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Een brutale nieuwkomer die een gevestigde partij zomaar uit de markt 
drukt. Een gerenommeerde organisatie die het aflegt tegen een onvoorziene 
concurrent, die slimmer en digitaler is: disruptie ligt overal op de loer. Deze 
tijd doet dan ook een ongelooflijk groot beroep op het aanpassingsvermo-
gen van organisaties, nodig om continu op veranderende klantwensen in te 
spelen. Om processen opnieuw in te richten, andere producten en diensten 
aan te bieden. En vooral om nóg sneller te zijn. Want de klant heeft meer 
macht dan ooit tevoren. Door te klikken, te zappen en te reviewen maakt hij 
zijn voorkeuren en keuzes kenbaar. Snel en onverbiddelijk.

Je continu aanpassen aan wat de markt vraagt: in de Human Age slagen 
alleen organisaties daarin die de beste talenten aan zich weten te binden. 
Organisaties die weten hoe zij zichzelf als krachtig werkgeversmerk in de 
markt zetten. Hoe ze data gebruiken om hun hr-beslissingen beter te onder-
bouwen en de professionele ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. 
Hoe ze zittende medewerkers kunnen uitdagen hun talent te stretchen om 
werkelijk alles uit zichzelf te halen en ook in de toekomst inzetbaar te blijven.

Over deze en andere thema’s gaat dit witboek: thema’s die nauw verbonden 
zijn met het optimaal inzetten en ontwikkelen van talent door grote organi-
saties. U vindt heldere tips en concrete adviezen. Daarnaast voorzien wij u 
hiermee graag van een flinke portie inspiratie.

Veel leesplezier!

José Brenninkmeijer
Algemeen directeur ManpowerGroup Nederland
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Als internationale arbeidsmarktex-
pert spreken we dagelijks vertegen-
woordigers van grote organisaties; 
natuurlijk hebben we een beeld van 
de hr-vraagstukken die bij hen leven. 
Toch wilden we als vertrekpunt voor 
dit witboek hierover met bedrijven 
het gesprek aangaan. In een neu-
trale setting, in aanwezigheid van 
vakgenoten met vergelijkbare rollen 
bij andere grote organisaties. Daar-
om belegden we dit voorjaar twee 
rondetafelgesprekken, in Utrecht en 
Eindhoven, waaraan veertien verte-
genwoordigers van grote organisa-
ties deelnamen (hun namen staan 
achterin dit witboek). 

Openhartige sessies
Het waren openhartige sessies, die 
een inkijk boden in de gedachte-
wereld van de deelnemers en in de 
hr-keuken van hun organisaties. De 
gesprekspartners maakten elkaar 
deelgenoot van hun uitdagingen. 
Waagden zich aan voorspellingen 
en droegen soms oplossingen aan 
voor problemen die anderen ter tafel 
brachten. Zo kwam er in twee mid-
dagen een groot aantal onderwer-

Op zOek naar vragen 
en antwOOrden

inleiding

Wat zijn de personele uitdagingen van grote 
organisaties? Welke thema’s domineren de 
hr-agenda, vandaag en morgen? In twee 
rondetafelsessies gingen we op zoek  
naar de concrete vragen van dit moment.  
De antwoorden kwamen van experts  
en praktijkdeskundigen. De resultaten  
leest u in dit witboek.
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pen langs. Van de knellende werking 
van de wet DBA, de groei van het 
aantal zzp’ers, tot en met de terug-
kerende vraag of het vaste contract 
aan populariteit weer zal toenemen 
om werknemers te binden, nu de 
economie op stoom is. Van de idee-
en die millennials hebben over werk 
en werkgevers, de behoefte om de 
hr-cyclus van beoordelen en functi-
oneren te vervangen door iets wat 
slanker en beter is, de teruglopende 
invloed van de vakbonden en daar-
mee het tanende belang van cao’s 
tot en met de toekomstige rol van 
data in het hr-vak.

Hoe onderhoudend de gesprekken 
ook waren, ze maakten ook duide-
lijk waar de pijn zit. Zo maken hr-
directeuren zich bijvoorbeeld grote 
zorgen over de impact die technolo-
gie heeft, zeker in combinatie met de 
maatschappelijke noodzaak om lan-
ger door te werken: functies veran-
deren snel van inhoud. Hoe kunnen 
met name oudere medewerkers de 
ontwikkelingen bijbenen? Hoe is het 
bijvoorbeeld gesteld met hun learna-
bility? De schaarste aan talent was 

>
‘Wij zijn inmiddels internationaal aan

het werven, omdat we zien dat de pool
in nederland niet groot genoeg is.

We zitten in de omgeving eindhoven; 
andere werkgevers zoals ASMl zijn op 
zoek naar hetzelfde technisch talent. 

dus moeten we creatief zijn.’
Erik Jonker, vice president hr operations, Canon Océ

>
‘de groep sollicitanten op zoek naar 

een vaste baan die nu als zzp’er werkt, 
is gigantisch. Je kunt je dan ook terecht 

afvragen of deze mensen uit weelde voor 
zichzelf zijn begonnen, of uit armoede.’
Antoon Vugts, directeur hr, Universiteit Maastricht

> 
 ‘de eerste zin van een arbeidscontract  

is nog steeds: wij nemen u aan voor  
veertig uur in de week. zou er  

één organisatie zijn die durft te zeggen:  
het maakt ons helemaal niets uit  

hoeveel uur je maakt. 
We nemen je aan omdat we een 

bepaalde output van je verwachten.’
hanneke de heus, human resources manager, Xerox
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een ander dominant thema. Sommi-
ge werkgevers missen de aansluiting 
met jongeren en worstelen met de 
vraag hoe ze de organisatie als een 
aantrekkelijk werkgeversmerk kun-
nen neerzetten. In de gesprekken 
was de urgentie voelbaar: de druk bij 
hr om te ‘leveren’ is hoog. Maar de 
uitdagingen zijn complex en lang niet 
altijd is duidelijk waar de antwoorden 
op actuele vragen te vinden zijn.

Vijf thema’s
De twee sessies leverden een berg 
aan onderwerpen op – veel te veel 
om in één witboek te behandelen. 
We hebben gekeken welke thema’s 
het vaakst werden genoemd en in 
de ogen van de deelnemers het be-
langrijkst en meest urgent waren. Op 
basis daarvan zijn we gekomen tot 
de clustering zoals hiernaast is weer-
gegeven.

Experts en praktijkvoorbeelden
Voor het vinden van antwoorden 
gingen we te rade bij deskundigen: 
toonaangevende experts uit de aca-
demische wereld en bedrijven die op 
het betreffende thema vooroplopen 
en dus al veel praktijkkennis en erva-
ring hebben opgebouwd.
Om te zien hoe je een ijzersterk cor-
porate brand vertaalt in een minstens 
zo sterk werkgeversmerk, gingen we 
op bezoek bij het van oorsprong Ne-
derlandse Booking.com. Hoe je een 
omvangrijke, traditioneel ingestelde 
bancaire organisatie kantelt tot een 
succesvolle agile organisatie, zagen 
we bij ING. Wat er nodig is om me-
dewerkers écht te bewegen werk 
te maken van hun inzetbaarheid op 
de langere termijn, leerden we bij  
Carglass. Dat het hoog tijd wordt om 

emplOyer 
branding

>

wend-
baarheid

<

hr-
analytiCS

>

flexibele
arbeidS-
relatieS

>

vitaliteit
& duurzame

inzetbaarheid

<

Hoe kom je tot een aantrekkelijk werk-
geversmerk? En hoe zorg je ervoor dat de 
organisatie aantrekkelijk is voor millennials?

Hoe maak je de organisatie agile, 
zodat je nieuwe diensten snel bij de 
klant kunt brengen?

Hoe kunnen data bijdragen aan het nemen 
van betere hr-beslissingen? Hoe maak ik 
als organisatie een begin met hr-analytics? 
Welke data moet ik verzamelen? En hoever 
kun je gaan in het verzamelen en gebruiken 
van persoonlijke data van werknemers?

In welke mate maak je gebruik van flexibele 
arbeid en hoe benut je de kwaliteiten van 
zelfstandig werkende professionals?

