Rendement en succes door HRM
Werken aan een energiek ondernemingsklimaat
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De toekomst is de tijd die na het huidige moment komt.
Wikipedia

Een scenario is een chronologische beschrijving ("draaiboek")
van een bepaalde gebeurtenis (of reeks gebeurtenissen)
die heeft plaatsgevonden of nog moet plaatsvinden.
Het woord scenario is afkomstig uit het oud-Griekse theater.
Het Griekse Σκηνη (skènè) betekent toneel.
Via het Italiaans heeft het woord zijn intrede gedaan
in het Nederlands.
Wikipedia

Een gebrek aan twijfel leidt tot een gebrek aan creativiteit.
E.J. Ouweneel

Hoop niet zonder twijfel en twijfel niet zonder hoop.
Seneca

Het tegenovergestelde van onzekerheid: vertrouwen.

Misschien is geluk wel de durf te geloven in je twijfels.

Geïnspireerd worden betekent: zich de toekomst herinneren.
Eric van der Steen
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De Grote Recessie heeft er voor gezorgd dat de werkgelegenheid
in Nederland in 2009 is gedaald. Het aantal werkzame personen
is in 2009 volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) met ongeveer
½% afgenomen en de werkloosheid is met ruim 1%punt
gestegen tot 5%. Dus terwijl HRM tot ver in 2008 werd
geconfronteerd met grote krapte op de arbeidsmarkt, een record
aantal openstaande en moeilijk vervulbare vacatures en
dientengevolge met toenemende kosten van werving en binding,
moesten
ineens
alle
bakens
worden
verzet
het
personeelsbestand moest weer gaan krimpen.
Het lijkt er begin 2010 op dat de krimp van de
personeelsbestanden vooralsnog vooral is opgevangen door een
reductie van het aantal flexibele arbeidsrelaties. Zo is de
Nederlandse markt voor uitzenden en detacheren, goed voor
ongeveer 4% van al het werk in Nederland, in 2009 en gemeten
in uren, met zo’n 15% gekrompen (CBS).
Die relatief lage daling van de werkgelegenheid – de economie is
in 2009 met liefst 4% gekrompen! – wordt door velen verklaard
met de voorzichtigheid van werkgevers met het oog op de
aanstaande vergrijzing. Werknemers die de laatste jaren met
grote moeite zijn gevonden, opgeleid en gebonden, worden door
werkgevers nu liefst niet weer ontslagen om ze dan ‘straks’ wéér
naar binnen te moeten halen.
Maar houden ondernemingen dit vol? De economie zal in 2010
nog niet sterk groeien en de verwachting van het CPB is dan ook
dat in 2010 het aantal werkzame personen met nog eens 1½-2%
zal afnemen, dus meer dan in 2009!, terwijl de werkloosheid zal
stijgen tot 6½%. Hoe kan het binden van werknemers worden
volgehouden als tegelijk de vraag naar producten nauwelijks
aantrekt of zelfs nog zal krimpen?
Een vraag waar HRM antwoord op moet geven. En er zijn nog
meer belangwekkende vragen voor HRM. Meer algemeen
geformuleerd: Hoe kan HRM, in slechte en in goede economische
tijden, het succes van de onderneming vergroten? Even net zo
algemeen geantwoord: door te zorgen voor
1. Een duurzaam effectief gepositioneerd
personeelsbestand:
de juiste deskundigheid, omvang, kosten, samenstelling en
flexibiliteit;
2. Een energiek ondernemingsklimaat, uitmondend in – en
blijkend uit – engaged, energetic employees:
werk(onder)nemers die zich kenmerken door inzet,
samenwerking, servicegerichtheid, productiviteit,
flexibiliteit, creativiteit, initiatief, improvisatie, alertheid,
innovatie, ontwikkeling, enthousiasme, energie,
advocacy, …;

Rendement en succes, dankzij HRM. Daarover gaat dit essay.
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Rendement en succes door en van HRM
Boven alles werken aan een energiek ondernemingsklimaat
1.

Professionalisering van HRM: het Paard van Troje?

