapport ‘De flexibele schil’ is gratis te downloaden op www.experis.nl.
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>
flexibele professionals vraagt om een nieuwe vorm van leiderschap. Bedrijven lopen
daarbij tegen problemen aan rond inwerking, samenwerking, betrokkenheid
en omgaan met veranderende situaties.
Het beleid is nog vooral gericht op werken
met een vaste kern.
“Vaak is het HR-denken gericht op medewerkers die in vaste dienst zijn. Als bedrijven gaan kijken naar alle professionals op
hun werkvloer als waardevol kapitaal, gaan
ze anders met hen om. Het oude denken
zegt: werkgeverschap is zorgen voor de
vaste medewerkers. Maar het opdrachtgeverschap, dat groeit naarmate er meer
zzp’ers en andere tijdelijke krachten worden ingehuurd, dwingt tot beter kijken
naar elkaar. Wat kunnen we van elkaar
leren?”
Het fenomeen flexibele arbeid ligt al een
tijd onder vuur. Oproepkrachten, nulurencontracten, mensen raken steeds meer
aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Vakbonden maken zich hard voor meer
baanzekerheid. De Graaf: “Ik ben het deels
met de vakbonden eens dat bedrijven
mensen een vorm van zekerheid moeten
bieden. Een deel van de flexmarkt zit slecht
in elkaar. Maar de vraag is of dat zorgen
betekent dat iedereen een vast contract
moet krijgen. Beter kun je medewerkers
ontwikkelen op hun talent en marktwaarde en hen daarmee een loopbaan garanderen voor de komende twintig jaar.”
Volgens De Graaf komt het vaak bij organisaties voor dat er jarenlang niet wordt
geïnvesteerd in (bij)scholing en dat er
bijvoorbeeld ook geen ontwikkelgesprekken meer plaatsvinden. “Bij een ontslagronde is er dan weliswaar een sociaal plan,
maar dat biedt slechts voor korte termijn
(financiële) verlichting als een medewerker
niet up-to-date bijgeschoold is. Organisaties moeten kijken naar functies en beroepen waar de meeste werkzekerheid heerst
en hun werknemers daarop duurzaam
blijven scholen.”

Piet Krop, directeur van EversPartners: “We hebben met elkaar spelregels afgesproken, want
zo’n pool mag niet het afvoerputje worden voor mensen die je even niet nodig hebt.”

Dat goede voornemen neemt Experis mee

in de best practice in de Randstad, waar de
detacheerder bij betrokken is. Daarin gaat
een aantal bedrijven gebruik maken van
een pool aan hoger opgeleide flexwerkers.
Deze bedrijven leveren, net als Experis,
flexkrachten aan. Hun werkzaamheden
worden gecoördineerd door Experis. Heeft
het ene bedrijf een ingenieur of bouwkundige nodig en het andere juist even niet?
Ze kunnen vrijwel moeiteloos van de ene
naar de ander.
Initiatiefnemer van de flexpool is ingenieursbureau EversPartners uit Velsen, dat
voor meerdere opdrachtgevers werkt, zoals
Albert Heijn, Hema en Starbucks. “Ik geloof niet in producten, maar in diensten en
service”, zegt directeur Piet Krop. “Wij leve-

ren vooral service.” Het bureau heeft zo’n
125 mensen in vaste dienst, ruim honderd
fte. “Met de flexibele schil zijn we nog
aan het stoeien. Ondanks de crisis zijn we
blijven groeien. Als je iemand drie keer
een contract aanbiedt, moet je ‘m in vaste
dienst nemen. Dat geeft beperkingen,
want we zitten wel in crisis.”
Krop pakt een schrijfblok en tekent een
grafiek waarin zowel vaste krachten als
flexwerkers staan ingetekend. “Als je een
bedrijf als het onze neemt, en de ontwikkelingen in drie jaar bekijkt, dan zie je de
omzet groeien. Onze productie is de afgelopen jaren wel gestegen ondanks de crisis,
omdat wij de retail erbij doen en dat is een
niche. Veel ingenieurs-bureaus branden
zich daar niet aan, omdat het een onzekere

sector is, net als de woningbouw. Onze
markt vraagt om oplossingen en die bieden
wij.”
De productie gaat dus omhoog, evenals het
aantal werkende mensen. “Maar onze klanten gaan steeds meer in pieken en dalen
regeren”, licht Krop toe, terwijl hij zijn pen
op en neer in de grafiek laat gaan. “Dat heeft
invloed op onze behoefte aan personeel.”
Hij laat in de grafiek zien dat door de wisselende opdrachten de vraag naar personeel
schommelt tussen de 80 en 120 procent,
waarbij de eerste 80 procent de werkzekerheid vormt. Alles daarboven haalt hij uit een
flexpool, die hij deelt met andere bedrijven
in de Randstad.
“Gemiddeld is 20 tot 25 procent van het
werk flexibel. Met Experis hebben we dit
afgestemd en een flexpool opgericht, waarin
meerdere partijen mensen kunnen gaan
inbrengen en vooral ook goede mensen.
Want we willen ze niet kwijt, maar we kunnen ze ook geen vast contract aanbieden. We
hebben met elkaar spelregels afgesproken,
want zo’n pool mag niet het afvoerputje
worden voor mensen die je even niet nodig
hebt. Aan de bureaus met wie we samenwerken hebben we gevraagd hierin te
participeren. De bedoeling is zo’n tien
mensen te laten rouleren in deze pool.”
De eerste mensen zijn nu aan de slag. EversPartners heeft er drie aan het werk. Experis
is werkgever van de flexpool en biedt deze
medewerkers na drie jaarcontracten werkzekerheid en de kans om veel ervaring op
te doen. “Dat vindt de jonge generatie fijn:
even hier en daar werken en dan zo ervaring
opdoen en hun marktwaarde vergroten.”
De flexpool is nog maar net begonnen,
maar op een gegeven moment loopt die vol.
“Daarmee loopt Experis dan weinig risico”,
denkt Krop, “omdat er voldoende bedrijven
meedoen die zich willen inspannen om de
pool draaiende te houden. Als het goed is,
ken ik straks alle flexibele krachten, die ik
niet meer hoef in te werken en blijft daarmee alle kennis behouden. Want die

Blog Avans de flexibele schil
Hoe krijgt de flexibele schil aandacht in de HRM-leerboeken?
“In het ‘Leerboek HRM’ van Frits Kluijtmans is het schillenmodel van Atkinson
opgenomen. Daarin zie je de primaire en secundaire schil, de zogenoemde
core group, die bestaat uit vaste medewerkers, en de secundary group, die is
uitsplitst in uitzendkrachten, zzp’ers, geoutsourcete werknemers en het
zogenoemde subcontracting. Een voorbeeld van dat laatste is dat je als
werkgever werving en selectie overlaat aan een extern bureau.
“Kluijtmans geeft dan drie keuzes voor de werkgever. De buy-optie, waarmee
je mensen inkoopt, dus een vast contract aanbiedt. De make-optie, waarmee
je iemand binnenhaalt en zelf opleidt. En de contract-optie: iemand inhuren
voor een tijdelijke klus. In het algemeen, zegt Kluijtmans, hoort de flexibele
schil bij het mee-ademen op de ontwikkelingen in de economie. En: geen
baanzekerheid, maar werkzekerheid.”
Is de best practice van EversPartners een goed voorbeeld om aan studenten
uit te leggen?
“Dat is lastig te bepalen. Wat EversPartners goed doet, is mensen een contract
aanbieden via Experis. Dit betekent in elk geval baanzekerheid. Werkzekerheid
is nog de vraag, want dat fluctueert. Ze doorlopen hiermee de schillen van
Atkinson. Mensen beginnen in de core group, maar in de secundaire schil als
werknemer met een tijdelijk contract. Maar na drie contracten krijgen ze wel
de kans om in vaste dienst te komen, waarmee ze in de primaire schil belanden.
Dat doen de werkgevers wel netjes en het is een moderne oplossing.
“Het addertje onder het gras zit ’m in het bedrijfsrisico dat Experis neemt.
Mensen krijgen een vast salaris, maar is er ook werk? Vanuit de arbeidsmarkt
gezien en met duurzame inzetbaarheid in gedachten is dit een mooi voorbeeld
om studenten voor te houden, mits er ook voldoende werk is.”
Koert de Langen is docent
Management en Organisatie
op de hogeschool Avans
in Den Bosch.
k.delangen@avans.nl

flexkracht doet niet alleen nieuwe kennis
op bij collega’s, maar brengt die ook mee
naar mijn bedrijf. En omdat hij of zij terugkeert, blijft die kennis ook behouden.”
Krop noemt een voorbeeld van een bedrijf
dat regelmatig voor scholen werkt. “Als
wij een opdracht voor een school krijgen,
kunnen we een flexkracht inzetten die
bij dat bedrijf al ervaring heeft opgedaan.
Bovendien ontstaan dankzij deze pool
directe lijnen tussen alle bedrijven. Dat
creëert een nieuwe vorm van werken,
eigenlijk van samenwerken.”
Krop schat dat ongeveer 50 procent van
de opdrachten dankzij partnerschappen
wordt gegenereerd. “We versterken elkaar
alleen maar. Ik geloof ook niet meer zo in
die concurrerende markt. Je moet gewoon

je dienst leveren voor een billijke prijs en
dat gaat niet om concurrentie, maar veel
meer om diensten en om service. Je moet
aansluiten bij de klant en veel meer weten
over de klant om erachter te komen wat de
achterliggende vraag is. Zeg maar: de vraag
achter de vraag.” Een flexwerker die rouleert
en al met verschillende klanten heeft gewerkt, brengt die kennis al mee. “Daar
hebben we als bedrijf voordeel mee. Daarom
willen we die flexkrachten niet kwijt.”
www.everspartners.nl
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“Als wij een opdracht voor een school
krijgen, kunnen we een flexkracht
inzetten die bij dat bedrijf al ervaring
heeft opgedaan”

“Wij vinden het belangrijk dat mensen
een kans krijgen deel te nemen aan de maatschappij”

+ Tekst Mehmet Ülger

Het is een ware kunst om ook in crisistijd werknemers met een
complex of beperkt arbeidsverleden een werkplek te bieden.
En die kunst verstaat onder andere Hemmink BV uit Zwolle.
Vanuit maatschappelijke betrokkenheid valt in dit familiebedrijf
zo’n 10 procent van het personeelsbestand in de categorie
‘werknemer met een arbeidsbeperking’.

O

p een industrieterrein in Zwolle staan
naast elkaar twee gebouwen, die
als kantoor dienen. Bij de ingang hangt
een bord met de naam van het bedrijf:
Hemmink BV. Ervoor ligt een rijtje parkeerplaatsen. Wie zoekt naar die ene plek
voor meneer de directeur komt bedrogen
uit. Iedereen in dit bedrijf heeft evenveel
rechten. “We zijn niet hiërarchisch georganiseerd”, zegt John Pannen, directeur
Financiën en Organisatie.

gedrevenheid? Maar we hebben ook oog
voor de zwakkeren in de samenleving.
We hebben meerdere werkplekken
binnen Hemmink waar mensen met een
arbeidsbeperking werken of mensen die
langdurig werkloos zijn geweest.”