Hoe bevorder je de fysieke en mentale 
gezondheid van medewerkers zodat hun 
inzetbaarheid verbetert, zonder weerstand 
op te roepen en binnen te dringen in de 
persoonlijke levenssfeer? Hoe krijg je 
werknemers warm om te blijven werken 
aan persoonlijke ontwikkeling?
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>
Je kunt met vegers en legers elk jaar een  
gesprek voeren, maar waarover? ze doen  

gewoon hun werk. praat gewoon tussentijds  
met ze over de vraag hoe ze het beste  

de eindstreep kunnen halen.
Corine de Boer-Luimes, hr-analist, Servicepunt71 

(bedrijfsvoering gemeenten leiden, leiderdorp, 
Oegstgeest en Zoeterwoude)

>
de validiteit van sociaal wetenschappelijk  

onderzoek staat onder druk, omdat deze veelal  
is gebaseerd op surveys. met hr-analytics 
breng je objectiviteit aan. Je kunt vragen:  

hoe leuk vind je het hier?  
maar je kunt het ook gewoon meten.

Sjoerd Klabbers, hr-manager, Canon Océ

>
Wendbaarheid gaat over een cultuur van 
vernieuwen, verjongen en veranderen.

Annemieke Koldenhof, interim hr-professional

>
de gemiddelde leeftijd bij onze  

productieafdeling is 47 jaar. Het werk wordt  
ingewikkelder. Een grote groep heeft  
een vast contract en is laag opgeleid.  

Je krijgt ze moeilijk in beweging, ze zijn niet 
snel geneigd ergens anders naartoe te gaan.

Menso van Bruchem, assistant manager hr,  
Mitsubishi Turbocharger and engine europe BV

de discussie over ‘vast’ versus ‘flex’ 
naar een ander, meer strategisch  
niveau te tillen, daarvan overtuigde 
arbeidsmarktsocioloog prof. dr. 
Hans Junggeburt ons. En wat de 
invloed kan worden van het gebruik 
van harde data op het hr-vak, daar-
over vertelde hoogleraar business 
analytics prof. dr. Sandjai Bhulai. Hij 
nam ons mee naar het nog bijna on-
ontgonnen terrein van hr-analytics.

Leeswijzer
In de volgende hoofdstukken leest u 
wat deze experts en praktijkdeskun-
digen ons te vertellen hadden. Elk 
interview sluiten we af met lessen en 
concrete adviezen. In het slothoofd-
stuk staat onze overkoepelende 
conclusie.
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‘Onze eigen medewerkers zijn 
de helden in de verhalen die we 
over de organisatie vertellen.’ Via 
employer branding laat Booking.
com zien welke fascinerende 
werkwereld er schuilt achter dit 
veel bezochte digitale platform. 
Met als doel dat talent uit alle de-
len van de wereld incheckt op het 
hoofdkwartier in Amsterdam - of 
een van de 198 andere kantoren 
in de wereld.

Vertrekpunt voor het werkgevers-
merk van een organisatie is het 
corporate merk. Maar Booking.com 
is een jong bedrijf: tot enkele jaren 
geleden had de accommodatiesite 
nauwelijks een profiel in de markt. 
Community-manager Marnix Mali: 
‘De focus lag de eerste jaren volledig 
op ons product: dat moest fantas-
tisch zijn, de groei zou vanzelf volgen. 
En dat is gebeurd. Gaandeweg werd 
onze naam bekender. Maar niemand 
wist welke organisatie daarachter 
zat. Sommigen dachten dat we een 
clubje waren van een man of veertig, 
dat ergens op de bovenste verdie-
ping van een kantoorpand een web-
site in de lucht hield. Door de groei 
werden we echter te groot om ons 
nog langer verstopt te houden als 
een olifant achter een boom. Hoewel 
het niet in ons DNA zit, realiseerden 
we ons dat we naar buiten moesten 
treden. Dat betekende: bouwen aan 
ons merk, zodat mensen ons ook 
beter zouden leren kennen.’ 

- 1 - 
inchecken 

bij Booking.com

EMpLoyER 
BRAnding

-
TATjAnA 

BUdZiArek en 
MArniX MAli

-
BOOkING.COm
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Nieuwe missie en merkwaarden
Daartoe werd zo’n vijf jaar geleden 
de merkidentiteit vastgelegd. Vrij re-
cent werd deze herijkt, aan de hand 
van gesprekken met medewerkers in 
42 focusgroepen overal ter wereld. 
Zo kwamen zeven gedragsregels tot 
stand en vijf merkwaarden. Mali: ‘Een 
voorbeeld van een gedragsregel: we 
werken altijd data driven, en laten 
ons niet leiden door meningen. Be-
langrijke waarden voor ons zijn: wees 
vriendelijk en bescheiden, realiseer je 
dat onze kracht zit in diversiteit. We 
zijn een inclusieve organisatie, we 
gaan ervan uit dat je iedere collega 
respecteert, ongeacht zijn afkomst 
of achtergrond.’ De herbezinning op 
het merk leverde ook een nieuwe 
missie op: empower people to expe-
rience the world. Met als belofte aan 
de medewerkers: together we shape 
the future of travel.

Moordende concurrentie
De belofte aan medewerkers en de 
merkwaarden vormen het funda-
ment onder het werkgeversmerk. 
Zo’n twee jaar geleden begon Boo-
king.com daar serieus aan te bou-
wen. De reden ligt voor de hand: 
Booking.com kent grote uitdagingen 
als het gaat om het vinden van de 
juiste mensen. ‘Toen ik hier bijna vijf 
jaar geleden kwam, telde de orga-
nisatie vierenhalfduizend medewer-
kers. Nu zijn dat er vijftienduizend. 
We zijn constant op zoek naar de 
beste mensen om te kunnen blijven 
groeien. Dat geldt voor alle regio’s en 
voor alle profielen: van ontwikkelaars 
en designers tot en met customer-
servicemedewerkers die naast hun 
eigen taal goed Engels kunnen spre-
ken. Vind die maar eens in China of 
Japan.’ 

In Nederland, het hoofdkantoor en 
het technische hart, is vooral de 
vraag naar softwareontwikkelaars 
groot. Maandelijks neemt het bedrijf 
circa honderd programmeurs aan. 
De meesten komen uit het buiten-
land. ‘De concurrentie is moordend; 
Facebook, Google, Uber en TomTom 
jagen al enkele jaren op dezelfde ta-
lenten. Andere, meer traditionele be-
drijven realiseren zich steeds meer 
dat ze “digitaal moeten gaan”, en 
hebben deze doelgroep nu ook in 
het vizier.’

Het doel van employer branding voor 
Booking.com is het vergroten van 
de aantrekkingskracht bij precies 
díe mensen naar wie het bedrijf op 
zoek is. En het is mooi als meteen 
de time to hire naar beneden gaat. 
‘Toen ik hier zelf kwam solliciteren 
werd ik pas écht enthousiast op het 
moment dat ik in gesprek raakte met 
de mensen en een beeld kreeg van 
de organisatie’, weet Mali nog goed. 
‘En dat is wat ik steeds zie gebeuren 

als sollicitanten hier komen. Onze 
employer branding is er dus op ge-
richt om veel duidelijker te vertellen 
wie we zijn, hoe we werken en welke 
mooie uitdagingen hier liggen.’

Brand ambassadors
De belangrijkste drager van het 
werkgeversmerk is natuurlijk de 
website: Working at Booking.com. 
Daar vinden kandidaten alle reasons  
to check in, op weg naar hun carrière- 
bestemming. Verpakt in vlot ge-
schreven blogs, verhalen en video-
boodschappen. De grote kracht: 
boodschap, beeldtaal, vormgeving 
en toonzetting sluiten naadloos aan 
op de manier waarop Booking.com 
zich aan de consument presenteert. 
‘Ons employer brand, ons consumer 
brand, de interne communicatie en 
de pr: alles hebben we op één lijn 
gebracht. Dat was een behoorlijke 
klus, maar hierdoor spreken we nu 
met één stem’, vertelt Tatjana Bud-
ziarek, global employer brand lead. 
In die communicatie is een grote rol 
weggelegd voor de brand ambas-
sadors. ‘We zoeken altijd naar echte 
verhalen, van echte medewerkers: zij 
kunnen het beste overbrengen wie 
wij zijn. Dat is een van de sterkste 
punten van onze merkstrategie.’ Zij 
verwijst naar onder meer de YouTube- 
film One mission, gemaakt door 
het brand team en bedoeld om het 
consumentenmerk te verstevigen. 
In de film zijn de zelf vastgelegde 
reiservaringen van medewerkers 
versneden tot een snelle, maar niet 
gladde film. ‘We laten daarin bewust 
ook de moeilijke momenten zien, de 
ruwe kantjes. Door kwetsbaarheid te 
tonen denken mensen eerder: dát is 
een bedrijf dat mij begrijpt.’