Sinds 2009 wordt vaak gesteld dat de crisis ertoe heeft geleid dat HRM steeds vaker aan
de directietafel aanschuift. Niet verwonderlijk natuurlijk, met al die bezuinigingsronden en
reorganisaties. Maar krijgt – neemt – HRM nu ook de mogelijkheid om waarde toe te
voegen aan de organisatie? Slaagt HRM er in om, met al die ruim meer dan 100 HRinstrumenten, een rol van betekenis te spelen? Om de organisatie vérder te helpen in deze
en de aanstaande spannende tijden, niet in het minst op de arbeidsmarkt?
De laatste jaren wordt vaak gesproken over HRM als Business Partner. Dave Ulrich stelt
om te beginnen dat HRM, om serieus te worden genomen, aan 5 voorwaarden
(competentie-sets) moet voldoen:

Bron: http://www.12manage.com/images/picture_hrm_competences.jpg

HRM moet dus, kortweg, zijn eigen processen op orde hebben, verstand hebben van de
business van de organisatie en daarop aansluiten.
Wát moet HRM dan bijdragen aan de organisatie? Dave Ulrich heeft het dan over de HR
Value Propositions. Hij benoemt vier onderdelen, gebaseerd op de combinatie van twee
assen (focus op operatie/dag-tot-dag – op toekomst & focus op (HR-)processen – op
mensen (bereiken en bewegen)):

Bron: http://www.peopleconnectpeople.nl/Model_van_Ulrich_53.html
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In ‘Het land van belofte’ (in Personeelbeleid, p.21-23, maart 2010) wordt beschreven dat
uit onderzoek van de NVP blijkt dat HR-managers P&O een 7½ geven voor de rol van ‘De
human resource expert’. Voor de overige rollen geven zij P&O een 6-! Dat zijn geen hoge
cijfers. En de lijn zou nog minder tevreden zijn!
Het is mijn indruk dat HRM de laatste jaren met een stevige professionaliseringsslag
bezig is, maar die overwegend zoekt aan de proceskant, en dan in veel gevallen ook nog
vooral in een versterking van het linksonder kwadrant. Ik interpreteer dat laatste als de
‘Finance-ialisering’ van HRM – het creëren van Visible Value for Money, het in
instrumenten en jargon ‘in sync’ geraken met de als belangrijk gepercipieerde spelers
Finance, Operatie en Procurement.
Ik zie daarom een paar grote risico’s bij de praktische acceptatie van het Ulrich-model:
1. Ten aanzien van de interne relaties:
a. HRM wordt reactief (en inert) in de zin dat de doelen en methoden van de
operatie, finance en andere functies eenzijdig leidend worden en blijven;
b. HRM werkt aan proactiviteit en beïnvloeding van andere onderdelen van de
onderneming, maar doet dat door vooral te wijzen op de kostentechnische
en personeelsjuridische (on)mogelijkheden van de plannen en activiteiten;
2. Ten aanzien van de eigen processen:
a. HRM legt de focus van de eigen verantwoordelijkheid primair en eenzijdig op
de proceskant.

Het belang van die aansluiting op de operatie en andere functies en van het versterken
van de proceskant is natuurlijk groot, maar kan desalniettemin vrij eenvoudig overschat
en overdreven worden. De proceskant is niet meer dan een dissatisfier, een hygiënefactor;
die moet vanzelfsprekend prima op orde zijn, maar dat is nog niet voldoende. Het draait
daarnaast om de menskant – dat is de satisfier, de motivatiefactor.
Eenzijdigheid en overdrijving van de professionalisering zijn dus gevaarlijk en zetten
bovendien de organisatorisch waardevolle positie van HRM verder onder druk! Zeker als
niet alleen gestreefd wordt naar de financieel-kwantitatieve representatie en
verantwoording van de prestaties en stromen, maar bovendien naar de traditionele doelen
en overtuigingen van m.n. Finance: control en vooral productiviteits- en
efficiencyverbetering door lagere kosten.
Het ergste is – gek genoeg – dat door die professionalisering het succes van de
organisatie daarmee onder druk komt te staan.
HRM kan én moet zowel de focus op de toekomst als de uiterst relevante menskant
toevoegen.
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2. Niet: wat doet HRM niet goed, maar: waar laat de organisatie kansen
liggen?
Een sprankelende, energieke, succesvolle organisatie heeft een handvol kenmerken, maar
tenminste de volgende drie: aansluiting bij de dynamiek, diversiteit, onzekerheid en
complexiteit van de omgeving (omgevingsturbulentie), aansluiting bij het leven en de
ideeën en behoeften van de klanten en aansluiting bij en benutting van de sterkten,
ideeën en drijfveren van de werknemers.