Hemmink BV is een familiebedrijf dat in
1951 is opgericht. Het handelt in elektrotechnisch installatiemateriaal en tv-, dataen telecomcomponenten en telt ongeveer
zeventig medewerkers. Pas tijdens de rondleiding wordt duidelijk dat er achter de
gebouwen een enorm magazijn zit. Daar
kunnen vrachtwagens gemakkelijk af en
aan rijden. Hier werken tien mensen.
Tijdens de rondleiding is dit kleurrijke
gezelschap, dat uit verschillende nationaliteiten bestaat, net aan de ochtendpauze
begonnen. De begroetingen over en weer
zijn vriendelijk. Na de rondleiding toont
Pannen in het kantoor een flexwerkplek,
waar verkopers snel kunnen inpluggen en
hun werk kunnen doen voordat ze het land
intrekken.
“We proberen mensen aan ons te binden
die bij ons passen”, licht Pannen het personeelsbeleid van Hemmink toe. “We kijken
niet alleen naar de vaardigheden, maar ook
naar de cultuur: past iemand in ons bedrijf?
Hoe zit het met de betrokkenheid, de

Pannen noemt als voorbeeld een magazijnmedewerker met ernstige rugklachten,
die door Hemmink is omgeschoold tot
DTP-er. “Deze medewerker zit nu al jaren
op kantoor. We hebben ook een medewerker aangenomen die langdurig werkloos
was, hier een werkervaringsplaats vond en
nu een vast contract heeft als dataspecialist.
Een andere vijftigplusser die langere tijd
werkloos was, heeft inmiddels een vast
contract voor drie dagen in de week gekregen. We hebben een jongedame, een Wajonger, die al ruim vijf jaar drie ochtenden
in het magazijn werkt. Dat dit beleid binnen Hemmink algemeen geaccepteerd
wordt, blijk uit het feit dat via een collega
hier een jonge vent is terecht gekomen met
een hbo-opleiding, die recent geopereerd
is aan een hersentumor. Andere werkgevers
schrikken wellicht van zijn verhaal, maar
wij geven iemand graag een kans. Hij werkt
hier nu met plezier.”
Wat zit hier achter? Waarom doet Hemmink dit? “Ja, maatschappelijke betrok-

“We proberen mensen aan ons te binden
die bij ons passen”

kenheid”, reageert Pannen direct. “Wij
vinden het belangrijk dat mensen een kans
krijgen deel te nemen aan de maatschappij.
Bij Hemmink is een grote diversiteit in de
personeelsbezetting, waaronder ook een
aantal allochtone collega’s, ook in een
leidinggevende positie. Daarnaast werken
we samen met een sociale werkvoorziening.” En hoe zit het met de diversiteit in
het managementteam? “Daar is niet zoveel
diversiteit te bekennen”, zegt Pannen
eerlijk. “Ons managementteam bestaat
alleen uit mannen. Dat is trouwens geen
bewuste keuze. Ondanks dat wij een technisch georiënteerd bedrijf zijn, werken op
al onze afdelingen mannen en vrouwen
samen om de klus te klaren.”
In totaal bestaat bij Hemmink zo’n 10
procent van het personeelsbestand uit
werknemers met een complex of beperkt
arbeidsverleden. De helft van hen heeft een
vast contract. “We zitten nog steeds in een
crisis, maar misschien moeten we zeggen:
in een nieuwe werkelijkheid. De kunst is
als bedrijf dat je je strategische doelstellingen wel blijft behalen. Dus wij zijn nog
steeds heel kritisch hoe we die halen en met

welke mensen. Wij maken nog steeds
winst. We zijn een gezond bedrijf.”
Hemmink behoort voor de vierde keer op
rij tot de vijftig Best Managed Companies,
een programma van Deloitte waarbij gezocht wordt naar de best geleide bedrijven
binnen het Nederlandse midden- en
grootbedrijf. “We hebben deze kwalificatie
gekregen omdat we toonaangevend en
vernieuwend zijn in deze regio”, zegt
Pannen tevreden. “Het bedrijf voert ook
regelmatig een werknemerstevredenheidsonderzoek uit en scoort al jaren achtereen
een cijfer rond de acht”, zegt hij met enige
trots.

en grote werkgevers die het ‘de normaalste
zaak’ vinden dat iedereen de kans krijgt om
naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. “Wij zijn voortdurend op zoek
naar afstemming tussen de doelstellingen
van het bedrijf en de wensen van onze
medewerkers. Natuurlijk kijken we nu
kritisch naar de bezetting, maar we sluiten
onze ogen ook nu niet voor mensen met
een arbeidsbeperking, maar die wel degelijk capaciteiten bezitten die een bijdrage
kunnen leveren aan het behalen van onze
doelstellingen.”
www.hemmink.nl
www.denormaalstezaak.nl

Daarnaast is het bedrijf al sinds 2002 in

het bezit van het certificaat van Investors in
People (IIP). Investors in People helpt
(non)-profit organisaties om doelen en
ambities van medewerkers en organisatie
goed op elkaar af te stemmen, waarbij
ontwikkeling van alle medewerkers centraal staat. Het is ook een getuigenis van
goed werkgeverschap. Hemmink is recent
ook partner geworden van ‘De Normaalste
Zaak’, een netwerk van mkb-ondernemers

Blog Avans DUURZAME PERSONEELSINZET
Hoe krijgen personeelswerving en oog voor werknemers ‘met een vlekje’
aandacht in de HRM-boeken?
“Daar zegt de literatuur eigenlijk niks over. Je zou het in het schillenmodel van Atkinson kunnen verwerken, maar als het gaat om
Wajongers of langdurig werklozen, dan lees je niets over beleid
rondom het aannemen van deze doelgroep. Wel over personeels-planning in het algemeen en het managen van de eigen medewerkers.
Binnen de human resource is het blijkbaar een thema waarvan het
belang om het te beschrijven minder groot is.

Is de best practice van Hemmink een goed voorbeeld om aan studenten
uit te leggen?
“Zeker! Het mooie is dat dit bedrijf zijn beleid koppelt aan Investors in
People. Dit is een soort normering waar je als bedrijf een houvast aan
hebt om een aantal zaken goed te regelen. Het is bovendien een van de
pijlers waardoor dit bedrijf succesvol is, gezien het feit dat het nu voor
de vierde keer achtereen tot de vijftig Best Managed Companies
behoort. Hemmink heeft duidelijk een voorbeeldfunctie als het gaat
om arbeidsgehandicapten en diversiteit.

“Wat zegt dat? Dat het aannemen van werknemers met een ‘vlekje’
blijkbaar afhangt van de goodwill van een werkgever, van zijn of haar
maatschappelijke betrokkenheid ten aanzien van de arbeidsmarkt.
Maar eigenlijk horen alle werkgevers dit op te pakken en dienen de
lijnmanagers het belang hiervan in te zien.”

“Het is dus een goed voorbeeld om aan onze studenten te tonen.
Maatschappelijke betrokkenheid, MVO en ethisch verantwoord
handelen zijn zaken die nadrukkelijk in ons nieuwe onderwijs
programma aan de orde komen. Niet alle studenten vinden dit een
‘sexy onderwerp’. We gaan het ze ook niet door de strot duwen, maar
gaan er wel mee kennismaken.”
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Stap 3
Hoe maak ik plaats voor mensen
met een beperking?

Arbeidskrachten
hamsteren

Stap 4
Hoe behoud ik medewerkers?
+ Tekst Mehmet Ülger

zo stelt de Nederlandse luchtvaartmaatschappij op zijn website. Met die
belofte probeert het bedrijf alle 33 duizend werknemers binnenboord te
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houden, ondanks de recessie. In deel 4 van de serie over het dichten van
de kloof tussen HR- en MVO-management het verhaal van executive
vicepresident HR bij Air France-KLM Wim Kooijman over ‘labour hoar-

ding’, ofwel het hamsteren van arbeidskrachten.

G

een gedwongen ontslagen meer. Dat
besluit nam de top van KLM in 2008,
na twee bezuinigingsrondes, waarbij steeds
vierduizend arbeidsplaatsen moesten
verdwijnen. “De luchtvaart is natuurlijk
cyclisch”, zegt Wim Kooijman, executive
vicepresident HR bij Air France-KLM. Elke
vier à vijf jaar is er wel een issue waarmee
het bedrijf moet dealen, ofwel door de
economische conjunctuur ofwel door een
concrete aanleiding zoals 9/11 of een vulkanische uitbarsting op IJsland.
In 2000 mondde dit uit in het ontslag van
zo’n vijfhonderd mensen en het beëindigen van tijdelijke contracten, waarmee in
totaal vierduizend arbeidsplaatsen verdwenen. In 2004 was er een herhaling, waarbij
zo’n driehonderd mensen gedwongen
moesten vertrekken. “De meeste ontslagen
vielen op de indirecte afdelingen en in de
ondersteunende sector. De HR-afdeling
werd teruggebracht van 260 naar 160 mensen. De centrale afdeling werd opgeheven
en het HR-beleid werd vanaf die tijd decentraal geregeld. Na elke ontslagronde was
het trauma voor de achterblijvers voelbaar,
dus we staken ook veel energie en tijd in
het trainen van managers om hier goed
mee om te gaan.”

Na de tweede ontslagronde werd zichtbaar dat de pijn die dit toevoegt enorm
groot is, zegt Kooijman. “Tegelijkertijd
merkten we dat de HR-afdeling veel ervaring had opgedaan in de eerste ronde.
Toen ontstond de twijfel.” In 2008 dreigde
KLM opnieuw in de rode cijfers te raken
als niet zou worden ingegrepen. “Maar met
de ervaring van 2004 wisten we dat het

opnieuw een dure operatie zou worden
vanwege alle ontslagvergoedingen en dat
het opnieuw veel pijn zou doen.”
In de top van de KLM, en dan met name
tijdens ontmoetingen tussen KLM-CEO
Peter Hartman en Kooijman ontstond een
nieuw plan. “We dachten: als we nu eens
proberen de familie bij elkaar te houden
en er van uitgaan dat de mensen werken op
de plekken waar ze nodig zijn. Dan zouden
we boventalligen kunnen toeleiden naar
opengevallen vacatures. Maar alles op basis
van vrijwilligheid. Dat is essentieel, want
van gedwongen overplaatsingen wordt
niemand gelukkig. Daarmee doen we wel
een groter beroep op de managers, want die
moeten de weg van de overtuiging bewandelen.”
KLM besloot tot een vacaturestop. “We
hebben nu elke maandagmiddag om vier
uur op de derde verdieping overleg met
alle HR-bazen. Dan nemen we de vacaturelijsten door en kijken naar degenen die
boventallig zijn geworden. Die laatsten
noemen we -1: zij krijgen absolute voorrang bij elke ontstane vacature. Bij het
doornemen van de lijst kan een baas
zeggen: ‘Ik denk dat ik een geschikte -1
kandidaat heb.’ Vervolgens gaat de afdeling
werving en selectie hiermee verder.”
Soms is het overschot of de boventalligheid
slechts tijdelijk. Zoals in 2008, toen er door
de kredietcrisis minder gevlogen werd en
niet alle piloten fulltime aan het werk
gehouden konden worden. “In dat jaar
hebben verschillende piloten tijdelijk
bruggen aangesloten of op slepers gereden.
Ook dit alles op basis van vrijwilligheid.
Nu hebben we inmiddels weer bijna een
tekort aan piloten. Bij het cabine-personeel
spelen we in slechte tijden heel erg in op
parttime werk. Dan vragen wie er wat
minder uren wil werken en er zijn altijd
wel medewerkers die al langer overwogen
parttime te gaan werken. Zo lossen we dit
vanzelf op.”
De derde maatregel die in 2008 werd
bedacht, was medewerkers vragen naast
hun reguliere baan extra werk te doen,
zoals het ijsvrij maken van vliegtuigen,
meewerken in de lounge of in de bagagekelder. “Ik had twaalf mensen nodig die
een aantal diensten draaiden, vrijwillig,