>
‘door 

kwetsbaarheid 
te tonen 

denken mensen 
eerder: dát is 

een bedrijf dat 
mij begrijpt’

<
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Tatjana Budziarek studeerde media en politieke communicatie  
aan de Freie Universität Berlin. In 2016 begon zij bij Booking.com.  
Voorheen vervulde zij communicatiefuncties  
bij onder meer Nike, het techbedrijf HERE  
en IMA (Influencer Marketing Agency). 

Marnix Mali studeerde rechten aan de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam. 
Voordat hij bij Booking.com in dienst 
trad, werkte hij onder meer in 
management- en hr-functies 
bij Philips, NXP en KPN.

OVEr BOOkiNg.cOM, TATJANA BudziArEk EN MArNix MALi

Booking.com is wereldleider in online reserveringen van accommodaties (zakelijk en 
privé). Elke dag worden via de site meer dan 1,2 miljoen kamernachten gereserveerd. 
Het bedrijf is van oorsprong Nederlands; het hoofdkantoor staat in Amsterdam.  
Booking.com heeft 199 kantoren in zeventig landen.
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Hackathon in Taipei
De website mag dan fungeren als 
grootste magneet, daarnaast lopen 
er constant allerlei campagnes voor 
specifieke profielen waarvoor een 
mix aan middelen (online en offline) 
wordt ingezet. Budziarek geeft een 
voorbeeld: ‘Vorig jaar hadden we 
een probleem om ontwikkelaars uit 
Taiwan aan te trekken. We willen ze 

graag hebben; sommigen behoren 
tot de besten van de wereld. Na ge-
sprekken met onze recruiters werd 
duidelijk wie we precies zochten. We 
hadden al ontdekt dat mensen uit 
Taiwan niet zomaar naar Nederland 
zouden komen, omdat ze niet weten 
wat hen hier te wachten staat. Daar-

om zijn we begonnen brand aware-
ness te creëren, onder meer met een 
video die laat zien hoe fantastisch het 
is om in Amsterdam te wonen en bij 
Booking.com te werken. Vervolgens 
organiseerden we een hackathon 
in Taipei, zodat kandidaten kennis 
konden maken met ons en ons merk 
konden beleven. Daarna nodigden 
we een aantal van hen uit om naar 
Amsterdam te komen voor een sol-
licitatie. Dat leverde acht sollicitanten 
op. Inmiddels zien we dat er steeds 
meer kandidaten vanuit Taiwan naar 
ons komen.’

Wat is tot nu toe het grootste suc-
ces? Budziarek: ‘Intern is het belang-
rijk dat we de mensen op belangrijke 
plekken ervan hebben overtuigd hoe 
belangrijk employer branding is en 
dat je daar een dedicated team op 
moet zetten. Dat team bestaat in-
middels uit zo’n zes mensen, waar-
onder copywriters, producers en 
vormgevers. Als ik kijk naar de harde 
resultaten: we hebben veel meer traf-
fic op onze site, terwijl de time to hire 
daalt. De employer brand awareness 
is toegenomen, maar we hebben 
ook nog veel werk te doen! We zijn 
nog maar net begonnen.’

LESSEn En AdViEzEn

>   Employer branding wordt 
steeds belangrijker. Internati-
onaal gezien zegt 58 procent 
van de werkzoekenden dat  
het werkgeversmerk voor  
hen belangrijker is dan vijf  
jaar geleden1. Voor millennials  
geldt dit nog sterker.

>   Employer branding begint met 
de vraag wie je als organisatie 
bent en wat de employee value 
proposition is: hoe ziet de deal 
tussen de organisatie en de 
medewerker eruit? Denk aan: 
beloning, functie-inhoud,  
cultuur, collegialiteit, carrière-
kansen, doel en missie van  
de organisatie en reputatie.  
Dat is de basis voor de  
contentstrategie.

>   Employer branding is een  
vak apart en geen activiteit 
die hr er ‘wel even’ bij doet: 
het hoort thuis bij de afdeling 
(marketing)communicatie. 

>    Stem de employer branding 
goed af op de andere interne 
en externe communicatie.

>    De mensen zijn het merk:  
laat hen de helden zijn in de 
verhalen die over het bedrijf 
worden verteld.

>    Wees niet bang om nieuwe 
dingen te proberen. De digitale 
wereld maakt het mogelijk 
campagnes snel te lanceren, 
uit te proberen en aan te  
passen.

1 - The rise of the Well-informed Candidate, Manpowergroup Solutions, 2017

>
‘door de groei 

werden we 
te groot om ons 

nog langer te 
verstoppen’

<
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Als alles om je heen continu in 
beweging is, moet de organisa-
tie dat ook zijn: alleen dan is het 
mogelijk om nieuwe diensten 
heel snel bij de klant te brengen. 
daarom werkt iNg agile. Maar-
ten van Beek, directeur human 
resources iNg Nederland, vertelt 
hoe de bank dat heeft aangepakt.

Elke maandagmiddag tussen twee 
en vier uur staat Maarten van Beek 
bij de portfolio wall waar de voort-
gang van hr-projecten wordt be-
sproken. De product owners van de 
verschillende squads vertellen wat 
er de komende drie maanden moet 
gebeuren. ‘Als ik tussendoor wil we-
ten hoe het bijvoorbeeld met een be-
paald programma voor onboarding 
gaat, dan kijk ik wanneer die squad 
een stand-up heeft en loop ik even 
langs. In een half uur ben ik helemaal 
bij. In de oude wereld zou ik vragen 
of ze een presentatie voor het ma-
nagement willen houden.’ 

Ambitie
In de zomer van 2015 kantelde ING 
de organisatie. Eerst IT, waar al vol-
gens de scrum-methodiek werd ge-
werkt, daarna het hoofdkantoor, het 
kantorennetwerk en de afdeling klan-
tenservice in Leeuwarden. Sindsdien 
werkt ING agile (zie de kadertekst 
voor uitleg van agile-begrippen). ‘Er 
was geen sprake van een burning 
platform’, vertelt Van Beek over de 
aanleiding. ‘Het komt voort uit am-

- 2 - 
het einde 

van de hark

WEndBAARhEid
-

MAArTen VAn Beek
-

ING
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bitie. We durven ons de beste bank 
van Nederland te noemen. En dat 
willen we over vijf jaar nog steeds 
zijn. Agile werken helpt ons om be-
tere proposities voor onze klanten te 
bedenken en deze nieuwe diensten 
sneller bij de klant te brengen.’

Ontdekkingsreis
Van Beek spreekt niet graag van een 
agile organisatie, maar liever van 
het adopteren van de agile-mindset 
en het Agile Manifesto (zie ook het 
kader). ‘Het gaat om een way of 
working, de organisatie is daarvan 
een afgeleide.’ Het kopiëren van het 
model van een andere organisatie 
die al agile werkt, was dan ook niet 
aan de orde. De directie van ING 
ging op ontdekkingsreis en bezocht 
een aantal organisaties die al eerder 
agile-principes omarmden, zoals de 
Amerikaanse bedrijven Netflix en 
Zappos, en het Zweedse Spotify. 
Geïnspireerd hierdoor creëerde ING 
zijn eigen model. Een model dat 
werd toegepast binnen alle onderde-
len van de bank. ‘Wendbaar zijn ver-
taalt zich voor elke afdeling anders, 
maar de principes gelden overal. Al 

onze processen zijn we continu aan 
het verbeteren. Het stopt nooit: we 
spreken in dat verband dan ook bijna 
niet meer van projecten.’

Minder controle
Bij de selectie van medewerkers voor 
de nieuwe rollen waren persoonlijke 
kwaliteiten belangrijk. Naast vak-
manschap was de Orange Code (zie 
pagina 21) leidend. ‘Met de juiste 
mensen aan boord zijn we gewoon 
begonnen.’ Volgens Van Beek was 
er weinig weerstand tegen de kante-
ling, maar wennen was het wel. Mis-
schien nog het meest voor leiding-

gevenden. ‘Met dit model leggen we 
de verantwoordelijkheid heel laag in 
de organisatie. People in the context 
know better, is ons uitgangspunt. 
Wat je deels opgeeft, is controle. Dat 
betekent dat je in een leidinggevende 
rol vooral faciliteert: je zorgt voor een 
omgeving waarin medewerkers hun 
vakmanschap steeds verder kunnen 
ontwikkelen. Overigens is het niet zo 

dat er helemaal geen controle meer 
is. Alleen je krijgt je rapportages niet 
meer automatisch in je inbox. In 
plaats daarvan sta je met je mensen 
bij een portfolio wall om de voort-
gang te bespreken.’