•

•
•

Omgevingsturbulentie: technologische innovatie-golven, economische golven,
globalisering, Pacific-isering van de wereld, demografische ontwikkelingen, druk op
leef- en productiefactoren, digitalisering van het leven etcetera;
De klant: zie Omgevingsturbulentie en De werk(onder)nemer;
De werk(onder)nemer: steeds hoger opgeleid, steeds veeleisender (richting Maslow
5), steeds pluriformer (demografische en psycho-sociale segmenten), steeds meer
gericht op beleving.

Impact van de omgeving op de organisatie-inrichting; combinatie van Mintzberg en Quinn:

Bron: http://nicoledibbets.blogspot.com/2009_10_01_archive.html

Mismatch 1. De wereld bevindt zich steeds meer in het rechtsboven-kwadrant. Veel
organisaties organiseren echter nog links- of rechtsonder, gericht op controle houden en
stabiliteit.
In een turbulente wereld, onder andere met veeleisende, verwende, pluriforme,
veranderlijke klanten, wordt de inbreng – kwaliteit (deskundigheid, servicegerichtheid),
inzet, productiviteit, flexibiliteit, samenwerking, creativiteit, initiatief, improvisatie,
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alertheid, innovatie, ontwikkeling, … - van werknemers steeds belangrijker. Organisaties
die qua inrichting ‘onderin’ zitten, onderdrukken echter de betrokkenheid en de inbreng
van hun werknemers.
Onder andere uit onderzoek van Fortune’s 100 Best Companies to Work For, uitgevoerd in
opdracht van Great Place to Work (zie http://www.greatplacetowork.ie/great/graphs.php), blijkt dat
employee engagement leidt tot significant hogere bedrijfsrendementen.
Soortgelijke bevindingen zijn de laatste jaren ook gepresenteerd door de Erasmus
Universiteit / INSCOPE, de Hay Group, het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie,
het InnovatiePlatform, Investors in People, het Britse Department for Innovation, het EIM,
Towers Perrin-ISR.
Mismatch 2. In Nederland stokken de arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit, daalt
onze internationale concurrentiekracht, lopen we in een hoogconjunctuur snel tegen de
grenzen van groei aan vanwege krapte op de arbeidsmarkt en is de employee engagement
hooguit 40%.
Er is dus een mismatch tussen belang, prestatie en motivatie van werknemers.
Uit onderzoek van de Britse Warwick Business School blijkt bovendien dat lage employee
engagement leidt tot servicesabotage. Lage employee engagement leidt dus tot ‘per
ongeluk’ gemiste kansen én tot ‘expres verprutste’ kansen.
Hoge employee engagement leidt tot – en blijkt uit - enthousiasme, inzet,
servicegerichtheid, productiviteit, flexibiliteit, samenwerking, creativiteit, initiatief,
improvisatie, alertheid, innovatie, ontwikkeling, advocacy. En dat leidt tot
organisatiesucces.
Daarnaast speelt natuurlijk ook structurele krapte in zo goed als alle segmenten van de
arbeidsmarkt. Al stijgt de werkloosheid vanwege de Grote Recessie nu nog, het
uiteindelijke niveau zal niet heel hoog worden, vooral vanwege de vergrijzing. Zodra de
economie dan weer enigszins substantieel gaat groeien (2% of meer), zal de krapte op de
arbeidsmarkt snel terugkeren, zal de krapte vanwege de nu echt beginnende
vergrijzingsuitstroom historisch uniek kunnen worden en zal die krapte ceteris paribus
structureel zijn.
En de jongeren, die arbeidskrachten die tot de Grote Recessie zo enorm onloyaal waren
(en dat nu eigenlijk gewoon nog zijn…), wat bezielt ze? Ze verlangen steeds meer Maslow
4- en 5-aspecten, ze zoeken steeds virtueler (jobsites, search engines, social media) én ze
zoeken steeds minder! Want ze willen gevonden worden, en uitgedaagd, en serieus
genomen, en gecoached, en …
En wat te denken van al die ‘afwijkende’ segmenten aan de zijlijn van de arbeidsmarkt,
met hun eigen (on)mogelijkheden en wensen, samen zo’n 3 miljoen personen, waarvan
ongeveer een derde best zou willen werken maar dat zelfs in de jaren voor de Grote
Recessie toch niet deed? Moeders (vooral in de leeftijd 30-45 jaar), niet-westerse
allochtonen, jongeren, laagopgeleiden, 45plussers – hoe kunnen we die in het
arbeidsproces halen?
Kortom, de uitdaging om een goed personeelsbestand – goed betekent dus minimaal: qua
deskundigheid, omvang, kosten, samenstelling, maar ook qua inzet, samenwerking,
servicegerichtheid, productiviteit, flexibiliteit, creativiteit, initiatief, improvisatie, alertheid,
innovatie, ontwikkeling, enthousiasme, energie en advocacy, qua engagement dus, en qua
prestatie (ruim) voldoende scoren – te hebben én te houden, dwingt HRM om de focus van
zichzelf en van de organisatie te verleggen. Het gaat niet primair om kosten,
kostenreductie, control en dergelijke – het gaat om de FARE-challenge, de uitdaging to
Find and Attract + Retain and Energize the right (amount of) employees. Dit is mismatch
3.
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De FARE-challenge
Find