“In 2008 hebben verschillende piloten
tijdelijk bruggen aangesloten of op
slepers gereden”

zonder vergoeding. Dit liep tot begin 2009
en het liep goed. We konden daarmee alles
opvangen.”
Dat het ook MVO is om zo’n HR-beleid
te voeren, is mooi meegenomen, lacht
Kooijman. “Die vraag hebben we ons nooit
gesteld. De KLM is een soort familie. Wij
moeten voor onze mensen zorgen. Dat is
de verantwoordelijkheid die de top voelt
voor de medewerkers. Natuurlijk speelt er
ook een financiële kant mee. Gemiddeld
werken mensen hier 24 jaar. Als je bij ontslag de kantonrechtersformule toepast,
is het dus duur.”
Arbeidskrachten hamsteren, of labour
hoarding, is internationaal gezien een
beproefde methode, waar in Nederland
nog niet zoveel gebruik van wordt gemaakt. Volgens het jongste onderzoek van
CBS en DNB naar de mate van labour hoarding

in 25 OESO-landen behoort Nederland tot
de middenmoot. De keerzijde van dit
beleid is dat het “heel arbeidsintensief is”
en veel tijd kost. Bovendien veroudert het
personeelsbestand na een vacaturestop
en verminderen de carrièrekansen van het
zittend personeel. Want bij een vacature
heeft een -1 kandidaat voorrang, waardoor
andere collega’s minder mobiel zijn.
Kooijman: “Daarvoor zijn we nu een apart
programma aan het ontwikkelen, zoals
stages lopen op andere afdelingen of in
andere functies. Zodra de recessie voorbij
is, ontstaat er wel weer meer verloop.”
www.klm.nl

Blog Avans
BEHOUD VAN PERSONEEL
Hoe krijgt labour hoarding aandacht in de HRM-boeken?
“Op dit moment niet. Ik kende de term niet, maar inhoudelijk gaat het hier om
personeelsplanning en zorgvuldig HRM-beleid en daar is wel aandacht voor.
Het is een beproefde methode: je probeert als werkgever in mindere tijden
zoveel mogelijk mensen in te zetten op andere plekken. Maar dit kan niet
eeuwig duren. In the end zullen er toch ontslagen moeten vallen, als de recessie
blijft aanhouden. Als proces binnen HRM is dit een van de bekende oplossingen.”
Is de best practice van KLM een goed voorbeeld om aan studenten uit te leggen?
“Ja, het is een mooie oplossing, hoewel ik me afvraag wat het MVO-karakter
hiervan is. En of er iets vernieuwends in deze aanpak zit. Het kan ook zijn dat dit
te maken heeft met mijn eigen lacune. Van labour hoarding had ik nog nooit
gehoord. Wel van deze manier van personeel binnenboord houden. Vijftien jaar
geleden was het al aan de orde in een ICT-bedrijf waar ik toen werkte. Ook
binnen grote bedrijven als Ahold wordt dit toegepast. Mensen verplaatsen naar
plekken waar tekorten zijn. Wel loop je het risico dat je personeelsbestand op
den duur geen evenwichtige afspiegeling meer is van de samenleving. Daarvoor
heb je bijvoorbeeld ook jonge piloten nodig. Ik zie het dus als een sympathieke,
maar tijdelijke oplossing.”
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‘Elke KLM’er is belangrijk en maakt deel uit van de grote, blauwe familie’,

Stap 5
Hoe benader ik buitenlandse
medewerkers?

Blog Avans
INCLUSIEF PERSONEELSBELEID

Diversiteit is haar passie, zegt ze. Merel van Vroonhoven, lid
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van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Spoorwegen, sprak

bevlogen op een bijeenkomst van vluchtelingenorganisatie UAF

en KPMG. “Jonge allochtone vrouwen binnen onze organisatie?
Ze zijn er wel, maar je moet met de juiste ogen kijken.”
In stap 5 van de serie over het dichten van de kloof tussen HRen MVO-management het divers personeelsbeleid van NS.

H

oe kom je tot een personeelsbeleid
waar allochtonen en zelfs vluchtelingen heel gewoon zijn? Dan moet je de
‘juiste ogen’ gebruiken, beter spiegelen,
goed luisteren en ‘stapelaars’ (studenten
die via omwegen toch hun einddiploma
halen, maar wel wat ouder zijn, red.) een
kans geven. Daar ging het om tijdens de
programmabijeenkomst ‘UAF meets Partners’ bij gastheer KPMG. Op het thema
‘Diversiteit en CSR’ konden bedrijven en
instellingen hun ervaringen kwijt. Merel
van Vroonhoven van NS, Topvrouw van het
Jaar 2012, kreeg daarmee “een onderwerp
naar mijn hart”. Ze is zelf alleenstaande
moeder, krijgt hulp van een jonge Marokkaanse vrouw, wiens familie ook nog bijspringt als ze niet op tijd thuis kan zijn.
Haar oudste zoon heeft autisme en daarmee is de diversiteitscirkel in haar leven
wel rond.
“Als je met een evenwichtig diversiteitsbeleid wil beginnen, moet je eerst kijken waar
de barrières voor aanname van allochtonen
zitten”, adviseerde Van Vroonhoven. “Bij
NS zaten die al bij de poort. Bijvoorbeeld
bij de assessments, die heel taalsensitief
waren. Daardoor scoorden nogal wat kan-

didaten laag, terwijl dat niets zei over
hun kwaliteiten. Daar moesten we eerst
achter komen. We hadden ook een leuke
campagne voor recruitment, maar daarin
bleken alleen blanke jongens en meisjes te
figureren. Verder namen we automatisch
geen ‘stapelaars’ (meerdere diploma’s, red.)
aan, zodat vluchtelingen en allochtonen op
deze manier ook vaker buiten de boot
vielen. We deden onbewust aan uitsluiting,
zonder het te willen.”
Het plan om meer aan diversiteit te doen,

was niet uitsluitend ontstaan omdat NS
zo nodig een maatschappelijk bedrijf wilde
zijn, benadrukt Van Vroonhoven. “Onze
klanten zijn een afspiegeling van onze
samenleving en die wilden we terugzien
in ons personeelsbestand. We moeten
mensen in dienst hebben die onze klanten
kunnen begrijpen. En onze klantenkring
is steeds multicultureler geworden.”
Het is belangrijk dat je bedrijf een afspiegeling is van je klanten, zegt ze, want om in
de race te blijven, heb je meer creativiteit
nodig. “En die krijg je niet als alle mensen
hetzelfde zijn. Verder is de gemiddelde
leeftijd bij NS hoog. Dus de vergrijzing en

“Als je met een evenwichtig diversiteitsbeleid wil beginnen, moet je eerst kijken waar
de barrières voor aanname van allochtonen zitten”

de aanstaande uitstroom hebben veel
invloed op ons personeelsbestand. Wij
gaan in de nabije toekomst ook buiten
Nederland ondernemen en daarvoor
hebben we talentvolle mensen nodig die
ons internationaal verder helpen.”
NS ging dus aan de slag met het zogenoemde diversiteit & inclusiefbeleid. “We kiezen
voor een gedifferentieerde en duidelijke
aanpak, want we willen een inclusief personeelsbeleid. Liever zonder hokjes, maar
soms moet je zaken eerst in hokjes zetten
voordat het inclusief kan worden.” De
eerste stap volgens Van Vroonhoven is
bewustzijn creëren. “Word je bewust van je
spiegelende glazen. We hebben een bijeenkomst gehouden met de top van het bedrijf
waar we tien dilemma’s hebben besproken.
Een ervan ging over de vrouw met de
hoofddoek die vanuit haar geloof mannen
geen hand mag geven. Wat doe je? Ontsla
je haar of ga je op zoek naar een andere
oplossing? Deze casus riep veel discussie op
en legde heel veel verschillende meningen
bloot.”
De tweede stap, aldus Van Vroonhoven
is doelen stellen. “We zetten overal targets
op, dus ook hierop. Ik ben zelf voor invoering van een vrouwenquotum, omdat ik
denk dat dit de enige manier is om snel
voldoende vrouwen op belangrijke posten
te zetten. Dus: stel doelen en zet ze op de
bestuursagenda. Uit onderzoek blijkt dat
93 procent van de Nederlandse commissarissen diversiteit een topprioriteit vindt.
Deze groep bestaat voornamelijk uit blanke mannen van bovengemiddelde leeftijd,
dus wat doen ze er zelf aan? Hoe serieus
nemen ze dit? Dat kan alleen als het permanent op de agenda komt.”
Ten slotte is monitoring heel belangrijk,
stelt Van Vroonhoven. “Je moet weten wat
wel en wat niet werkt. Als het om allochtoon personeel gaat, meten we niet de
aantallen, want dat mag niet. Dit wordt wel
een onderwerp, want ik vind het toch belangrijk om te weten welk effect ons beleid
heeft. We doen namelijk heel veel op dit
gebied.”
In het Jaarverslag ‘Diversiteit en Inclusie

Hoe krijgt diversiteitsbeleid aandacht in de HRM-boeken?
“De eerste associatie die ik kreeg bij het lezen van deze casus is ‘servant
leadership’. Als je een leider hebt, die ergens voor staat, dan krijg je veranderingen wel voor elkaar. Merel van Vroonhoven is zo’n voorbeeld. In de opleiding
besteden we aandacht aan leiderschap, maar het servant leadership krijgt
straks een plaats in de Leerlijn MVO, die we nu aan het ontwikkelen zijn.
“Diversiteitsbeleid gaat over alle groepen, zoals NS dat ook voert. Het gaat
om vrouwen, gehandicapten, vluchtelingen en allochtonen. Het krijgt in de
boeken vooral aandacht als trend: diversiteitsbeleid is net als bijvoorbeeld
levensfasen-bewust HR-beleid een thema waar bedrijven mee aan de slag
moeten, om enerzijds mensen te binden en te boeien en anderzijds een goede
rol op de arbeidsmarkt te kunnen vervullen. Op deze manier gaan we er ook
in onze opleiding mee om.”
Is de best practice van NS een goed voorbeeld om aan studenten uit te leggen?
“Jazeker, we zijn juist bezig onze studenten te laten inzien dat er meer is dan
geld verdienen. Veel studenten hebben vooral geld als drijfveer, maar we willen
onze studenten meer meegeven. Een van de eindcompetenties luidt:
‘Heeft oog voor MVO en zaken die er gebeuren in de samenleving.’ Daar is
het voeren van een goed diversiteitsbeleid onderdeel van. We proberen dus
bewustzijn te creëren.
“10 Procent van onze studenten is van allochtone komaf. We hebben zelfs één
klas met zeven verschillende nationaliteiten, zo rekenden de studenten zelf uit.
Heel veel dingen gebeuren in zo’n klas als vanzelf. Maar het is misschien de
moeite waard om dit gegeven te gebruiken in gesprekken en discussies.
Onze allochtone studenten lopen er zeker ook tegenaan dat ze vaker moeten
solliciteren om een stageplek te vinden dan de autochtonen. Daar moet
iedereen zich bewust van zijn.”

“Ik ben ervan overtuigd dat de
wereld beter wordt van een divers
personeelsbeleid”
2012’, dat NS voor het eerst heeft uitgegeven, staat nog meer te lezen. Om allochtoon
toptalent te vinden en om hen NS te laten
ontdekken, heeft NS afspraken gemaakt
met een vooraanstaand headhunter, die
allochtoon toptalent met groeipotentie
selecteert. Sinds april 2012 werkt NS samen
met vluchtelingenorganisatie UAF in het
tweejarig project Duurzaam & Divers.
Doel van dit project is om te komen tot
een methodiek voor loopbaanbegeleiding
van hoger opgeleide vluchtelingen.
Daarnaast geeft het project diversiteitsadvies aan werkgevers. En Way Fong Lee,
manager ondernemingscontrol NedTrain,
is uitgeroepen tot Etnische Vrouwelijke
Manager 2012.

“Ik ben ervan overtuigd dat de wereld beter
wordt van een divers personeelsbeleid”, zo
rondde Van Vroonhoven haar toespraak af.
“Ons beleid draait om twee dingen: we
mentoren minderheden om een deel van
de belemmeringen weg te halen, maar de
omgeving moet ook mee veranderen.”
www.ns.nl
www.uaf.nl
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Divers
personeelsbeleid

+ Tekst Astrid van Unen

Stap 6
Hoe leid ik medewerkers duurzaam op?

“Tijdens de opleiding zeg ik altijd:
‘Heb je ambities, maak ze dan kenbaar.’