Agile werken maakt de organisatie 
bijna vloeibaar, maar er is nog steeds 
een structuur. ‘Je vervangt een hark 
door een wendbare organisatie met 
een ritme; een cyclus van nieuwe 
activiteiten waarmee je de business 
runt. Met dagelijkse stand-ups om 
de voortgang te bespreken, weke-
lijkse portfoliodiscussies en retro’s: 

momenten waarop je evalueert en 
lessen leert. We vergaderen veel 
minder, in plaats daarvan komen we 
vaak kort bij elkaar.’ 

Stretched ambitions
Agile werken brengt grote verande-
ringen met zich mee. Zo is het nu veel 
duidelijker hoe medewerkers preste-
ren, wat de allocatie van resources 

AgiLE WERKEn BiJ ing

>   ING’ers werken in squads; zelfsturende teams van circa negen perso-
nen die gedurende een bepaalde periode een doel (purpose) realiseren. 
Er zijn er zo’n 350. In die teams zitten medewerkers met verschillende 
functies (IT, marketing, productmanagement). Van Beek: ‘Ontwikkelaars 
snappen beter wat de klant wil en customer-experiencemedewerkers 
bedenken geen dingen meer die technisch nog niet kunnen. Samen 
werken ze aan de ultieme klantervaring.’ Elke squad heeft een pro-
duct owner die aan de hand van een backlog (actielijst) de voortgang 
bewaakt. De product owner heeft echter niet de leiding. Een andere 
belangrijke rol is die van chapter lead. Die is verantwoordelijk voor het 
vakmanschap, de coaching en de performance van medewerkers die 
hetzelfde vak uitoefenen. Een schaalniveau hoger treffen we tribes aan. 
Binnen een tribe valt een aantal squads dat binnen hetzelfde domein 
valt. Aan het hoofd van een tribe staat een tribe lead: iemand die we in 
de oude wereld manager of directeur zouden noemen. 

>
‘de mensen 

die we willen 
hebben, zijn 
meer in ons 

geïnteresseerd, 
doordat we 

anders durven 
te zijn’

<
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vergemakkelijkt. ‘Werken in squads 
gaat alleen goed als je vakmanschap 
inbrengt. Het is heel transparant wat 
je bijdraagt. Veel mensen vinden dat 
prettig. Het brengt hen terug bij hun 
reason of being. Medewerkers wor-
den zich daardoor beter bewust van 
het belang om te blijven werken aan 
hun toegevoegde waarde.’ 
Bij de nieuwe manier van werken 
past ook een andere manier van be-
oordelen. De beoordeling van mede-
werkers is aan de chapter lead, die 
dit doet op basis van de feedback 
van de teamleden uit de squad. In 
het verlengde daarvan wil ING toe 
naar een nieuw performancemodel. 
‘Drie vragen staan centraal: hoe 

goed ben je in je vak en je functie? 
Hoe is je gedrag? Wat zijn je stret-
ched ambitions? Met die laatste da-
gen we mensen uit om zichzelf echt 
naar een ander niveau te tillen en al-
les uit zichzelf te halen. In de eerste 
plaats voor henzelf, maar natuurlijk 
ook voor de bank.’

Nothing beats talent
Wat heeft agile werken ING tot nu 
toe gebracht? ‘We zijn steeds snel-
ler in staat innovaties bij de klant te 
brengen. Denk aan het verbeteren 
van onze Mobiel Bankieren App. 

De voordelen betalen zich uit in een 
hogere klanttevredenheid en Net 
Promotor Score. Ook als het gaat 
om reputatie doen we het veel be-
ter dan de andere grootbanken in 
Nederland. Maar voor mij net zo 
belangrijk: aan de telefoon en op de 
kantoren horen we direct van onze 
klanten dat alles beter en sneller 
gaat.’ Een mooie bijvangst: ook de 
medewerkerstevredenheid is geste-
gen en het aantrekken van nieuwe 
medewerkers gaat makkelijker. ‘De 
mensen die we willen hebben, zijn 
meer in ons geïnteresseerd, doordat 
we anders durven te zijn. Belangrijk, 
want nothing beats talent: als je de 
beste mensen hebt, kun je ook de 
beste bank zijn.’

copy paste werkt niet
Welk advies heeft Van Beek voor 
andere organisaties die agile wil-
len werken? ‘Doe niet na wat een 
ander doet: copy paste werkt niet. 
Stel jezelf de vraag wat je klanten 
willen en waar de knelpunten in de 
organisatie zitten, en ga vervolgens 
op ontdekkingsreis.’ Tot slot: hoe zal 
de bank er over vijf jaar uitzien? ‘We 
werken dan nog steeds agile, maar 

hoe precies, daar heb ik geen idee 
van. Wendbaarheid laat zich niet 
voorspellen. Waarschijnlijk zien we 
dat de squads en tribes zich op een 
natuurlijke manier bewegen naar de 
proposities waaraan klanten dan be-
hoefte hebben. Maar terug naar de 
hark..? No way!’

LESSEn En AdViEzEn

>  Agile werken werkt: ING slaagt 
er daadwerkelijk in om nieuwe 
diensten sneller te ontwikkelen.

>  Een agile-model van een ander 
kopiëren heeft geen zin. Voor 
elke organisatie geldt: laat je 
inspireren door aansprekende 
voorbeelden en ontwikkel een 
model dat bij de organisatie,  
de medewerkers en de  
klanten past.

>  Prestaties van medewerkers 
worden beter zichtbaar.  
Dat maakt de allocatie van 
resources makkelijker.

>  Agile werken doet een groter 
beroep op persoonlijke vaardig-
heden van medewerkers, zoals 
samenwerken, empathie tonen 
en communiceren.

>  Een mooie bijvangst: agile 
werken kan het employer brand 
versterken en de tevredenheid 
van medewerkers verhogen.

>  Agile werken dwingt mensen 
elke dag na te denken over de 
vraag hoe zij bijdragen aan het 
resultaat.

AgiLE MAnifESto

Het Agile Manifesto bestaat uit 
een set gedragsregels om agile  
te kunnen werken. De hoogste  
prioriteit is het tevredenstellen 
van de klant. Voorbeelden van 
gedragsregels zijn: lever geregeld 
producten op, laat mensen uit  
de business en ontwikkelaars 
dagelijks samenwerken, en  
verwelkom veranderende eisen, 
zelfs laat in het ontwikkelproces.

>
‘we vergaderen 

veel minder, 
in plaats daarvan 
komen we vaak 
kort bij elkaar’

<
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OVEr iNg EN MAArTEN VAN BEEk

iNg is een internationale financiële instelling die bancaire 
diensten verleent. ING telt 52.000 medewerkers, actief  
in veertig landen. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam. 
In Nederland heeft ING circa 12.000 medewerkers.  
De bank bedient ruim acht miljoen particulieren en  
ruim 660.000 zakelijke klanten. ING heeft 242 kantoren 
(naast 380 servicepunten).

Maarten van Beek studeerde organisatiepsychologie 
in Leiden en behaalde een master in Human Resource 
Development aan de Universiteit Twente. In 2015 kwam 
hij in dienst bij ING, waar hij sinds juni 2016 eindverant-
woordelijk is voor alle hr-activiteiten binnen ING  
Nederland. Van Beek zit daarnaast in de raad van  
advies van de NVP. Voorheen werkte Van Beek bij  
Unilever (onder andere als hr-businesspartner) en  
later als directeur hr en Corporate Communication bij 
Mölnlycke Health Care, een Zweedse producent van 
medische apparatuur. Van Beek deed internationale 
werkervaring op in Brazilië, Singapore, Zweden  
en Londen.

OraNGE COdE
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 YOu TakE IT ON aNd 
makE IT HappEN

-
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Naast de klassieke flexibilisering, 
bedoeld om in capaciteit mee te 
bewegen met de conjunctuur, 
is er ook een andere dimensie: 
flexibilisering die nodig is, omdat 
er buiten de organisatie getalen-
teerde professionals rondlopen 
die binnen niet voorhanden zijn. 
Deze vorm van flexibiliteit wordt 
voor organisaties van strategisch 
belang, aldus arbeidssocioloog 
Junggeburt.