Attract

Retain

Energize

Welke mensen
& segmenten
(functietype,
functieniveau,
demografisch,
stijl, …) heb ik
nodig?

Hoe
interesseer ik
die mensen
& segmenten,
wat moet ik ze
bieden,
wat zijn mijn
positionering,
mijn
propositie, en
mijn
boodschap?

Hoe bind ik
de mensen
& segmenten,
in de vaste én
in de flexibele
schil, die ik
moet/wil
behouden,
wat moet ik ze
bieden?

Hoe haal ik
het optimale
uit de mensen
& segmenten
die ik bind?

Welke mensen
voldoen in
aanleg aan
ons profiel qua
houding &
potentieel?
Waar vind ik
ze?

Langs welke
kanalen bereik
ik ze?

Hoe creëer ik
werk(onder)nemerloyaliteit?

Hoe hou ik ze
vitaal en
energiek
en hoe
ontwikkel ik
ze,
hoe maak ik
ze steeds
productiever?
Hoe creëer ik
employee
engagement?

4
De FARE-challenge & Employee Value Management | v 17 oktober 2009

Daar is Employee Value Management voor nodig:

6
De FARE-challenge & Employee Value Management | v 17 oktober 2009
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Of, iets anders weergegeven:

Omgevings- en (be)sturende organisatieprocessen
Employee Value Management: beating the FARE-challenge
Transformationeel

(Be)Sturende HR-processen (HR Directing Organizing Equiping activities)
Strategic alignment & Habitat alignment: afstemming op organisatiestrategie (casco) + beïnvloeden casco v.w.b. medewerkers-aspecten;
adviseren/coachen op strategie-implementatie & -borging (cascade), personeels-, organisatie- en management-filosofie en –ontwikkeling;
arbeidsmarktanalyse, - segmentatie en –positionering (employee branding), strategische personeelsplanning, HR-’noviteiten’ als
diversiteits- en generatiebeleid, activerend HRM, PT-beleid; doelen & beleid primaire en ost HR-processen; HR informatiemanagement / P&C.

Primaire HR-processen (HR Satisfier activities)
Employee marketing:
specifieke doelen, P(&O)-processen en –instrumenten, methoden, procedures, competenties en capaciteit t.b.v. de diverse IWU-processen

Instroom

Werkenden
1.

0. Bekendheid & imago bij,
aanmeldingen van en relaties met
doelgroepen & intermediairs:
Stagiaires
Bijna-afgestudeerden
Starters
Intra-branche switchers
Branche switchers
Herintreders
Pendelaars
Werklozen
CWI’s, sociale diensten, rea’s
Leveranciers van externe
flexibiliteit (tijdelijke arbeidskracht)
Branchevereniging,
ondernemersverenigingen, …
Scholen, uni’s, opleidingsinstituten

1.

Benodigde instroom, kwantitatief en kwalitatief
2.

Werving: adverteren, recruiten, hunten, …
Selectie: gesprekken, testen, assessen, …

Transactioneel

VERSTERKEN

Uitstroom

Doelen:
Motivatie, plezier, passie, energie, initiatief,
flexibiliteit, snelheid, meedenken, sfeer, …
Verzuim, verloop, matheid, traagheid, …
Multi-inzetbaarheid, interne flexibiliteit
Weten, kunnen, hebben, willen, durven
The Four Senses, De VIS!-vier
Prestatie: kwaliteit en productiviteit
2.

0.