+ Tekst Astrid van Unen

alle oude en nieuwe schoonmakers op te leiden. “De schoonmaker is de spil waar het om draait”,

Van der Horst is blij met alle kansen die ze

zegt staffunctionaris P&O Danny Mullenders. Ze kunnen zich via allerlei vakopleidingen
opwerken naar een hogere functie. In deel 5 van de serie over het dichten van de kloof tussen
HR- en MVO-management: de kansen die Hago biedt via opleidingen.

opleiding

Groeien in
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‘langetermijnrelaties’ op met zowel zijn personeel als zijn klanten. Het doel is 90 procent van

verschillende dorpen en steden aanstuurt.
Daarnaast is ze docent basisopleiding
schoonmaak.

Z

e droomde er altijd al van om bij Hago
Nederland te werken, zegt Sharon van
der Horst (1968). En dat lag eigenlijk niet
zo voor de hand met haar Civiel consumptief technische mbo-opleiding. “Vraag me
niet meer waarom ik dat zo graag wilde”,
zegt Van der Horst, 25 jaar terugblikkend.
“Maar we waren er een keer op bedrijfsbezoek en ik was meteen enthousiast over het
bedrijf.” Van der Horst begon als keukenhulp op een dagverblijf voor gehandicapten. Daarnaast werkte ze nog enkele dagen
als datatypiste bij een transportbedrijf.
“Ik had al vele brieven gestuurd, maar
werd nooit uitgenodigd. Uiteindelijk
mocht ik op gesprek in Maastricht.” Ze
begon als schoonmaker, met de belofte
door te mogen groeien tot objectleider.
“Ik heb een half jaar schoongemaakt met
licht leidinggevende taken. Dat was een
proefperiode, en zwaar! Daarna werd ik
voorvrouw in een ploeg die schoonmaakte
in een verzorgingshuis in Venlo. Iedere
ochtend om zes uur beginnen, tot ongeveer twee uur ’s middags. En ’s avonds weer
opnieuw aan de slag in andere gebouwen.”

Ondertussen volgde Van der Horst alle

cursussen die Hago te bieden had. Het
waren er een stuk of vijf. Van basisopleiding schoonmaker tot en met objectleider.
Het kostte haar een dag of een dagdeel per
week, tien weken lang, waarvoor ze steeds
werd vrijgesteld. Uiteindelijk volgde
ze een managementopleiding op mboniveau, waarvoor ze twee dagen per maand
vrij kreeg. Van der Horst werkt nu als
objectleider in heel Limburg, dat wil
zeggen dat ze meerdere ploegen in

heeft gekregen. “Als je bij Hago duidelijk
aangeeft wat je wilt, dan kun je heel ver
komen”, zegt ze. Het lesgeven vindt ze erg
leuk. “Hago heeft zich ten doel gesteld om
90 procent van de oude en nieuwe schoonmakers op te leiden. In ons district halen
we zelfs de 95 procent. Ze komen allemaal
verschillend binnen. Sommigen zie je
denken: ‘Jezus, moet ik ook nog naar een
cursus!’ Maar ze gaan uiteindelijk allemaal
enthousiast naar huis. Ze leren wat ze wel
en niet mogen gebruiken en doen en uiteindelijk vinden ze dat allemaal leuk. Begeleiding is hierin wel belangrijk, zodat het
personeel de juiste aanpak blijft houden.”
Wie potentie heeft om door te groeien,
herkent Van der Horst meestal wel.
“Tijdens de opleiding zeg ik altijd: ‘Heb je
ambities, maak ze dan kenbaar.’ Als objectleider zie ik wie potentie heeft. Ik heb nu
twee medewerksters die de opleiding voorvrouw doen. En misschien gaan ze nog
verder doorleren. Die kansen krijgen ze.”
Hago is al lange tijd bezig met MVO

binnen de organisatie. Bijvoorbeeld door
ecologische schoonmaakproducten te
gebruiken en het personeel zo milieuvriendelijk te laten schoonmaken. En ze
zijn trots: vorig jaar heeft Hago het certificaat MVO Prestatieladder gehaald. Daarnaast probeert het een bedrijf te zijn dat
luistert naar zijn werknemers en in overleg
blijft met de klant. Dat is de filosofie die
Hago in zijn nieuwe concept Hago Next
aanhangt. Staffunctionaris P&O Danny
Mullenders legt het als volgt uit: “We
willen de schoonmaker meer zichtbaar
maken, centraal stellen, met respect behandelen en zorgen dat hij of zijn een
band ontwikkelt met de klant. Hago Next
is ons paradepaardje waarmee we de hele
sector willen veranderen.”
In die vernieuwingsdrang zijn ook de
opleidingen mee genomen. Sinds dit jaar
bestaat de Hago Vakschool. Dit is een
algemene schoonmaakopleiding, waar ook
maatwerk wordt geleverd, legt Mullenders
uit. “Als een schoonmaker op Schiphol

werkt, is het fijn als hij een passagier of
bezoeker de weg kan wijzen. Het contact
met de zogenoemde eindgebruiker moet
goed zijn. De kern van de vakschool is
aandacht voor mensen en vakmanschap
doorgeven. We hebben nu 21 mensen
opgeleid tot docent. Zij komen zelf uit
de basisopleiding, want we hebben input
van de werkvloer nodig. Zo geven we onze
genen door.”
Alle docenten zijn bij elkaar gekomen om
over effectief opleiden en duurzaam personeelsbeleid te praten. “Een van de afspraken luidt dat we vanaf het eerste moment
benoemen hoe we met de klanten omgaan.
Daar selecteren we nieuwe schoonmakers
ook op. Dit betekent: communicatief zijn,
representatief en een aantal stappen vooruit kunnen denken. Het afgelopen jaar

hebben we in kaart gebracht wie er ambitie heeft om door te groeien. Hen willen
we verder opleiden. Het is binnen Hago
nog niet van schoonmaker tot directeur
gekomen, nee! Maar we kennen onze
potentials en in hen zullen we investeren.”
Bijkomend voordeel: “Mede dankzij het
investeren in werk-nemers is het verzuim
flink omlaag gegaan.”
www.hagonext.nl
www.hago.nl

Blog Avans
Over BedrijfsOPLEIDINGEN
Hoe krijgen opleidingen en cursussen aandacht in de HRM-boeken?
“Een van de pijlers in het HRM-vak is het ontwikkelen van je medewerkers in
de meest brede zin. Het hoort bij de doorstroom, waarin zaken als beloning,
arbeidsvoorwaarden, beoordeling, maar ook het bieden van scholing centraal
staan. De andere twee pijlers richten zich op de in- en uitstroom. Ze komen
veel in de literatuur terug. Sinds eind jaren tachtig, toen HRM opkwam, zijn
opleidingen een onbetwist onderdeel van personeelszaken. Uitgangspunt
volgens de literatuur van Manders en Biemans is dat werknemers niet als
kostenpost worden gezien, maar juist als degenen die baten genereren.”
Is de best practice van Hago een goed voorbeeld om aan studenten uit te leggen?
“Schoonmaakbedrijven staan in het algemeen niet bekend als de beste
werkgevers. Er zijn de afgelopen jaren nogal wat stakingen en campagnes
geweest en de vakbonden volgen de ontwikkelingen kritisch. Vandaar dat ik
wat sceptisch begon te lezen. Ik zou deze casus aan studenten voorleggen met
de vraag: wat kennen jullie van de schoonmaakbranche? Wat vinden jullie van
dit voorbeeld?
“Hago investeert 1,5 procent van zijn omzet in opleidingen. Dat is meer dan het
gemiddelde en dat klinkt goed. Het getuigt van een goede visie. Schoonmakers
dienen met respect behandeld te worden en Hago heeft zijn ambities hierin
goed verwoord. De praktijk en werkelijkheid zijn wat lastiger. Ik zou willen
weten hoe de schoonmakers dit zelf ervaren. Het is belangrijk dat de uitvoering
van dit beleid klopt. Hago wil in de branche een voortrekker zijn met Hago Next
en dat vind ik heel mooi. Op zich vind ik dat een goede MVO-houding. Dus ja,
deze best practice bevat veel elementen om aan studenten voor te leggen.”
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Jaarlijks investeert Hago Nederland 1,5 procent van de omzet in opleidingen. Zo bouwt het bedrijf

Stap 7
Hoe pas ik duurzame
inzetbaarheid toe?

“Het allerbelangrijkste is dat je van het idee afstapt dat het draait om de strategie,
de processen en de machines. Dat het uiteindelijk alleen maar gaat om de mensen die
de processen begeleiden en de machines bedienen”

“Je hebt geen bedrijven

Duurzame
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die groeien, je hebt alleen
mensen die bedrijven
laten groeien. Dat moet
het fundament zijn van
duurzame inzetbaarheid.”
Tex Gunning, CEO bij TNT,

lichtte het proces van
cultuurverandering binnen
zijn bedrijf toe tijdens een
bijeenkomst van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. In stap 7
aandacht voor werknemers
die heel lang meegaan.

‘P

ay it forward’ heet de campagne die
het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in 2011 startte. Centraal
staat duurzame inzetbaarheid en alles
draait om het inspireren van bedrijven.
Wie succesvol inzoomt op de people-kant
van MVO, helpt twee andere bedrijven
verder op hetzelfde pad. Zo ontstaat er een
vliegwiel dat inmiddels ruim honderd
bedrijven heeft bereikt. TNT is een van die
bedrijven. Onder leiding van Tex Gunning,
in juni 2013 aangetreden, heeft het bedrijf
ingezet op cultuurverandering. Want: “Als
leiders van bedrijven en instituten moeten
we de verantwoordelijkheid nemen voor
onze mensen, die een menselijke behoefte
hebben om te groeien naar een potentieel.
Als wij aan die behoefte voldoen, is dat niet
alleen goed voor de mensen, maar ook voor
de instituties waarvoor we werken. Je krijgt
daarmee een win-win-situatie.”
TNT zat in zwaar weer. Het bedrijf had te
maken met reorganisaties en hedge funds en
tot overmaat van ramp stapte in september
2012 de toenmalige CEO Marie-Christine
Lombard op. Gunning volgde haar op,
onder voorwaarde dat hij een cultuurverandering binnen TNT mocht bewerkstelligen. Je moet als leider heel expliciet zijn,
is de wijze les die Gunning (1950) in zijn
loopbaan bij onder meer Unilever en AkzoNobel heeft opgedaan. “Het allerbelangrijkste is dat je van het idee afstapt dat het
draait om de strategie, de processen en de
machines. Dat het uiteindelijk alleen maar
gaat om de mensen die de processen begeleiden en de machines bedienen.”
Op het moment dat de bijeenkomst rond
duurzame inzetbaarheid plaatsvindt, is
hij net terug van vier bosdagen in Zweden
met HR-directeuren van TNT. “Daar heb
ik mensen moeten overtuigen dat ze zich
moeten richten – hoe moeilijk dat ook
schijnt te zijn – op de ontwikkeling van de
mensen en minder op het ontwikkelen van
allerlei formulieren en processen. Dat ze
die mensen moeten laten groeien en dat ze
daartoe een verantwoordelijkheid hebben.
Dat doe je door nog meer mensen te overtuigen van dit feit. Reizen organiseren,