Moeten we meer mensen in vaste 
dienst nemen nu de economie aan-
trekt en talent schaarser wordt? Of 
vergroten we juist onze flexibele schil, 
om de organisatie wendbaarder te 
maken? Hans Junggeburt vindt de 
manier waarop doorgaans wordt 
gesproken over de inzet van flexi-
bele arbeid te plat, te voorspelbaar 
en te veel gebaseerd op dogma’s, 
zoals de oneigenlijke scheidslijn tus-
sen de organisatie en de wereld er-
buiten. Zijn visie op flex is helder: hij 
verwacht dat het vaste contract de 
boventoon blijft voeren; in aanvulling 
daarop blijft de traditionele vorm van 
flexarbeid (‘piek en ziek’) noodza-
kelijk. Maar daarnaast bestaat een 
andere, meer strategische vorm van 
flexibiliteit waarvan het belang door 
velen nog wordt onderschat: het tij-
delijk inzetten van externe talenten 
die keihard nodig zijn om te innove-
ren en daarmee de organisatie com-
mercieel succes te bezorgen. De 
talenten van professionals die zelf-

- 3 - 
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standig werken of deel uitmaken van 
kleine netwerkorganisaties. Zij willen 
zich op een andere manier met orga-
nisaties verbinden. Op basis van de 
feedback van hun opdrachtgevers 
en hun peergroup werken zij continu 
aan hun eigen professionalisering.

Andere mindset
Het benutten van die externe talen-
ten vraagt van veel organisaties om 
een totaal andere mindset. Jungge-
burt formuleert die in zes ‘geboden’: 
‘Denk niet in termen als “binnen” 
en “buiten”, maar beschouw de ar-
beidsmarkt als één groot speelveld, 
waarin je steeds op zoek bent naar 
de beste mensen. Probeer talenten 

niet aan je te binden, maar laat ze 
vrij. Maak optimaal gebruik van hun 
onafhankelijkheid: van het gegeven 
dat ze hun professie juist te danken 
hebben aan het feit dat ze die bui-
ten de organisatie hebben kunnen 
ontwikkelen, in een omgeving waarin 
kennis delen voorop staat. Benader 
zelfstandige professionals op basis 
van gelijkwaardigheid: accepteer dat 
ze voorwaarden verbinden aan hun 
inzet en dat de machtsbalans dus 

verandert. Beloon ze op basis van 
hun prestaties en niet op basis van 
uurtje factuurtje. Formuleer uitda-
gende projecten voor ze, opdrachten 
waarmee de organisatie is geholpen 
en waardoor de professional kan 
groeien. Als je dat allemaal doet, dan 
ben je als bedrijf niet langer een goed 
werkgever, maar een geweldig pro-
fessioneel platform voor mensen die 
nóg beter willen worden in hun vak 
en daarna weer verder gaan.’

cultural adaptors 
Bedrijven die op die manier omgaan 
met flexibilisering moeten bereid zijn 
de controle wat los te laten: talent is 
geen bezit. Die behoefte aan con-

trole wordt doorgaans ingegeven 
door de angst dat anders de cultuur 
verwatert, de bedrijfswaarden diffuus 
worden en daarmee de identiteit 
van de organisatie. Te veel flexibele 
inhuur van kenniswerkers zou zelfs 
leiden tot ‘corporate alzheimer’. 
Bedrijven die op moderne leest zijn 
geschoeid laten echter zien dat die 
vrees ongegrond is, aldus Jungge-
burt. Ze combineren een sterke be-
drijfscultuur (en vaak in het verlengde 

daarvan een sterk employer brand) 
met veel flexibele inzet van professio-
nals (‘afgewerkte pakketjes op de ar-
beidsmarkt’, in Junggeburts jargon). 
Goede voorbeelden vindt hij bedrij-
ven als Spotify, Coolblue en Boo-
king.com. Wat is hun geheim? ‘Deze 
organisaties selecteren heel stringent 
op bedrijfscultuur, ook bij het inhuren 
van flexibele medewerkers: ze wil-
len alleen cultural adaptors. Tegelijk 
begrijpen ze dat je een professional 
bent die zijn vak buiten de deur heeft 
ontwikkeld en omarmen ze nieuwe 
inzichten.’

koudwatervrees
Naast de behoefte aan controle spe-
len er andere zaken waardoor bedrij-
ven onvoldoende profiteren van de 
flexibele talenten die buiten de or-
ganisatie aanwezig zijn: Junggeburt 
ontmoet bij grote organisaties soms 
arrogantie en naïviteit. ‘Ze omhelzen 
het credo van bedrijven als Spotify: 
wees wendbaar. Maar als het erop 
aankomt, heeft het management 
koudwatervrees en worden er bijna 
geen stappen gezet. Dan hoor ik hen 
zeggen: Talenten van buiten kunnen 
nooit zo goed zijn als de toptalenten 
die we binnen de organisatie heb-
ben gekweekt. En talenten die een-
maal zijn weggegaan, hebben zich 
niet verder ontwikkeld. Want welke 
andere organisatie heeft er nu op-
drachten die zó uitdagend zijn als 
de onze? Wij behoren immers tot de 
happy few.’ Dergelijke organisaties 
realiseren zich volgens Junggeburt 
niet dat geen enkele organisatie in 
staat is om in z’n eentje van talen-
ten topprofessionals te maken. ‘Om 
de doodeenvoudige reden dat geen 
enkele organisatie-uitdaging groot 
genoeg is om een professional opti-

>
‘prestaties worden straks 

bijna continu gemeten, 
of je nu in vaste dienst bent 

of als professional wordt 
ingehuurd.’

<





Niet binden m

aar vrijlaten ---- Op zoek naar cultural adopte
rs

Cultuur ---- kennis ---- Vast ----

 F
le

x 
--

--
--

--
--

--
---

-------

----------------------------- Gelij
kw

aa
rd

ig

uitzendkrachten / zzp’ers / professionals ------------------

------------- Grenzen tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ vervagen -----------------
---

--
--

--
--

-

-------- flexibele schil ---- W
et d

B
a

 --------------------------------------
---



- 26

maal te ontwikkelen. Daarnaast geldt 
dat veel kennis die professionals 
opdoen binnen grote organisaties 
eigen is aan die organisatie. Op het 
moment dat je vertrekt, blijkt dat veel 
dingen die je hebt geleerd alleen bin-
nen die organisatie van waarde zijn. 
Die cultuurbepaalde kennis moet je 
dus eerst van je afschudden om ver-
der te professionaliseren.’ 

Hr-analytics
Dat veel organisaties wel met een 
jaloerse blik kijken naar bedrijven als 
Google, maar zelf niet veranderen, 
heeft ook te maken met de rol van 
hr. ‘Die is vaak te tactisch en te ope-
rationeel: te veel gericht op het op 
oplossen van personele vraagstuk-

ken die op de korte termijn spelen. 
En te weinig betrokken bij de stra-
tegische discussie over de inzet van 
arbeid, die een brede blik naar buiten 
vereist.’ Maar er is verandering op 
komst, aldus de arbeidssocioloog: 
hr-analytics gaat het vak verande-
ren – en daarmee de wijze waarop 
organisaties met (extern) talent om-
gaan. Prestaties worden straks bijna 
continu gemeten, of je nu in vaste 
dienst bent of als professional wordt 

ingehuurd. Vooral jongeren vinden 
dat heerlijk. Die beginnen te lachen 
bij het idee dat ze eens per jaar een 
beoordelingsgesprek krijgen met hun 
manager. En dat terwijl we leven in 
the age of the client: de klant bepaalt 
voortaan wat talent is.’

LESSEn En AdViEzEn

>   De inzet van hoogwaardige 
professionals van buiten de 
organisatie kan noodzakelijk 
zijn om strategische doelen  
te bereiken.

>   Beschouw de arbeidsmarkt  
als één groot speelveld.  
Denk niet in termen als  
‘binnen’ en ‘buiten’. Door het 
brede spectrum aan flexibele 
arbeidsvormen vervaagt die 
grens steeds meer2.

>   Besef dat de relatie met  
professionals heel anders is 
dan die met flexibele krachten 
die om capaciteitsredenen 
worden ingehuurd – en  
daarmee ook de beloning.

>   Selecteer externe professionals 
op bedrijfscultuur, begrijp en 
accepteer dat ze hun professie 
buiten de organisatie hebben 
ontwikkeld.