Uitstromen:
voor BT of OT
andere werkgever
in de branche
Naar andere branche
Terug naar de externe
flex-leverancier
VUT, (pre) pensioen
(Tijdelijk) uit arbeidsproces
WAO
Uitstroom
Naar

Instrumenten:

Training / Scholing / Opleiding
MD
POP
Beoordeling en functionering
Mobliteit / Employability, w.o.
testen, assessments, POP, trainingen, …
Competentiemanagement
Verzuimmanagement
Creativiteit
PT-beleid
MTO, loyaliteitsonderzoek, …
…

ENGAGEMENT,
INZETBAARHEID / EMPLOYABILITY
+ PRODUCTIVITEIT VERSTERKEN

1.
2.

Uitstroom, kwantitatief en kwalitatief

Outplacement, Exit-onderzoek, MTO, …

REDUCEREN, UITSTELLEN

Ondersteunende HR-processen (HR Qualifier- or Enabling activities)
11

Personeels- en salarisadministratie, implementatie en handhaving wet- en regelgeving, tijdregistratie, IT support, …
De FARE-challenge & Employee Value Management | v 1 april 2010

HRM moet dus enerzijds z’n werk ten behoeve een duurzaam effectief gepositioneerd
personeelsbestand (juiste deskundigheid, omvang, kosten, samenstelling en flexibiliteit) heel goed
doen. Maar anderzijds is HRM de uitgelezen ‘partij’ om de leiding en het management op de

relatie succes – employee engagement, de mismatch en de oplossingen te wijzen, op het
belang van een energiek ondernemingsklimaat. Die oplossingen, beating the FAREchallenge, zie de Employee Value Management-figuur hierboven, moeten enerzijds van
HRM komen en anderzijds van het management en ‘de organisatie’ (waar nodig en
gewenst geadviseerd, gestimuleerd en gecoached door HRM).
Híer – de oplossing van de FARE-challenge door Employee Value Management ligt de (toekomstige) bestaansreden van HRM.
Hoe kan HRM dit realiseren?
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3.

Op HR·Expeditie: naar HRM met impact op rendement en succes

Einstein antwoordde ooit op de vraag wat volgens hem krankzinnigheid is: “Hetzelfde
blijven doen en betere resultaten verwachten”. Dat is een creatieve vertaling van Darwin’s
stelling dat degenen die zich het beste weten aan te passen, zullen overwinnen.
HRM moet niet langer ongepast bescheiden zijn - HRM moet, m.n. vanwege het grote en
onderschatte belang en de brede onderbenutting van het menselijk potentieel, geen
ruletaker zijn, maar rulebreaker, rulemaker.
De Cruciale Vragen voor HRM zijn daarom vooral:
1. Hoe kan HRM het management team, het directieteam, de Raad van Bestuur, het
lagere management overtuigen van de impact van de FARE-challenge in het
algemeen en van het belang van employee engagement en employee energy in het
bijzonder?
2. Hoe kan HRM er voor zorgen dat het optimale uit de werk(onder)nemers kan
worden gehaald? Hoe kan HRM zorgen voor / bijdragen aan een energiek
ondernemingsklimaat? Hoe kan HRM employee engagement en employee energy
organiseren?

Hiermee kom ik bij de aanleiding voor Ulrich’s aanbevelingen en de populariteit daarvan:
Mismatch 4. HRM is een cruciale organisatiecompetentie, maar krijgt – en ‘forceert’! - in
veel organisaties onvoldoende aandacht, vertrouwen, ruimte en steun.

Op HR·Expeditie
Om de Cruciale Vragen te kunnen beantwoorden, wil ik de volgende Expeditie voorstellen.
I.