waarbij we mensen uit de organisatie halen
en met elkaar laten praten over een ideale
organisatie eruit moet zien, waar mensen
echt gemotiveerd naar het werk gaan.
En hoe krijgen we die dan?”
Gunning stelde die vraag in de afgelopen
jaren aan duizenden mensen over de hele
wereld. “Iedereen komt altijd met hetzelfde antwoord. Het draait om een organisatie
waar een hoge mate van verbinding heerst
tussen de mensen, waar mensen in controle
zijn over hun eigen bestemming, ze mogen
hun eigen invulling geven aan hun werk,
er zijn zinvolle relaties, ze doen zinvol
werk, er heerst een zekere mate van positieve spirit en energie. De vraag is dan
altijd: hoe creëer je nou zo’n organisatie?
Ik denk dat je dan heel goed moet weten
hoe een cultuur gemaakt wordt. Cultuur is
niets anders dan een doorgegeven script.
Dus als je het script verandert, verander je
de cultuur. Dat begint aan de top.”
Met een deel van die top zat Gunning dus
in een Zweeds bos te brainstormen en
discussiëren. “Aan onze HR-directeuren
vroeg ik: voor wat voor soort leider zou je
willen werken? Toen kwamen ze al snel
met: iemand die er voor je is, die verbinding creëert, die zinvolle relaties en zinvol
werk creëert, die mensen laat groeien, die
compassie heeft, et cetera. Toen vroeg ik:
zijn jullie zelf zo’n leider? Toen kwam er
een heel hard ‘nee’ uit. Dus de paradox die
we hebben, is dat we precies weten wat we
willen, maar dat we dat niet in het culturele
script naar voren kunnen brengen. Dat
moet je gezamenlijk doen, te beginnen bij
de top, en met elkaar op de hei gaan zitten
om in gesprek te gaan en dat script erin te
slijpen. En natuurlijk door zelf het voorbeeld te zijn.”
De meest wijze les voor zakenmensen

vindt hij: met de invoering van zo’n cultuurverandering volgen vanzelf betere
resultaten. “Dus je zou vanuit een puur
zakelijk opportunistisch oogpunt zo’n
cultuur moeten creëren. Omdat je hoog
gemotiveerde mensen krijgt. Wat ik ook
altijd zie in die organisaties: omdat er een

hoge mate van verbinding is gecreëerd,
gaat de collectieve intelligentie in zo’n
bedrijf omhoog en dus de creativiteit en
dus de collectieve prestaties. Gelukkiger
chauffeurs leveren een betere service af.
Voor mij blijft het een raadsel dat de
meeste managers dit niet kunnen zien.”
Maar hoe begin je zo’n ‘bedrijfsscript’?
“Schrijf op een stuk papier voor wat
voor organisatie jij het liefst zou werken”,
zegt Gunning. “En vraag je dan af of dit
ook geldt voor al die mensen die voor jou
werken en aan jou rapporteren.”
www.tnt.com
http://werkgevers.duurzameinzetbaarheid.nl/payitforward

Blog Avans OPLEIDINGEN
Hoe krijgt duurzame inzetbaarheid aandacht in de HRM-boeken?
“Duurzame inzetbaarheid is een zeer actuele term, waar ondernemingen op
dit moment tal van activiteiten aan ophangen. Als we nu kijken naar de Toolbox
Duurzame Inzetbaarheid van de overheid, dan geeft deze de volgende definitie
aan: ‘Het vermogen van een medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij ook zelf meerwaarde te
ervaren.’ Hierin wordt de verantwoordelijkheid op de eerste plaats bij de
medewerker zelf gelegd. Als het om employability gaat, wordt ook in de
literatuur de eigen verantwoordelijkheid benadrukt. Het zou dus een bottomup proces zijn. Maar Tex Gunning van TNT benadert het top-down. Maar wat
wordt nu precies van de medewerker zelf verwacht?”
Is de best practice van TNT een goed voorbeeld om aan studenten uit te leggen?
“Ik vind het een mooi verhaal en het klopt dat cultuurverandering start bij
de top van een bedrijf. Ik vraag mij wel af wat de medewerker hiervan merkt,
die net de zoveelste reorganisatie achter de rug heeft. Want bij TNT is het heel
onrustig geweest binnen het bedrijf. Duurzame inzetbaarheid impliceert een
eigen verantwoordelijkheid en dat mis ik een beetje in dit verhaal. Hoe gaat
nu die chauffeur hiermee aan de slag?
“Ik vind het wel een mooie insteek om langs de as van de bedrijfscultuur zaken
voor elkaar te krijgen. Dus ik zou dit praktijkvoorbeeld zeker aan studenten
voorleggen en hen vragen deze ambitie uit te werken. Hoe zouden ze dit
handen en voeten geven? Als het om eigen verantwoordelijkheid gaat, dan
begint het met te accepteren dat doelen rechtsom gehaald kunnen worden,
terwijl je als manager misschien linksom wilde. En je dient vertrouwen te
hebben in je medewerkers en meer verantwoordelijkheid bij hen neer te leggen.
Het vergt dus een andere manier van aansturen, wat in het verhaal van TNT
wel goed tot uiting komt.”
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+ Tekst Astrid van Unen

Stap 8
Hoe laat ik medewerkers doorgroeien?

“Wat maakt jou uniek, waar ben je goed in en hoe kunnen we dat
uitbouwen? Ik noem het liever potentiemanagement”
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Competentiemanagement? Dat is oud denken.
Het gaat uit van wat
iemand nog niet kan.
Nieuw is het denken in
talentontwikkeling.
Al bij de sollicitatie wordt
de potentie genoteerd
en die dient als basis voor
de loopbaan. Bij KPMG
is dit een speerpunt in
het personeelsbeleid,
en werkt het zowel intern
als naar de klanten toe.

Z

e voeren samen het interview, de interne CSR-manager Jolanda van Schaik
en senior manager People & Change Caroline Visser die bedrijven adviseert bij organisatieontwikkeling. Beiden vanuit de
overtuiging dat MVO geïntegreerd dient
te zijn in het HR-beleid. Van Schaik stimuleert dit binnen KPMG, Visser probeert dit
uit te dragen in haar adviezen. De adviespraktijk People & Change richt zich op
HR-consulting, talentmanagement en
verandermanagement. De missie: ‘Een substantiële bijdrage leveren aan het onderscheidend vermogen van KPMG in grote
transformaties, door bewust te focussen op
gedragsverandering. Dit vanuit de overtuiging dat alleen op deze wijze duurzame
verandering kan worden gerealiseerd.’
Geen gemakkelijke klus, erkent Visser.
“We belichten bij grote transformaties de
people-kant. Niet alleen een nieuwe structuur neerzetten, maar er ook voor zorgen
dat mensen meekunnen. Bijvoorbeeld door
hun talenten te ontwikkelen als ze op een
andere manier moeten gaan werken of het
trainen van leidinggevenden die mensen
moeten begeleiden bij vertrek. We streven
ernaar alles wat met de factor mens te maken heeft, te beïnvloeden. Dus ook leiders
die nog op de meer traditionele manier
leidinggeven: eerder op macht dan op
gezag. Dan kun je tegen generatieverschillen tussen oud en nieuw leiderschap aanlopen en dat vraagt om een tactische aanpak.”
Visser komt bij alle soorten bedrijven: daar
waar de bewustwording van het belang van
een goede people-strategie voor duurzame
groei al ver is doorgevoerd en daar waar dat
nog in de kinderschoenen staat. “We kijken
naar de gevolgen van beslissingen in de
praktijk en benoemen wat we zien. We
houden spiegels voor. Bij bedrijven die de
people-kant nog niet zo sterk op hun netvlies hebben, is sneller winst te behalen dan
bij bedrijven die al een uitgestippeld beleid
hebben.”

management, dat veel meer uitgaat van
wat iemand minder goed kan”, zegt Visser.
Volgens Van Schaik gaat het nu juist om
wat iemand wél kan. “Wat maakt jou
uniek, waar ben je goed in en hoe kunnen
we dat uitbouwen? Ik noem het liever
potentiemanagement.”
Daar wordt in verschillende programma’s
in geïnvesteerd, zegt Van Schaik. “Bijvoorbeeld tijdens de Management Development Dagen, waar jonge professionals
uitdagende vraagstukken krijgen voorgelegd, waar zij advies op moeten geven.
Vroeger ging dat om vraagstukken van
grote commerciële bedrijven. Nu hebben
we ook de focus op ngo’s gelegd, zoals
Unicef en Child Help Line International en
hun gevraagd naar hun strategische vraagstukken. Maar je kunt ook een frisdrank of
bierproducent vragen om hun duurzaamheidsvraagstukken in te brengen: hoe gaan
jullie om met de schaarste van grondstoffen? En wat betekent dat voor de productie
in Afrika? Daarmee leren ze dat duurzaamheid onderdeel vormt van je bedrijfsstrategie en daarmee creëer je een bredere blik op
de wereld.”
In het project Bright krijgen medewerkers
de kans om overzee bij ontwikkelingsprojecten hun kennis over te dragen. Verder
ondersteunt de organisatie op strategisch
niveau innovatieve projecten en stimuleert
ze vrijwilligerswerk onder de medewerkers
(corporate volunteering). KPMG heeft een
groep zogenoemde emerging leaders gevormd: jonge KPMG-professionals die de
potentie hebben om de leiders van de
toekomst worden. “Zij kunnen de keuze
maken om een maatschappelijk project te
doen”, legt Van Schaik uit. “Bijvoorbeeld
het adviseren van een ngo. Want je kunt
volgens mij geen leider van de toekomst
zijn als je niet weet wat er in de wereld
speelt. De keuze is nog vrijblijvend, maar
wat mij betreft wordt dit binnenkort een
vast onderdeel van het programma.”

Intern is KPMG al sinds 2005 gestructureerd bezig met MVO. Onderdeel daarvan
is aandacht voor talentontwikkeling onder
de 3500 medewerkers die de organisatie
telt. “Niet te verwarren met competentie-

Het meest ideaal, stellen beide dames, is
als talentontwikkeling verweven is in de
gehele HR-cyclus: van aanname tot en met
vertrek. “Dat je bij het aannemen van iemand al verankert wat je belangrijk vindt

in de ontwikkeling van die persoon”, zegt
Visser. “Het ontwikkelen tot een brede
professional die weet wat er in deze tijd
speelt en dit in het werk kan inzetten. Daar
moet je dus ook op gaan beoordelen en
belonen. Waarom word je gepromoveerd?
Omdat je bepaalde ervaringen hebt opgedaan en bepaalde talenten hebt ontwikkeld
die ook alles te maken hebben met MVO.”
Dat is wel een soort Nieuw Denken,
benadrukt Van Schaik. “Ik denk dat we de
sociale, klimaat- en economische crises in
de wereld alleen kunnen oplossen als bedrijven niet alleen hun financiële gegevens
naar buiten brengen, maar ook hun performance op het gebied van milieu en sociale
aspecten gaan rapporteren. Accountants,
maar ook adviseurs spelen daarbij een
belangrijke rol. Dus wil ik graag dat al onze
medewerkers begrijpen dat de meerwaarde
in hun werk zit in het bijdragen aan het

oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De nieuwe generatie wil werken in een
bedrijf dat die waarde uitdraagt. Het zit
ook in onze visie, dus practice what you preach.
Dat gaat niet in één jaar, maar als de voedingsbodem er is, kun je in korte tijd heel
veel neerzetten.”
www.kpmg.com

Blog Avans OPLEIDINGEN
Hoe krijgt talentontwikkeling aandacht in de HRM-boeken?
“In de literatuur zijn talentontwikkeling en competentiemanagement steevast
aan elkaar gekoppeld. Het wordt min of meer als hetzelfde gezien. Er wordt
gekeken naar wat iemand kan en wat hij niet kan en daar wordt verder op
doorgegaan. De nadruk ligt op de inrichting van de organisatie en de rol van
de manager. De literatuur benadert talentontwikkeling heel instrumenteel en
ook vaak top-down. In de literatuur kom je dan al snel uit bij de manager. Dat is
redelijk traditioneel. Het is interessant om het ook bottom-up te benaderen:
hoe kun je medewerkers uitdagen om met hun eigen talentontwikkeling aan de
slag te gaan?”
Is de best practice van KPMG een goed voorbeeld om aan studenten uit te leggen?
“Zeker. Ik denk dat studenten KPMG als werkgever hierin onderscheidend
vinden. Ze hebben met het specifieke MVO-programma voor medewerkers
natuurlijk een unique selling point. Ik zou dit verhaal als discussiethema willen
inbrengen. Vinden ze het een goed voorbeeld of niet? En hoe voer je dit beleid
uit in bijvoorbeeld een supermarkt of schoonmaakbedrijf?
KPMG trekt talentontwikkeling en competentiemanagement uit elkaar. Bij hen
ligt de nadruk op wat iemand wel kan en het bedrijf vergroot dit uit. Ze maken
een koppeling naar het zogenoemde nabuurschap: het omkijken naar mensen.
Dat is een mooi element, ook als statement naar buiten toe. Het klopt dat de
huidige generatie MVO belangrijk vindt en daarop selecteert als het gaat om
het zoeken van een baan.”
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Talent
ontwikkeling

+ Tekst Astrid van Unen

“Kadaster moest 350 mensen ontslaan.
Op drie na zijn ze allemaal goed naar een nieuwe baan begeleid”

+ Tekst Astrid van Unen

Nu de AOW-leeftijd langzaam
wordt verhoogd, is het nog
belangrijker dat werknemers
fit de eindstreep halen. Het
ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid zette
daarom het programma
Duurzame Inzetbaarheid op
en verzamelde vele goede
voorbeelden die al in bedrijven
leven, ter inspiratie voor anderen. ‘Goed afscheid nemen’
hoort daarbij.