>   Formuleer uitdagende  
opdrachten waarmee de  
organisatie is geholpen en  
de professional zich kan  
ontwikkelen.

>
‘we leven in the 
age of the client: 
de klant bepaalt 

voortaan wat 
talent is’

<

2 - A Skills revolution: from consumers of work to builders of talent, Manpowergroup, 2017
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OVEr HANS JuNggEBurT

Arbeidssocioloog Hans Junggeburt 
(1957) studeerde sociologie aan de 
universiteit van Tilburg (1983). Aan 
diezelfde universiteit promoveerde hij 
in 1989 op het naoorlogse Nederlandse 
arbeidsmarktbeleid. Van 1999 tot 2010 
was hij bijzonder hoogleraar Nieuwe 
Arbeidsrelaties aan de Universiteit van 
Amsterdam. Junggeburt werkte twaalf 
jaar voor Randstad Holding, waar hij 
verantwoordelijk was voor hrm en 
arbeidsmarktstrategie. Sinds 2003 is 
hij directeur van zijn eigen consultan-
cyorganisatie (JCS) en adviseert hij 
grote, internationale bedrijven over 
hun arbeidsmarkt- en hr-beleid. Jung-
geburt is verder verbonden aan AOG, 
de business-school van de Rijksuni-
versiteit Groningen, en vervult diverse 
toezicht- en adviesfuncties. Tot slot is 
hij veelvuldig spreker op congressen 
over arbeidsmarkt en hrm.



- 28

Verleid iedereen om te werken 
aan persoonlijke ontwikkeling en 
een gezonde levensstijl, maar laat 
het initiatief aan de medewerker. 
dat is het belangrijkste uitgangs-
punt van carglass Vitaal, het 
programma waarmee carglass 
duurzame inzetbaarheid bevor-
dert. Jurre Pellikaan: ‘ga niet 
voor je medewerkers bedenken 
hoe zij vorm moeten geven aan 
hun toekomstige inzetbaarheid. 
dat kunnen ze prima zelf.’

‘Carglass maakt bij klanten het ver-
schil doordat wij hun problemen op-
lossen met echte aandacht’, vertelt 
hr-businesspartner Jurre Pellikaan. 
Hij is binnen het hr-management-
team verantwoordelijk voor duur-
zame inzetbaarheid en vitaliteit. In 
lijn met die missie is Carglass uit-
gegroeid tot een 9+organisatie: een 
organisatie die alles in het werk stelt 
om te zorgen voor een optimale 
klantbeleving. ‘Dat lukt alleen als je 
ook voor je eigen medewerkers een 
9+ organisatie bent: zij moeten fysiek 
en mentaal hun werk goed kunnen 
uitvoeren.’

Positieve invalshoek
Net als andere organisaties breken 
ze zich ook bij Carglass het hoofd 
over vraagstukken die een vergrij-
zend personeelsbestand met zich 
meebrengt. Thema’s als duurzaam-
heid en vitaliteit benadert het bedrijf 
echter veel liever vanuit een posi-
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tieve, business-georiënteerde invals-
hoek. ‘We investeren al jaren fors in 
onze medewerkers, op een manier 
die niet alleen hun inzetbaarheid 
binnen Carglass ten goede komt, 
maar ook erbuiten. Ons inzetbaar-
heidsbudget, vastgelegd in onze 
cao, biedt medewerkers de moge-
lijkheid opleidingen te volgen die niet 
direct met hun ontwikkeling binnen 
Carglass te maken hebben. Zo zijn 
er servicemedewerkers die een op-
leiding boekhouding, horecaportier 
of webdesigner volgen. Het laatste 
wat je wilt, is dat mensen alleen bij 

je blijven omdat ze de vaardigheden 
missen om weg te gaan. Tegelijk cre-
eren we natuurlijk wél een cultuur die 
ervoor zorgt dat mensen graag bij 
ons blijven.’

Brede kapstok
Carglass Vitaal past in die (mensge-
richte) filosofie. Dit programma, dat 
eind 2015 van start ging en geen 
einddatum kent, richt zich op the-
ma’s die zowel te maken hebben met 
de gezondheid van medewerkers als 
met hun persoonlijke ontwikkeling: 
meer bewegen, stoppen met roken, 
matig met alcohol, gezonde voe-

ding, ontspanning en ontwikkeling. 
Behalve die brede kapstok valt op 
dat Carglass Vitaal geen vastomlijnd 
programma is; binnen de thema’s is 
van alles mogelijk. Maar het belang-
rijkste: het initiatief ligt volledig bij de 
medewerkers. Pellikaan: ‘Er was bij-
voorbeeld één medewerker die wilde 
stoppen met roken. Om de kans op 
succes te vergroten, wilde hij ook 
zijn collega’s enthousiast maken. We 
hebben dat opgepakt, onder meer 
door er intern veel publiciteit aan te 
geven. Uiteindelijk zijn er tien work-
shops over stoppen met roken ge-

houden. Dat is wat we steeds doen: 
we zoeken de koplopers op, om sa-
men het onderwerp verder te bren-
gen waarmee zij iets willen.’

Veel vertrouwen
Juist in die bottom-upbenadering 
schuilt de kracht van Carglass Vitaal. 
Gezondheidsprogramma’s roepen 
soms weerstand op: de goede be-
doelingen worden ervaren als be-
moeizucht, doordat de werkgever 
raakt aan de persoonlijke levens-
sfeer van de werknemer. Carglass 
heeft die klip slim omzeild. ‘Wij willen 
medewerkers oprecht helpen met 

de dingen die zij willen aanpakken 
om hun inzetbaarheid te verbeteren. 
Daardoor is er veel vertrouwen. We 
dwingen niets af. Tenzij iemand echt 
uitvalt, dan heb je als werkgever een 
andere verantwoordelijkheid, na-
melijk het re-integreren van de me-
dewerker.’ Pellikaan vertelt dat het 
programma er zelfs toe heeft geleid 
dat medewerkers met onderwerpen 
zijn gekomen waaraan hij zelf nooit 
had gedacht en die bovendien in de 
taboesfeer zitten, zoals financiële 
problemen.

Stijgende lijn
Pellikaan schat dat er binnen Car-
glass Vitaal ongeveer net zo veel 
belangstelling is voor initiatieven op 
het gebied van gezondheid als voor 
de mogelijkheden om te werken aan 
persoonlijke ontwikkeling. Wat dit 
laatste betreft: medewerkers kun-
nen via e-learning allerlei opleidingen 
volgen, meedoen aan in-company-
trainingen en zelfs een MBA halen. 
Daarnaast kunnen ze loopbaanad-
vies krijgen en deelnemen aan loop-
baanbegeleidingstrajecten. 
Ongeveer de helft van de medewer-
kers heeft tot nu toe deelgenomen 
aan minstens één van de activiteiten 
van Carglass Vitaal. Is Pellikaan te-
vreden? ‘Ik zou willen dat nog veel 
meer medewerkers meedoen. En na-
tuurlijk zijn er mensen die je wel eens 
wakker zou willen schudden. Maar er 
is nog steeds een stijgende lijn, en 
dat vinden we het belangrijkste.’

Andere visie
Wanneer is het programma voor 
Carglass geslaagd? Pellikaan: ‘Wan-
neer objectief vaststaat dat de in-
zetbaarheid van onze medewerkers  
toeneemt.’ Een indicatie daarvoor 

>
‘we zien dit als een beweging 

die we zijn ingezet en niet 
als iets dat meteen tot grote 

resultaten kan leiden’
<
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kan de FIT-test bieden. Deze test 
geeft aan of medewerkers fysiek en 
mentaal in staat zijn hun werk op een 
goede manier uit te voeren, nu en in 
de nabije toekomst. Onlangs is deze 
test, bij wijze van nulmeting, voor het 
eerst afgenomen. Maar ook die test 
zal niet altijd met harde cijfers kunnen 
aantonen dat het programma werkt, 
realiseert Pellikaan zich. ‘Naar aanlei-
ding van de Kroon op het werk-prijs 
zijn veel bedrijven bij ons komen kij-
ken. Vaak kreeg ik vragen als: hoe 
verantwoord je de investering? Hoe 
bereken je de opbrengst voor de or-
ganisatie? Die vragen laten zien dat 
wij een andere visie hebben dan veel 
andere bedrijven: wij zijn ervan over-
tuigd dat Carglass Vitaal ons op lan-
gere termijn gaat helpen om de inzet-
baarheid te verbeteren, maar dat laat 
zich op voorhand moeilijk vertalen in 
een harde businesscase. We zien dit 
als een beweging die we zijn ingezet 
en niet als iets dat meteen tot grote 
resultaten kan leiden.’
Wat is, tot slot, zijn belangrijkste ad-
vies voor andere bedrijven? ‘Durf te 
vertrouwen op je medewerkers. Ga 
niet voor hen bedenken hoe zij vorm 
moeten geven aan hun toekomstige 
inzetbaarheid. Dat kunnen ze prima 
zelf.’