Het begint met HR-introspectie en involvering.
1. HRM moet een ambitieuze, aanstekelijke en actieve houding kiezen en tonen.
Daar horen ook een positief energieniveau en een hoog niveau van bewustzijn
bij, en mojo. HRM moet, om te beginnen voor zichzelf, en vervolgens voor alle
interne en externe partners, een inspirerend platform zijn.
2. Essentieel onderdeel van die laatstgenoemde component is de BHAQ (spreek uit:
bie-hek; staat voor Big Hairy Audacious Question, de Grote Vraag). De hiervoor
beschreven Cruciale Vragen zijn mogelijke voorbeelden van De Grote Vraag.
Het gaat dus om het formuleren en stellen van een goede vraag, een vraag die
urgentie, betekenis, prioriteit, betrokkenheid, energie, moed, ideeën geeft.
De BHAQ kan in de HR-afdeling worden uitgezet, maar zeker ook daarbuiten: het is
zaak de leiding en het management en werk(onder)nemers te mobiliseren en
involveren. Maak niet de vaak voorkomende fout om alles in splendid isolation uit
te denken en dan neer te zetten! Zo'n driekwart van organisatieveranderingen
mislukt! De kwaliteit van de socio-psychologische benadering van het proces is
namelijk bepalend voor de kwaliteit van de analyses, de conclusies, de oplossingen
en de implementatie daarvan. Het proces bepaalt de uitkomst. Voor het toekomstig
succes is hoé je gaat doen nog belangrijker dan wát je gaat doen.
Dit mobiliseren en involveren m.b.v. een BHAQ kan b.v. beginnen in de vorm van
een ‘wedstrijd’. De mensen met de spannendste antwoorden worden vervolgens
uitgenodigd om samen het antwoord op de BHAQ verder te concretiseren, van visie
en prioriteiten tot en met het implementeren op het niveau van de dagelijkse werk.
Daarbij spelen o.a. ondersteuning, vertrouwen en openheid ook een grote rol.
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II. Dan volgt de ontwerp-fase.
Het team dat de ontwerpfase uitvoert, is multifunctioneel en werkt als een
inspirerend platform. Het werkt daarom steeds, impliciet en expliciet, aan het eigen
sociaal, kennis- en psychologisch kapitaal: ‘samen krachten en kansen benutten’,
onderling vertrouwen, optimisme, moed, veerkracht, gunnen, steunen, delen,
luisteren, vragen, positieve communicatie, positief klimaat. Het team wordt daartoe
uitgedaagd en geholpen.
Dit proces is een ritmisch leerproces met veel conversatie. Het zal het karakter van
een intervaltraining hebben. Tempo en rust volgen elkaar in een redelijk ritme op.
Enerzijds helpt tempo om prioriteiten te stellen, creativiteit en leren te bevorderen en
goede voortgang te boeken, anderzijds helpt rust om de ideeën en voorstellen te laten
bezinken en te overdenken en verder te leren.
Inputs voor dit proces zijn:

•

•

extrospectie: inzicht in de externe ontwikkelingen in de wereld en de bedrijfstak en
de regio’s, in de ontwikkelingen in het eigen vakgebied, in de drijfveren van
mensen;
introspectie: inzicht in de organisatiestrategie en de afgeleide doelen, de
organisatieprestaties, het interne energieniveau, de krachten en aandachtspunten.

3. Het team moet voor HRM een visie formuleren op succesvolle organisaties en dito
management, een effectief personeelsbestand, een energiek ondernemingsklimaat
en presterend personeel– wat ís goed of zelfs uitstekend presteren en wat
kenmerkt organisaties & management die goed of zelfs uitstekend presteren?
Wat is de Visie – de Droom - voor het personeel en het management van de
onderneming?
4. Het team moet voor HRM een missie formuleren in termen van de sterk
presterende onderneming én de energieke werk(onder)nemers. Bijvoorbeeld een
energieke werkomgeving creëren en onderhouden, een sprankelende organisatie
ontwerpen en conditioneren, ondernemende en betrokken werk(onder)nemers, een
enerverende cultuur, the best place to grow, or excel, een energiek
organisatieklimaat, …
5. Het team moet voor HRM moet een formidabel doel formuleren, een uitdagend en
levendig beschreven doel in de lijn van de missie. De Missie duurt voor onbepaalde
tijd, het Formidabel Doel doorgaans voor een ‘projectperiode’ van 3-5 jaar, en is
alleen met enorme en nog onbekende, wellicht nieuw-soortige inspanningen en
technologieën te realiseren; waar de organisatie voor gaat. Het is daarmee leidraad
voor alle volgende jaar- en afgeleide plannen en –budgetten, investeringen en
activiteiten. Bijvoorbeeld de productiviteit, het engagement en het energieniveau
van het personeelsbestand met 75% verhogen, ….
6. Het team moet voor HRM de BHAQ, Visie, missie en formidabel doel vertalen naar
de op korte termijn (binnen 3 kwartalen) te boeken eerste successen. Om de
Visie, de missie en het formidabele doel en alles wat daar nog op volgt een duw in
de rug te geven, is het van belang om snel, in de eerstvolgende kwartalen, een
aantal successen (succesjes) te boeken. Dit moeten successen (het mogen ook
succesjes zijn) die níet geboekt zouden worden als alles bij het oude zou zijn
gelaten.
7. Het team moet de ontwerpen nu op een inspirerende en involverende manier
voorleggen aan HRM, de leiding en het management. Doel hiervan is niet
‘verslaglegging’ of ‘verantwoording’, maar het genereren van energie en vooral het
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krijgen van constructieve kritieken, opdat de inhoud en de toonzetting nog sterker
en inspirerender kunnen worden gemaakt.
Alle aanwezigen wordt van te voren duidelijk gemaakt dat hun kritieken worden
meegenomen voor zover deze appelleren aan De Grote Vraag en voldoen aan het
criterium “Samen aan krachten & kansen werken”.
Zo kan de betrokkenheid verder verbreed en geactiveerd worden.