“G

oed aan het werk blijven, is geen
nieuw onderwerp”, verzekert
programmaleider Duurzame Inzetbaarheid Annemiek Wortman van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Ze maakte in 2011 een start met dit programma. “Dat zit in de haarvaten van het
ministerie. We richten ons van oudsher
op de thema’s gezond en veilig werken,
scholing en arbeidsmobiliteit. Duurzame
inzetbaarheid hebben we rond de AOWleeftijdsverhoging groot op de agenda
gezet, want werknemers moeten goed aan
het werk kunnen blijven. We weten wat
daarvoor nodig is, maar als je ziet hoeveel
bedrijven daar in Nederland daadwerkelijk
op inzetten, kan dat vele malen beter.”
Toch is het programma niet specifiek op
ouderen gericht; werkgevers horen hun
beleid in te zetten op alle leeftijden, inclusief preventieve maatregelen. Dat geldt ook
voor werknemers: het programma richt
zich op beide groepen. “We zijn begonnen
met een zoektocht naar honderd bedrijven
die al iets hadden laten zien wat betreft
duurzame inzetbaarheid”, vertelt Wortman. “Groot en klein, profit en non-profit
organisaties. Met hen hebben we een
eerste bijeenkomst gehouden, samen met
de minister en met Tex Gunning, CEO
van TNT.” Daar werd ook het negentien
pagina’s tellend manifest Duurzame
Inzetbaarheid gepresenteerd, dat door alle
betrokken bedrijven werd onderschreven.
Het rekensommetje dat het ministerie

loslaat op het programma is even helder als
simpel. Als alle bedrijven en organisaties in
Nederland investeren in de betrokkenheid
van hun medewerkers en zorgen dat het
werk zo georganiseerd is dat mensen echt
zin hebben in hun werk, stijgt de arbeidsproductiviteit. Gevolg: een sterk verbeterde
concurrentiepositie en ten minste 6 miljard euro meer winst per jaar. En als alle
bedrijven en organisaties in Nederland
dankzij hun aanpak een daling van het
ziekteverzuim realiseren met 1 procentpunt, levert dit naar schatting jaarlijks
ongeveer 2,6 miljard euro op.

Werknemers hebben hier behoefte aan,
weet Wortman. “We hebben op één dag
honderd werknemers geïnterviewd, samen
met de vakbeweging. Zeventig van de
honderd zeiden: je moet het zelf doen.
Mensen willen zelf initiatief nemen,
de werkgevers hoeven dit alleen maar te
faciliteren.”
En ze denken mee, ondervond het ministerie op bijeenkomsten die het sinds 2012
organiseerde. “Dat gaat van uitbreiding
van het fitness-abonnement tot aan cultuurverandering binnen het bedrijf. Ook
de ondernemingsraden hebben we er met
een aparte bijeenkomst bij betrokken. Daar
werden heel veel best practices uitgewisseld.
Bijvoorbeeld over hoe je het beste een
business case kunt opzetten. De OR van
ING bracht in kaart wat er al aan beleid was
op duurzame inzetbaarheid en wat er nog
ontbrak. Daarop is vervolgens nieuw beleid
gemaakt.”
Een van de neveneffecten van het programma is het project Pay it Forward geworden.
“Een groeibriljantje”, noemt Wortman het.
Directeur Kees Pater van Koekjesbakkerij
Veldt benaderde Wortman met de vraag of

het geen zin had om andere bedrijven te
helpen met het implementeren van duurzaam personeelsbeleid. “De afspraak is nu
dat ieder bedrijf dat zich aansluit bij Pay it
Forward twee organisaties onder zijn hoede neemt en begeleidt richting duurzame
inzetbaarheid. Zo krijg je een vliegwieleffect.” Er zijn inmiddels ruim dertig
bedrijven in dit project actief.
Afscheid nemen van werknemers in zware

tijden is ook onderdeel van HR-beleid en
vaak een bron van frustratie en verdriet.
Juist daarom is het van belang dit goed te
doen. “De sector Grafi Media krimpt heel
hard doordat de omzet van drukkerijen
drastisch is gedaald. Daar hebben veel
mensen hun vaste baan verloren, waardoor
de sector veel ervaring heeft met goed
afscheid nemen. Dat is sectoraal ook goed
geregeld. Als er ergens een reorganisatie
of faillissement aan de orde is, treedt het
mobiliteitscentrum van de sector, C3, in
contact met de medewerkers die hun baan
kwijtraken. Ze brengen in beeld wat mensen kunnen en willen, en helpen hen op
weg naar ander werk. Ruim 70 procent van

de deelnemers vindt weer een baan, ook
de vijftigplussers. In de timmerbranche
bestaat de afspraak dat als de economie
weer aantrekt, de mensen weer kunnen
terugkeren op hun oude werkplek.”
Goed afscheid nemen loopt langs de lijn
van een aantal belangrijke afspraken, stelt
Wortman. “Wees transparant; zorg dat de
werknemer zicht heeft op hoe het bedrijf
ervoor staat, zodat hij of zij zich kan voorbereiden. Wees vanaf het begin eerlijk.
Biedt hulp; je kunt Randstad inhuren,
maar je kunt het ook zelf doen, zoals het
Kadaster heeft gedaan. Deze organisatie
moest 350 mensen ontslaan. Op drie na
hebben ze allemaal een nieuwe baan.
Verder is het vooral maatwerk: wat wil
iemand en is die wens realistisch?”
www.duurzameinzetbaarheid.nl

Blog Avans OVER EINDE LOOPBAAN
Hoe krijgt goed afscheid nemen aandacht in de HRM-boeken?
“In de literatuur anno 2014 heeft de act of aging een belangrijke plek
gekregen door de omgevingsinvloeden als de verhoging van de AOW,
de afschaffing van de VUT en de crisis. Bewust personeelsbeleid op
basis van leeftijd speelt echt een rol in de werving en selectie;
de goede mensen op de juiste plek zien te krijgen en ervoor zorgen
dat werknemers vitaal en actief blijven. Het lastigst blijkt het om de
werknemer te beïnvloeden, hem bewust te maken van zijn eigen
verantwoordelijkheid. Die ziet het al snel als een bedreiging, als
bemoeienis met zijn privéleven. Hoe kun je een cultuur creëren waarin
dit bespreekbaar wordt?
“Goed afscheid nemen komt in de literatuur terug als ‘einde loopbaan’.
Is het vertrek een eerste keuze of een laatste maatregel? Eerder hebben
we bij de KLM gezien dat ze dit als laatste maatregel inzetten, door
piloten in een pool ander werk aan te bieden. In de huidige HR-boeken

staat dat werkgevers in slechte tijden ontslag moeten voorkomen.
En als het niet anders kan iemand op tijd vrijstellen om hem een
opleiding te laten volgen. Een nette manier afscheid nemen hoort bij
goed werkgeverschap.”
Is de best practice die Annemiek Wortman noemt een goed voorbeeld
om aan studenten uit te leggen?
“Het is een mooi programma. Op hun website staan leuke concrete best
practices over hoe je duurzame inzetbaarheid kunt invoeren. Vooral het
gesprek tussen Tex Gunning van TNT en koekjesbakker Kees Pater
maakt duidelijk wat de consequenties zijn wanneer je je medewerkers
meer verantwoordelijkheid geeft. Ieder wordt regisseur van zijn eigen
werk en dat heeft een positief effect. Ik ben nu een les aan het
voorbereiden over duurzame inzetbaarheid en ik wil graag deze best
practice erin verwerken. Studenten kunnen naar dit filmpje kijken en de
casus verdiepen. Dus ja, dit is een goed voorbeeld.”
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Stap 9
Hoe neem ik goed afscheid?

Financial capital

+ Tekst Marleen Janssen Groesbeek en Astrid van Unen

Negen inspirerende voorbeelden van maatschappelijk verantwoord
personeelsbeleid passeerden in deze rubriek de revue. Van duurzame
inzetbaarheid tot talentontwikkeling en van diversiteitbeleid tot goed
afscheid nemen. Maar vertalen bedrijven al deze elementen ook in een
duurzaam jaarverslag? En hoe doen ze dat dan? “Daar worstelen we
allemaal nog mee”, zegt Robert van der Laan, voorzitter van de wereldwijde
PWC-stuurgroep Integrated Reporting.

O

ndanks verduurzaming van human
resource management (HRM) worden
medewerkers in de administratie en jaarverslagen nog vooral als kostenposten
opgevoerd: loon, sociale premies, belastingafdracht, reiskosten en opleiding.
Die aanpak zien we terug in transparantie
in het aantal medewerkers, hun leeftijdsopbouw, diversiteit, personeelsverloop
en andere ontslagvormen en in het bedrag
dat uitgegeven wordt aan opleidingen.
Dat een onderneming een hoog personeelsverloop kent, wordt nog niet door
een grote groep van beleggers onderkend
als zorgelijk omdat ze het verlies aan menselijk kapitaal nog niet in hun financiële
spreadsheets kwijt kunnen.
Maar dat is de laatste vijf jaar aan het veranderen. Beleggers tonen steeds meer belangstelling voor impact: hoe pakt een bepaalde
investering of belegging uit binnen de
samenleving en hoe meten we die maatschappelijke verslechtering of verbetering?
Ook gebruiken bedrijven steeds vaker de
richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving en geïntegreerde verslaggeving, waardoor het hoger management betrokken
raakt bij vragen over waardering van het
sociaal en menselijk kapitaal van de onderneming.