LESSEn En AdViEzEn

>   Hoe technologie het werk 
verandert, weet niemand. Eén 
ding is zeker: om geschikt te 
blijven voor de arbeidsmarkt, 
moeten werknemers steeds 
nieuwe kennis en vaardighe-
den opdoen3. Een programma 
als Carglass Vitaal helpt mede-
werkers om zich deze mindset 
eigen te maken.

>   Stimuleer medewerkers om te 
werken aan hun gezondheid 
en persoonlijke ontwikkeling, 
maar laat het initiatief aan hen.

>   Wees ruimhartig in het bieden 
van opleidingsmogelijkheden: 
vergoed ook opleidingen die 
de inzetbaarheid buiten de 
organisatie vergroten.

>   Verpak de boodschap 
aantrekkelijk: Carglass Vitaal 
werd als merk neergezet en 
ondersteund met professionele 
communicatie.

>   Sluit aan bij initiatieven die 
medewerkers zelf nemen.

>   De effecten van programma’s 
voor duurzame inzetbaarheid 
doen zich vaak pas voor op 
lange termijn. En een harde 
businesscase is niet altijd te 
maken.

KRoon op hEt 
WERK-pRiJS

Carglass ontving in 2016 de  
Kroon op het werk-prijs van  
het Nationaal Platform  
Duurzame Inzetbaarheid.  
Naast de grote participatie aan 
Carglass Vitaal was de jury  
onder meer lovend over het  
initiatief om leeftijdsdagen om  
te zetten in ‘blokken’ voor  
persoonlijke ontwikkeling en  
over het persoonlijke budget  
van € 1.500 (per drie jaar).  
Verder wees de jury op de  
toegankelijkheid van leiding- 
gevenden en de hoge  
betrokkenheid van de mede- 
werkers, ondanks het feit dat  
Carglass veel vestigingen telt.

3 - de Skills revolution, Manpowergroup, 2017
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OVEr cArgLASS EN JurrE PELLikAAN

carglass, met Eindhoven als thuisbasis, heeft in Nederland 
vijftig vestigingen. Het aantal medewerkers bedraagt circa 
zeshonderd, de gemiddelde leeftijd is 42 jaar. De meesten  
zijn werkzaam als servicemonteur of klantcontactmedewerker. 
Carglass is onderdeel van Belron, het grootste bedrijf ter  
wereld op het gebied van reparatie en vervanging van  
voertuigbeglazing, actief in 34 landen.

Jurre Pellikaan studeerde Human Resource Management  
aan Fontys Hogescholen. In het jaar van afstuderen (2009) 
trad hij in dienst bij Carglass. In 2013 werd hij hr-consultant  
en in 2016 hr-businesspartner.
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data stellen hr-managers in staat 
betere beslissingen te nemen. 
hr-analytics kan dit vak dan ook 
drastisch veranderen: minder ge-
richt op controle en meer gericht 
op talentontwikkeling. Op voor-
waarde dat al die data verstandig 
gebruikt worden, aldus Sandjai 
Bhulai.

Nee, of iemand bijvoorbeeld goed in 
een team past, dát kun je de com-
puter niet vragen. Prof. dr. Sandjai 
Bhulai gelooft dan ook niet dat al-
goritmes de mens volledig gaan ver-
vangen (‘tenminste, niet op korte ter-
mijn’). Maar hij is ervan overtuigd dat 
het gebruik van data de kwaliteit van 
besluitvormingsprocessen op veel 
terreinen kan verbeteren – en dat dit 
ook gaat gebeuren. Want bijna altijd 
is de mens de zwakke schakel. Door 
zijn gebrek aan kennis, vooringeno-
menheid of gewoonweg door zijn fy-
sieke gesteldheid. ‘Weet je dat rech-
ters aan het eind van de dag minder 
goede beslissingen nemen dan aan 
het begin? Voor recruiters is dat niet 
anders. Niet leuk als je de laatste 
sollicitant van de dag bent.’ Gebrek 
aan kennis kan bijvoorbeeld een rol 
spelen bij artsen. ‘Medische kennis 
veroudert snel. Een arts die zich laat 
ondersteunen door een computer is 
waarschijnlijk beter in het stellen van 
diagnoses. En over vooringenomen-
heid gesproken: als we de profiel-

- 5 - 
Begin met een

visie en niet 
met de data

hR-AnALytiCS
-

prOf. dr. SAndjAi BHUlAi
-

ExpErTINTErVIEW
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foto op Facebook van een kandidaat 
zien, hebben we meteen ons beeld 
gevormd. Maar wat weten we wér-
kelijk van die persoon?’

data als asset
Het besef dat mens en machine 
een winnend team kunnen vormen, 
maakt de rol van data binnen veel 
sectoren groter. Door slim gebruik 
van data kan zelfs de corebusiness 
verschuiven. ‘Neem bijvoorbeeld 
energiemaatschappijen. Hun markt 
is verzadigd, ze moeten dus iets 
nieuws bedenken om zich te onder-
scheiden. Ze weten hoeveel energie 
jij gebruikt en dus ook of het mis-
schien slim is je huis te isoleren of je 
wasmachine te vervangen. Die data 
worden een asset, waarmee goed 
geld te verdienen valt.’ 
Ook in hr, dat zijn wortels heeft in de 
zachte, mensgerichte wetenschap-
pen, worden harde data steeds 
belangrijker. Hr-analytics is dan ook 
meer dan een buzzwoord. ‘Als we 
een vacature plaatsen, hoeveel kan-
didaten kunnen we dan verwachten? 
Wanneer gaan medewerkers ons be-
drijf verlaten? Kunnen we op een ob-
jectieve manier engagement meten? 
Hoe identificeren we de juiste opvol-
ger voor ons afdelingshoofd? Er is 
geen hr-vraag te bedenken of data 
kunnen helpen een goed antwoord 
te formuleren.’ Voor Bhulai staat het 
vast dat het gebruik van data het hr-
vak gaat veranderen. ‘Het is geen 
risicovolle voorspelling dat binnen vijf 
jaar op de meeste hr-afdelingen ook 
data-scientists werkzaam zullen zijn.’

Waarde-uitwisseling
Het gebruik van (persoonlijke) data 
door de werkgever roept ook vra-
gen op: hoe doe je dat op een ver-

antwoordelijke manier? Los van het 
naleven van de regels op het gebied 
van privacy: Bhulai adviseert bedrij-
ven data altijd zo te gebruiken dat 
de medewerker er beter van wordt. 
Hij geeft een voorbeeld uit zijn eigen 
praktijk. ‘Bij ons op de VU proberen 
we te achterhalen welke factoren 
bepalen of studenten het goed gaan 
doen tijdens hun studie. Die informa-
tie kunnen we op verschillende ma-
nieren gebruiken. We kunnen tegen 
sommige studenten zeggen: “Ga 
maar naar een andere universiteit.” 
In plaats daarvan gaan we het ge-
sprek aan en laten we zien waarom 
de betreffende student het waar-

schijnlijk niet gaat redden als hij op 
de ingeslagen weg verder gaat. Met 
als uitgangspunt: hoe kunnen we je 
begeleiden, zodat je wél succesvol 
wordt. Volgens Bhulai moet er altijd 
sprake zijn van een dergelijke waar-
de-uitwisseling, wil er onder mede-
werkers voldoende draagvlak zijn 
om ‘bemeten te worden.’ ‘Gebruik 
data dus niet om mensen te bestraf-
fen, maar om ze te helpen te profes-
sionaliseren. Op die manier kan het 
gebruik van data het hr-vak op een 
positieve manier veranderen: het ac-
cent komt dan minder te liggen op 
controle, en meer op het ontwikkelen 
van talent.’ Overigens is Bhulai niet 

zo bang dat bedrijven verkeerd met 
data omgaan. ‘Bedrijven zijn zeer ge-
voelig voor hun reputatie. Wie mis-
stappen begaat, wordt hard gestraft, 
door de media en de consument.’