III. Nu begint de cascade-fase.
8. Waar nodig worden de visie, de Visie, de Missie, het Formidabel Doel en de Eerste
Successen door het team bijgesteld.
Daarna worden zij door het team uitgewerkt naar de Actielijst voor de periode
die wordt overbrugd door het Formidabele Doel.
Op deze Actielijst worden de visie, de Visie, de Missie en het Formidabel Doel
doorvertaald naar het Employee Value Management; daarmee brengt HRM
tegelijk zijn eigen HR-waarderollen op orde en begint met het oplossen van de
FARE-challenge.
De te ondernemen acties betreffen niet alleen HRM, maar P én O én M (van
management)!
Er worden prioriteiten gesteld en verantwoordelijken aangewezen. Deze
verantwoordelijken komen uit het team, maar nu zullen ook gespecialiseerde en
‘geraakte’ ‘externen’ voor / in het vervolg worden aangesteld en betrokken.
Aan de hand van de Actielijst en met het uitgebreide team wordt het cascadeproces begonnen.
Wat in het voorgaande punt over het team en het proces werd gezegd, is ook hier
van toepassing.
9. HRM volgt de voortgang op de Eerste Successen en op de Actielijst, toetst deze
aan de Visie, de Missie en het Formidabel Doel, faciliteert waar nodig, stuurt bij
waar dat nodig is en zorgt voor externe communicatie.
De voortgang wordt elk kwartaal door het team gepresenteerd aan HRM, de leiding
en het management.
Zo kan de betrokkenheid geactiveerd blijven en verder verdiept worden, totdat het
Formidabele Doel gerealiseerd is, en gevolgd kan worden door een volgend
Formidabel Doel.
Deze fase houdt dus niet meer op.

Korte toelichting
Op het gebied van visie op succesvolle, sprankelende, werk(onder)nemergerichte,
organisaties is er de laatste jaren veel gebeurd. Belangwekkende inzichten zijn te ontlenen
aan onder andere:

•
•
•
•
•
•

De 5 fundamentele kenmerken van het INK-model;
Built to Last & Good to Great;
High Performing Organisations;
Sociale innovatie;
Slimmer werken;
Het Nieuwe Werken.

Employee Value Management bestaat op hoofdlijnen uit drie onderdelen: analyse (A),
planning (Pl) en uitvoering. Met behulp van een gesegmenteerde A&Pl-diagram kan het
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Integraal Strategisch PersoneelsPlan, als basis voor de uitvoering, vrij eenvoudig worden
opgezet:

P-plan – MLT doelen & aanpak per segment
P-doelen &
benodigde
activiteiten +
instrumenten
Het zittende
bestand

Kwantitatieve
en kwalitatieve
ontwikkelingen
in het (interne
resp. externe)
segment?

Kwantitatieve &
kwalitatieve
organisatiebehoefte
over 3-5 jaar?

Te vullen
kwantitatief en
kwalitatief gap
t.o.v. huidige
situatie?

Find & Attract
(Vinden &
Verleiden /
Boeien)

Retain & Engage
(Vasthouden /
Binden &
Stimuleren en
Ontwikkelen)

…

Jongeren

45-plussers

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Parttime werkende
vrouwen/moeders

…

…

…

…

…

Niet-werkende
vrouwen/moeders

…

…

…

…

…

Lager opgeleiden

…

…

…

…

…

Niet-westerse
allochtonen

…

…

…

…

…

Mensen uit regio’s
met relatief hoog
wlh%, lage
participatie en/of
hoog uitgaand
pendel