“We gaan van denken in winst voor aandeelhouders
naar waardecreatie voor alle stakeholders”

Deloitte Accountants, “en veel familiebedrijven en de grotere MKB-bedrijven.
De GRI is niet wettelijk verplicht, maar
wanneer maatschappelijke en sociale aspecten voor een onderneming belangrijk
zijn, dan rapporteren ze erover. Vanaf
volgend jaar zal voor de beursgenoteerde
bedrijven wel een wettelijke verplichting
gaan gelden, nu de EU daarover besluiten
heeft genomen. Dat zal een impuls geven
en de trend van duurzaamheidsverslaggeving op dit vlak doen toenemen.”
Accountants- en adviesbureau PWC laat

Twee belangrijke raamwerken dienen als
leidraad voor die verslaglegging. De richtlijnen van het Global Reporting Initiative
(GRI) geven vooral blijk van de ouderwetse
aanpak van het zien van de medewerkers
als menselijke grondstof in overvloed.
De GRI-richtlijnen gaan over arbeidsomstandigheden en eerlijk werk, naleving
van mensenrechten en impact op de maatschappij. Een kleine inzage in hoe aantrekkelijk de werkgever is, krijgen we via het
verzoek om transparantie over nieuwe
werknemers, verloop van personeel en
terugkeer van zwangerschaps- en bijzonder verlof. Daarnaast vraagt GRI verantwoording over veiligheid, opleidingen,
carriere-ontwikkelingen, vakbondslidmaatschap, beloningsverschillen en diversiteit. De aandacht voor sociaal kapitaal
komt aan de orde in vragen over de arbeidsomstandigheden en veiligheid in de keten
en de mogelijkheid om daarover te klagen.
Het raamwerk van de International
Integrated Reporting Council is gebaseerd
op zes kapitalen, waarvan drie de mens in
en om het bedrijf raken. Deze zes kapitalen
zijn: Financieel, Fysiek, Intellectueel,
Sociaal- en relatiekapitaal, Menselijk en
Natuurlijk kapitaal. Het gaat hierbij om
de stromen van waardecreatie, die zich
uiteindelijk moeten terugvertalen in een
gezonde onderneming en een grotere
waardecreatie op korte en lange termijn.
“Bijna alle beursgenoteerde bedrijven
hanteren de GRI-richtlijnen”, weet Udeke
Huiskamp, sustainability specialist bij

zich inspireren door beide raamwerken.
“Maar we worstelen er wel mee om ze concreet te maken”, zegt Robert van der Laan,
voorzitter van de PWC-stuurgroep Integrated Reporting. “Tegenwoordig ziet
iedereen de noodzaak van maatschappelijke verandering, dus het aantal bedrijven
dat kiest voor verslaggeving op dit gebied
neemt toe. We gaan van denken in winst
voor aandeelhouders naar waardecreatie
voor alle stakeholders. Dat inzicht wordt
breed gedeeld, maar wat ís waardecreatie
en hoe maak je die zichtbaar? Die vraag is
belangrijk, omdat bedrijven nu steeds
explicieter moeten laten zien wat ze doen
om het vertrouwen van stakeholders te
behouden.”
Volgens Van der Laan groeit bij bedrijven
het besef dat ze veel directer de dialoog
moeten aangaan met stakeholders en die
uitkomsten moeten analyseren. “Wat is
cruciaal op de langere termijn voor onze
organisatie? Uit een dialoog krijg je dan
resultaten en die worden in de loop der
jaren steeds duidelijker. Bedrijven publiceren steeds vaker de uitkomsten van die
dialogen. En dan begint de waardecreatie,
want die uitkomsten moet je doorvertalen
naar de prestaties en de impact op je
mensen.”
Maar dan nog blijft een aantal hobbels
bestaan, zegt Van der Laan. “Bijvoorbeeld:
hoeveel trainingsuren je biedt, zegt nog
niet alles. Zeker jonge mensen willen zich
ontwikkelen, dus logisch dat je cursussen
en opleidingen biedt. Maar dat dit beter is
voor het bedrijf is nog lastig inzichtelijk te
maken. PWC doet het, maar is dat voldoende om te laten zien dat de medewerkers
hier verder komen dan elders? Wat is daar-

Manufactured capital
Intellectual
capital

Human
capital
Social and relationship capital

Natural capital

Het raamwerk van de International Integrated Reporting Council visueel vertaald.

van de echte impact voor onze mensen?
Daar moet je een studie naar verrichten.”
PWC is voor haar eigen verslag sinds vorig

jaar bezig met dit soort vraagstukken over
impact. “Zaken als training, werknemerstevredenheid, verloop en diversiteitcijfers
pakken we bij de kop en we proberen ze
kwantitatief en concreet te meten. Daar
komen we nog niet uit op een wijze die
praktisch hanteerbaar is. Daarvoor zoeken
we nog goede voorbeelden en zijn we
betrokken bij de ontwikkeling van praktisch toepasbare standaarden. De essentie
van het gedachtegoed van GRI en IIRC is:
wat je rapporteert moet tot beter inzicht
bij de Raad van Bestuur leiden, zodat die
beter kan besturen. Ik help hierin heel veel
bedrijven, maar iedereen zit met dezelfde
worsteling.”
Udeke Huiskamp van Deloitte zegt die
worsteling om alles in financiële waarde te
willen uitdrukken niet zo te herkennen.
“Het is wel zo dat zo’n raamwerk je dwingt
tot nadenken: waar stuur je op aan en wat is
daarom belangrijk om te rapporteren? Ik
kom wel dilemma’s tegen, zoals de GRIrichtlijn die vragen om te rapporteren over
de verhouding van het salaris voor mannen
en vrouwen. Bedrijven rapporteren dat ze
geen onderscheid maken in het beloningsbeleid tussen mannen en vrouwen, maar
we weten uit de praktijk dat bij gelijk opleidingsniveau en gelijke functie de salarisniveaus van mannen iets hoger zijn dan
van vrouwen. Maar hoe toon je dat aan?”

Ook Deloitte Accountants rapporteert
volgens de GRI-richtlijnen. “Wij moeten
eveneens goed nadenken: wat is belangrijk
om te rapporteren? Uitgangspunt is: alleen
die zaken waarop je intern stuurt. Door ons
business-model hebben wij bijvoorbeeld
een hoog personeelsverloop, zo’n 10 procent. Dat is ook van bedrijfsbelang, want
degenen die bij ons ervaring opdoen en een
opleiding volgen en weer vertrekken, zijn
veelal onze toekomstige opdrachtgevers.
Dat verloop is dus geen waardeverlies.”
De vraag is, zegt Huiskamp, of het HRMbeleid in financiële waarde moet worden
uitgedrukt. “Voor sommige facetten is het
mogelijk zinvol. Bijvoorbeeld bij het thema ‘gezondheid & veiligheid’. Dat kun je
ook kwantitatief maken: hoeveel schade bij
personen en hoeveel schade er in het bedrijf
is geleden. Bij training en opleiding wordt
het alweer lastig, vooral de output. Diversiteit is ook moeilijk in geld uit te drukken:
hoeveel meer omzet maak je door je diversiteitbeleid? De vraag is of het nodig is om
dit in financiële waarde uit te drukken.
Leidt het middel dan niet te veel af van het
doel?”
www.globalreporting.org
www.theiirc.org
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Stap 10
Hoe schrijf ik een duurzaamheidsverslag?

Stap 11
Hoe zet ik strategisch
medewerkersbeleid op?

“De ideale
HR-adviseur is
co-partner”

+ Tekst Astrid van Unen + Fotografie Wiesje Peels

Ze is allergisch voor het begrip human resource management (HRM).
“Dan zie je mensen als een bron van economische meerwaarde. Beter is:
human relations of personeel. De mens als mens beschouwen en over de
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grenzen van de organisatie heen denken.” Lector Tonnie van der Zouwen,

Organisatie als
ecosysteem

24

die op Hogeschool Avans het thema Sustainable Working and Organising
voor haar rekening neemt, zet personeels- beleid in een groter geheel.
Ze laat haar blik gaan over de serie HRM en MVO-management .

M

VO gericht op human resource is te
klein voor Tonnie van der Zouwen
(1956), sinds augustus 2014 lector duurzaam werken en organiseren (ofwel:
Sustainable Working and Organising)
van Avans Hogeschool. Haar specialiteit is
juist duurzame ontwikkeling in de gehele
werkorganisatie tot stand te brengen.
Het interview met haar vraagt dan ook
allereerst om een college over haar visie op
duurzaam organiseren, waarin ze inmiddels een schat aan praktijkervaringen heeft
opgedaan. In haar drukke agenda vinden
we een gaatje om elkaar te ontmoeten,
ergens halverwege tussen Breda en Amsterdam. In een zonnig restaurant nabij station
Utrecht nemen we de tijd voor de theorie
die Van der Zouwen toepast.
Want: ‘Duurzaamheid gaat niet alleen
over milieuproblemen of de relatie tussen
economie en ecologie’, zo schrijft ze in haar
lectorale rede ‘Handen en voeten geven
aan duurzaam organiseren’, die ze in april
gehouden heeft. Het gaat ook over het
mens-zijn, lokaal en globaal. Het gaat om
de basale vraag: hoe willen we leven, nu en
in de toekomst? Nog een quote: ‘Over de
natuur hoeven we ons geen zorgen te maken, die redt zich wel, met of zonder ons.’
Daarover maakte ze ook een grapje: ‘Zegt
de ene planeet tegen de andere: “Ik heb
toch zo’n last van die mensen.” Zegt de
andere: “Maak je geen zorgen. Heb ik ook
gehad, maar dat ging vanzelf over”.’ Van
der Zouwens verhaal is een verhaal van
samenhang, een eco-systeem van samenwerkende mensen, een geïntegreerd beleid

Lector Tonnie van der Zouwen van de Hogeschool Avans: “Misschien moet er een splitsing op HRM-afdelingen komen tussen het technische deel (lonen,
vakantiedagen, verzuim) en de meer strategische regiefunctie in nieuwe vormen van organiseren.”

in alle geledingen dat leidt tot een duurzamere wereld.
Na haar studie biologie wilde ze graag

ecologisch onderzoeker worden en als
veldbioloog onderzoek doen naar relaties
tussen planten, dieren en hun omgeving en
de invloed van de mens op zijn omgeving.
Maar in de jaren tachtig was daar weinig
werk in te vinden. Ze belandde in het onderwijs en later werd ze milieuadviseur bij
een ingenieursbureau. Uiteindelijk ging ze
verandermanagement studeren en onderzoek doen in het sociale domein: de relaties
tussen mensen en hun omgeving. “Ja, dat
leek veel op mijn biologiestudie”, zegt ze
lachend.
Tijdens haar promotieonderzoek legde ze
de basis voor haar benadering. Uitgangspunt was de vraag: wat maakt verandering
duurzaam? Belangrijk, zegt ze, is met elkaar de tijd te nemen om te definiëren waar
de organisatie naartoe wil. “Dat moet een
tweerichtingsverkeer zijn, waardoor iedereen medeverantwoordelijk is. En de kernvraag van duurzame ontwikkeling moet
beantwoord worden: hoe ziet een gewenste
en haalbare toekomst eruit?”

Van der Zouwen noemt de Large Scale
Interventions een goede aanpak om een
grote groep mensen bij deze ontwikkeling
te betrekken. “Kort gezegd is dit een cocreatieve veranderaanpak waarin je werkt
met het hele systeem van belanghebbenden. Niet praten over samenwerken maar
beginnen met samen te werken aan een
vraagstuk dat er toe doet. Wie moeten daar
bij zijn? Dat wordt bepaald door de vraag
‘Wie hebben we nodig voor succes in dit
vraagstuk?’ Dat moet van hoog tot laag
zijn. Iedereen moet zich op z’n gemak
voelen om zijn of haar bijdrage te kunnen
leveren. Daarom wordt elk proces stap voor
stap op maat gemaakt. We beginnen met
kleine voorbereidingsbijeenkomsten
samen met vertegenwoordigers van de
belanghebbenden. Dan volgt een werkbijeenkomst met een grote groep. Na zo’n
bijeenkomst moet duidelijk zijn hoe de
organisatie verder wil. Voorwaarde voor
deze aanpak is dat formele leiders de
inbreng serieus nemen.”
Niet alles hoeft bespreekbaar te zijn,

leiders kunnen best grenzen stellen. Dat
merkte ze tijdens een opdracht bij InHol-

land. Uitgangspunt was: hoe krijgen we
het vertrouwen in onze opleidingen terug?
Dit speelde nadat het nieuws over diplomafraude naar buiten was gekomen. “Veel
opleidingen deden het goed, maar leden
onder het gesjoemel bij vier studierichtingen. Op een van de opleidingen spraken
docenten de wens uit om weer een aparte
hogeschool te worden, maar het bestuur
zei meteen: de naam blijft bestaan, we gaan
niet splitsen. Binnen dat kader zijn we op
verkenning gegaan.”
Communicatie is meer dan praten, zegt ze.
“Het gaat ook om dingen samen doen en
uitzoeken. Het gaat meer om gedeelde
ervaringen dan een gedeeld gesprek. Niet
top-down of bottom-up, maar gezamenlijk. Door deze aanpak worden de schotten
doorlaatbaar. Het besef dat je door de schotten heen moet kijken om te zien waar het
naartoe moet is duurzame ontwikkeling.”
Doorlaatbare schotten, de organisatie niet
op onderdelen sturen, maar in z’n geheel en
in interactie met de doelgroepen. Die visie
komt ook terug bij de econoom Paul James
in zijn ‘Circles of Social Life’, waarin politiek, economie, ecologie en cultuur met
elkaar verbonden staan. Ook dit uitgangs-