…

…

…

…

…

Europeanen,
overige
buitenlanders

…

…

…

…

…

7
TOTAAL

…

…

…
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Wellicht kan HRM bij stap 6, waarin HRM o.a. de operatieleiding en Finance (en
Procurement) moet ‘winnen voor de zaak’, ze met hun eigen ‘wapens’ bewerken, door het
bewijs te tonen dat employee engagement leidt tot betere financiële en operationele
prestaties. HRM kan daarbij goed gebruik maken van de Strategiekaart van Kaplan en
Norton, de ‘uitvinders’ van de bij Finance goed bekende Balanced ScoreCard (BSC). De
strategiekaart toont de samenhang van de verschillende perspectieven uit de BSC:
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Dus zelfs de BSC en de Strategiekaart maken letterlijk duidelijk dat Personeel en
Organisatie het fundament zijn van organisatiesucces!
Natuurlijk moet HRM de status quo en de uitdagingen tonen - waar de employee
engagement of de employee energy in de organisatie in orde is en waar, waarom en
hoeveel de employee engagement of de employee energy verbetering behoeft.
Daarnaast moet HRM de leiding etcetera duidelijk maken dat naast de uitdaging van
employee engagement, de employee energy, er nog een heel stel andere FAR(E)uitdagingen is en die uitdagingen concreet maken.
Aansluitend moet HRM voor de hele set van FARE-uitdagingen met verbetervoorstellen
daarvoor komen - de inhoud - en het hoe van de verbetering.
HRM moet initiatief en verantwoordelijkheid tonen en het Integraal Strategisch
PersoneelsPlan presenteren, alsmede de consequenties voor en de uitwerking van de
employee marketing en HRM-enabling.
Ook ten aanzien van de consequenties voor Management & Organisatie kan HRM
verantwoordelijkheid nemen en met suggesties beginnen; de vervolmaking hiervan, de
verdere uitwerking, moet idealiter in dialoog met ‘het management’, andere functies en
‘de werkvloer’ plaatsvinden.
Zeker weten dat de analyse en de oplossingen – naast de professionalisering van de
procesmatige P-zaken (de personeelsinstrumenten en de afstemming daarvan op de
organisatiestrategie en -doelen) - bol zullen staan van strategische integrale P-planning én
van Cultuur, Leiderschap / Managementstijl, Afstemming en Teamwork.

De resultaten
Enerzijds zal de HR·Expeditie voor HRM leiden tot het besef van meer betekenis,
autonomie en impact. En meer waardering, vertrouwen en openheid.
Anderzijds zal de organisatie profiteren:
1.1. Een duurzaam effectief gepositioneerd personeelsbestand:
de juiste deskundigheid, omvang, kosten, samenstelling en flexibiliteit;
1.2. Een energiek ondernemingsklimaat, uitmondend in – en blijkend uit – engaged
& energetic employees:
werk(onder)nemers die zich kenmerken door inzet, samenwerking,
servicegerichtheid, productiviteit, flexibiliteit, creativiteit, initiatief, improvisatie,
alertheid, innovatie, ontwikkeling, enthousiasme, energie, advocacy, …;
2.

Organisatiesucces.
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4.

Krachtig HRM: naar een win-win situatie

Al doende kan HRM een uiterst relevante, waardecreërende positie verwezenlijken en op
het voor HRM én de organisatie zeer stimulerende niveau van ‘Creating value’ uitkomen:

Bron: http://2.bp.blogspot.com/_TxjmrWH7LYs/R1K4zmSb7HI/AAAAAAAAAYU/9fbLUQ5QZ7E/s1600-R/VT.jpg

5.

HRM en de DARE-challenge: c r e a t e your f u t u r e !

Waar organisaties dus te maken hebben met de FARE-challenge, heeft HRM bovendien te
maken met de DARE-challenge: de durf om de eigen, specifieke en waardecreërende
relevantie aan te tonen, de verantwoordelijkheid te claimen en ‘gewoon’ te nemen, de lead
te nemen, aan de expeditie te beginnen - aan de slag te gaan met de win-win situatie.
Peter Drucker, misschien wel de grootste organisatiefilosoof ooit, parafraserend:
“De beste manier om een goede plaats in de toekomst te verwerven,
is die toekomst zelf te creëren.”

c r e a t e your f u t u r e
ene
er g
g ii zz e
e your
your e
e n tt e rr p
p r ii ss e
e
FutureProof,
Geweldige
Prestaties

Andere manier van doen
(QiSpots, HPO)

Mojo
Herijkte strategie
(FutureShaping)
Ring van Vuur,
Kansen &
Bedreigingen

Mojo

Hier & Nu
Prestaties,
Sterkten & Zwakten
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