>
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Duurzame inzetbaarheid blijkt bij 55 procent
van de ondervraagde bedrijven een bekend
begrip. Het wordt door 36 procent van alle
respondenten (heel) belangrijk geacht.
Bedrijven in de zakelijke dienstverlening,
transport, chemie en ICT-dienstverlening
vinden het onderwerp het vaakst (heel)
belangrijk. Als reden noemen ze dat beter

inzetbare mensen tot een beter functionerend bedrijf leiden, zo antwoordt 18 procent.
Verder worden argumenten als ‘het zorgt voor
continuïteit’ (16 procent) en ‘het getuigt van
goed werkgeverschap’(11 procent) genoemd.
Zo’n 25 procent van alle ondervraagden zegt
iets met het concept te doen of willen doen.
Genoemd worden opleiding en kennisdeling, het aanpassen van werkprocessen
of werkplekken of speciale aandacht voor
arbeidsomstandigheden/re-integratie.
De transportsector, zakelijke dienstverlening,
industrie en groothandel zijn het meest actief
of ambitieus met betrekking tot dit onderwerp.
Sociale innovatie is vernieuwing van de wijze
waarop gewerkt wordt in organisaties en door
individuen, en wel zodanig dat zowel de
arbeidsproductiviteit als kwaliteit van leven

>

daar bij gebaat is. Zo’n 51 procent van de
ondervraagde bedrijven heeft nog nooit
gehoord van sociale innovatie. Het wordt door
23 procent van alle respondenten (heel)
belangrijk geacht. Bedrijven in de bouw en
zakelijke dienstverlening vinden het
onderwerp het vaakst (heel) belangrijk. Zij
denken dat door sociale innovatie processen
efficiënter worden en daarmee de arbeidsproductiviteit hoger (25 procent). Andere reden:
het zorgt ervoor dat medewerkers prettiger en
gezonder werken (24 procent). Zo’n 13 procent
van alle ondervraagden zegt iets met dit
concept te (willen) doen, zoals ‘het bij elkaar
brengen van mensen om kennis te delen’ en
activiteiten gericht op persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

www.mvonederland.nl/monitor

punt betrekt Van der Zouwen in haar aanpak, want economie wordt te vaak gezien
als onafhankelijk marktdomein, schrijft ze.
‘In mijn visie is economie een sociaal proces,
het wordt door mensen georganiseerd.’
“Dit verhaal geldt ook voor een HR-func-

Van der Zouwen: “Positieve duurzaamheid gaat uit van een gewenste toekomst.”

“Communicatie is meer dan praten”

tie. Je kunt die heel klassiek en instrumenteel invullen, bijvoorbeeld bij werving
en selectie, maar je kunt het ook breder
oppakken. Hoe past mijn rol in de werkorganisatie? Dan kom je eerder uit op een
regiefunctie.”
Terugblikkend op de serie ‘HRM en MVOmanagement’ in deze rubriek zegt ze: “Er is
uitgegaan van een kloof tussen deze twee
begrippen, maar wat is MVO binnen personeelsbeleid? Die definitie is belangrijk om
te zien hoe ver bedrijven en organisaties
zijn. People, planet en profit worden vaak los
van elkaar gezien, maar ik pleit ervoor om
ze in elkaar te leggen. In de meeste afleveringen is op onderdelen ingezoomd. Er
wordt nog veel ad hoc gedaan. Sommige
zaken hangen af van de goodwill van de
baas, zoals het aannemen van werknemers
met een arbeidsbeperking. Het gaat volgens mij vooral om het bewust maken
van de keuzes die er zijn. MVO is niet sexy,
maar de verhalen erachter wel.”
Ze heeft meegewerkt aan een groot onderzoek van TNO naar vitaliteit in organisaties. De conclusie was: als mensen meer grip
hebben op hun werk, zijn ze minder vaak
ziek. “Dat werkt zelfs in een varkensslachte-

rij. Doorvragen: hoe gaat het met je? En je
mensen betrekken bij ontwikkelingen.”
Volgens Van der Zouwen gaat de serie over
de vraag: hoe willen we leven met z’n allen?
“De kapstok moet zijn: waar staat de people
in het brede verhaal over een duurzame
samenleving? Het artikel over duurzame
inzetbaarheid met het verhaal over TNT en
Tex Gunning komt hier nog het dichtste
bij. TNT zegt: ‘We weten wat de medewerkers willen, we kunnen het alleen niet
realiseren door die oude patronen.’ Dus:
besef dit en ga op zoek naar nieuwe manieren van organiseren.”

De samenstelling en het personeelsbeleid
maken kortom deel uit van een groter
geheel. “De kern is de bewustwording van
de samenhang, van je eigen plaats in het
grotere geheel”, herhaalt Van der Zouwen.
“Wie kan welke bijdrage leveren om tot het
gewenste resultaat te komen? Tegen mijn
schoonmaakster zeg ik: als jij er niet was,
had ik mijn werk niet kunnen doen, want
daar had ik dan gewoon te weinig tijd voor.
Het gaat niet om een nieuwe status quo; we
moeten ons blijven afvragen, ook in het
personeelsbeleid: waar gaan we naartoe en
hoe zijn we op weg?”

De ideale rol van de HR-adviseur zou
co-partner moeten zijn, stelt Tonnie van
der Zouwen, om medewerkers en de organisatie tot bloei te laten komen. “Daar zou
in de opleidingen ook aandacht voor moeten zijn. Misschien moet er een splitsing
komen tussen het technische deel (lonen,
vakantiedagen, verzuim) en de meer strategische regiefunctie in nieuwe vormen van
organiseren: welke rol wil de organisatie
spelen in het grotere geheel? Wat betekent
dit voor de medewerkers? Hoe onderhouden we onze relaties met de buitenwereld?
Ideaal is niet: stakeholdermanagement
gedacht vanuit de organisatie, maar juist:
regelmatig een netwerkbijeenkomst waarin de organisatie een van de spelers is. We
moeten veel meer gaan denken in netwerken en welke rol bedrijven hierin kunnen
vervullen. Wat is de toegevoegde waarde
voor de maatschappij? Wat vinden we
waardevol?”

a.vanderzouwen@avans.nl

Ze onderscheidt ‘negatieve’ en ‘positieve’

duurzaamheid. “Negatieve duurzaamheid
gaat uit van de bestaande situatie. We gebruiken fossiele brandstoffen, en we willen
minder CO2 uitstoten. Positieve duurzaamheid gaat uit van een gewenste toekomst. Daar heb je wel uithoudingsvermogen voor nodig. In de jaren tachtig was ik
actief in de milieubeweging. Ons ideaal was
dat er in alle reguliere supermarkten biologische producten te koop zouden zijn. Nu,
dertig jaar later, is dat gelukt. Niet omdat
het duurzaam is, maar omdat er meer
aandacht is voor waar je eten vandaan
komt, wat erin zit en of dieren een goed
leven hebben gehad. Het is volhouden in
wat je belangrijk vindt. De sleutel hierin is
het ontwikkelen van empathisch vermogen. Vooral leiders kunnen daardoor beter
anticiperen op de toekomst.”

“We moeten veel meer
gaan denken in netwerken
en welke rol bedrijven
hierin kunnen vervullen.
Wat is de toegevoegde waarde
voor de maatschappij?
Wat vinden we waardevol?”

Wat vindt student
van serie HRM-MVO?
Sommige thema’s waren helemaal nieuw. Student Sander Westenberg van de
HRM-opleiding op de Saxion Hogeschool Deventer zegt veel geleerd te hebben
van de serie over HRM- en MVO-management. “Ik zag toevallig een hele stapel
P+-en liggen op mijn huidige stageadres bij Storm in Recruitment, een
werving- en selectiebureau in Zwolle en Reeuwijk. Het bedrijf is lid van MVO
Nederland en heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen in het DNA.
Daar ga ik me nu in verdiepen.”
Hij zegt de serie met belangstelling te hebben gelezen. Met de flexibele schil,
talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid had hij al kennis gemaakt
tijdens zijn opleiding. Maar bijvoorbeeld labour hoarding en goed afscheid
nemen waren nieuw voor hem. “Veel thema’s zitten wel in de opleiding, maar
dat wordt dan niet MVO genoemd. In het algemeen is de P+-serie actueler dan
onze opleiding. Tijdens mijn stage hier merk ik dat er veel samenhang is tussen
de onderwerpen, ze proberen MVO in alles te integreren. Dat is voor mij een
hele opfrissing en ik ga het meenemen in mijn toekomstige werk. Wat me
aanspreekt is: een klik met mensen zoeken, een eenheid vormen en samen
ergens voor gaan. Dat vind ik belangrijk en ook leuk.”
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Twee derde van de Nederlandse bedrijven
doet wel iets aan maatschappelijk ver-antwoord ondernemen, ook al is de invulling wel
erg gericht op dagelijkse problemen,
zo blijkt uit de Nationale MVO Monitor 2015,
die MVO Nederland heeft uitgevoerd. Zo’n
duizend bedrijven, een dwarsdoorsnede
van Nederland, zijn daarvoor ondervraagd.
Het is een breed onderzoek, waarin twee
onderwerpen voor HR belangrijk zijn:
duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie.

Best Practices
die niet in
studieboeken
over HRM staan

Dit is speciale bundeling van artikelen
die eerder verschenen in P+ People
Planet Profit. P+ is een media-platform over maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland.
P+ begon in 2002 en groeide uit tot
een multimediaal platform.
www.p-plus.nl
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Naar een duurzame
Employee Life Cycle
HRM-managers werken met een ‘Employee Life Cycle’, een levenscyclus
die begint met het zoeken naar de juiste medewerkers en eindigt
met het goed afscheid nemen. Met alle verschillende stappen tussen
dat begin- en eindpunt. Het is een vast en repeterend patroon en
basisleerstof voor toekomstige personeelswerkers.
Toch is er niet één boek of website voor instellingen voor hoger onderwijs waarin de HRM-toppers van straks bij elke fase leren: dit is de
standaard procedure en zó zou je het volgens de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) moeten aanpakken.
Daarom maakte de redactie van P+ in nauwe samenwerking met Avans
Hogeschool een serie artikelen over deze kenniskloof. Nu krijgen
HR-afdelingen wel steeds meer oog voor duurzaam personeelsbeleid.
De uitwisseling van goede ervaringen op dit gebied ontbreekt echter
nog steeds. Dat is jammer. Bij elke stap in de ‘Employee Life Cycle’ vond
P+ een Best Practice die de moeite waard is. Avans zocht steeds uit of
deze zou passen binnen de opleiding voor toekomstige HR-managers
en of er iets in de voorgeschreven vakliteratuur terug te vinden is.
Meestal was dat niet het geval.
Jan Bom
Hoofdredacteur P+ People Planet Profit
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Expertisecentrum Sustainable Business
De missie van het Expertisecentrum Sustainable Business van Avans Hogeschool is bijdragen aan een duurzame regionale economie en
samenleving. Dat wil het Expertisecentrum
bereiken door multidisciplinair en praktijkgericht onderzoek. Wij pakken vraagstukken op
van bedrijven en instellingen op het gebied
van duurzaam ondernemen en duurzame economische ontwikkeling. Aan het Expertisecentrum zijn zes lectoren verbonden, waaronder
Tonnie van der Zouwen, verantwoordelijk
voor het lectoraat Sustainable Working and
Organising.

www.avans.nl

info.esb@avans.nl