Big brother
Een andere kwestie die velen bezig-
houdt: hoever kun je gaan met het 
meten van mensen? Via wearables 
als de Fitbit en de Apple Watch kan 
medische informatie worden verza-
meld. In de nieuwste smart buildings 
is de verlichting in de plafonds ver-
bonden met het internet. In dergelijke 
gebouwen is - dankzij de smartpho-
ne - elke medewerker traceerbaar. 

Uiteraard kunnen die data ook weer 
gecombineerd worden met analyses 
van social-mediagebruik. Ligt big 
brother is watching you op de loer? 
‘Medewerkers moeten natuurlijk wel 
toestemming geven voor het gebruik 
van dit soort informatie. Je kunt het 
nooit verplichten. En ook hier geldt 
de voorwaarde dat medewerkers er 
zelf beter van worden. Wat is erop 
tegen dat een medewerker bij een 
te hoog stressniveau het advies krijgt 
even gas terug te nemen? Bij die 
heel persoonlijke informatie kan ik 
mij bovendien voorstellen dat alleen 
de werknemer die informatie krijgt. 
Technisch kunnen we dat regelen, 

>
‘gebruik data niet om mensen 
te bestraffen, maar om ze te 
helpen te professionaliseren’

<
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Big dAtA

privacywetgeving

Meer inzicht in prestaties

human touch blijft belangrijk

prestaties beter voorspelbaar

Betere besluitvorming

Wearables worden gewoon > FIT BIT - applE WaTCH

Hr wordt meer beta

data-scientist vervangt psycholoog

internet of things

Al het gedrag wordt meetbaar

Big brother is watching you?
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OVEr SANdJAi BHuLAi

Prof. dr. Sandjai Bhulai is hoogleraar Business Analytics 
aan de afdeling Wiskunde van de Faculteit der Exacte 
Wetenschappen van de Vrije Universiteit. Hij studeerde 
Wiskunde, en Bedrijfswiskunde en Informatica.
Bhulai is betrokken bij de opleiding Business Analytics en 
is medeoprichter van het Amsterdam Center for Business 
Analytics, een multidisciplinair onderzoeksinstituut op 
het gebied van big data en business analytics. Daarnaast 
is hij medeoprichter van het postgraduate programma 
Business Analytics / Data Science. Hr-analytics is één 
van zijn aandachtsgebieden.
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door deze data lokaal, op de smart-
phone van de gebruiker, te verwer-
ken en op te slaan, in plaats van op 
een centrale computer.’

Valkuilen
Zoals ook uit onze rondetafelge-
sprekken bleek, willen veel bedrijven 
‘iets’ met hr-analytics. Bijna iedereen 
is zoekende. Sommigen zetten een 
voorzichtige eerste stap, maar wel-
licht niet altijd de juiste. De eerste 
valkuil: zoveel mogelijk data verza-
melen, om vervolgens op zoek te 
gaan naar verbanden. Niet doen, 
zegt Bhulai. ‘Zonder duidelijk idee 
vooraf is de kans op ruis groot. Het is 
wiskundig bewezen dat de kans toe-
neemt dat je allerlei verbanden vindt 
naarmate je meer data verzamelt. 
Maar dat wil niet zeggen dat er ook 
sprake is van causaliteit: het verband 
dat je vindt, berust vaak op toeval. 
De tweede valkuil: meteen een data-
scientist in dienst nemen en die zin-
volle projecten laten bedenken.’ Ook 
geen goed idee, aldus de hoogleraar 
business analytics. ‘Als je dat doet, 
begin je bij de data en niet bij het pro-
bleem dat je wilt oplossen. In de me-
dia hoor je vaak: laat de data maar 
praten, maar dat is onzin.’ 

Hoe kan het wél? ‘Begin klein. For-
muleer een overzichtelijke busines-
scase. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we 
dankzij data een beter inzicht krijgen 
in het ziekteverzuim? Beleg een 
brainstormsessie over de afdelingen 
heen en probeer samen de business-
case op te lossen door ondersteu-
nende data te verzamelen. Werk dus 
altijd vanuit een overkoepelende visie 
en vermijd silovorming. Je moet iets 
op gang brengen en dat lukt alleen 
door samenwerking: Durf te experi-

menteren. Als je eenmaal een paar 
kleine, succesvolle projecten hebt 
gedaan, neemt het draagvlak van-
zelf toe en groeit de volwassenheid 
op het gebied van dataverzameling. 
Van een bedrijf dat op ad-hocbasis 
gebruik maakt van data groei je lang-
zaam maar zeker uit tot een echt 
data-gedreven bedrijf.’ 

Tot slot: hoe zal hr-analytics de we-
reld van werk veranderen? Bhulai 
laat zich niet verleiden tot wilde spe-
culaties. ‘Twee derde van de jonge-
ren tussen de twaalf en negentien 
jaar vervult in de toekomst banen die 
nu nog niet bestaan. Dat geeft aan 
hoe moeilijk het is de toekomst te 
voorspellen. Je kunt de wildste din-
gen bedenken, bijvoorbeeld dat we 
allemaal een sensor geïmplanteerd 
krijgen, maar ik denk dat we uitein-
delijk allemaal verrast zullen worden.’

LESSEn En AdViEzEn

>   Besef dat het gebruik van 
data het hr-vak ingrijpend gaat 
veranderen: op elk gebied van 
het vak kunnen data helpen 
om betere besluiten te nemen. 
Data gaan ook op hr-terrein 
steeds vaker dienen om  
succes te voorspellen, in 
plaats van gedane acties  
te evalueren4.

>   Gebruik hr-analytics op  
een positieve manier:  
om medewerkers te helpen 
zich te professionaliseren.  
Niet om te controleren.

>   Ervaring opdoen met  
hr-analytics? Begin klein:  
formuleer een overzichtelijke 
businesscase en werk die uit.

>   Laat de beschikbaarheid van 
data niet leidend zijn, maar  
het vraagstuk dat opgelost 
moet worden.

>   Betrek alle afdelingen bij het 
inzetten van hr-analytics.

4 - The future of Workforce Analytics, Manpowergroup Solutions, 2016



nAWOOrd  de waarde van wendbaarheid

Organisaties die extreem wendbaar 
zijn hebben de meeste kans op suc-
ces. Wendbaarheid is vereist om 
steeds opnieuw de wensen van de 
klant centraal te stellen en daarop 
de organisatie af te stemmen. Veran-
dering is van alle tijden, maar nooit 
eerder werd zo’n groot beroep op 
het aanpassingsvermogen van or-
ganisaties gedaan. Mondiale trends 
zijn hierbij belangrijke katalysato-
ren. Denk aan technologische ver-
nieuwing (met name digitalisering), 
demografische verschuivingen, de 
toegenomen keuzevrijheid van de 
consument en het feit dat klanten 
‘wereldwijzer’ zijn geworden: de ken-
nis – en daarmee de macht – waar-
over zij beschikken is veel groter dan 
voorheen. ManpowerGroup defini-
eerde deze mondiale krachten voor 
het eerst in 20115.

Er is een directe relatie tussen de 
noodzaak om wendbaar te zijn en 
de manier waarop organisaties met 
talent omgaan. Wendbaarheid stelt 
nieuwe eisen aan de (toekomstige) 
inzetbaarheid van medewerkers en 
doet bovendien een beroep op ande-
re (meer persoonlijke) vaardigheden. 

Het aanspreken van de learnability, 
de bereidheid en het vermogen van 
medewerkers om zichzelf continu te 
ontwikkelen, wordt dan ook steeds 
belangrijker. Om die reden heeft 
ManpowerGroup hiervoor een tool 
ontwikkeld. Hiermee kunnen mede-
werkers zelf in kaart brengen welke 
(leer)stijl zij hanteren om zich aan te 
passen aan nieuwe omstandighe-
den. Deze uitkomst wordt uitgedrukt 
in een LQ (Learnabilty Quotient™)6.
Verder brengt de noodzaak om 
wendbaar te blijven organisaties er 
ook toe om anders te kijken naar de 
pool van mensen die een bijdrage 
kunnen leveren aan het succes van 
de organisatie. De scheidslijn tussen 
intern (vaste medewerkers) en extern 
(alle denkbare vormen van flexibele 
arbeid) zal daarbij steeds meer ver-
vagen.
 
kortom: het wordt voor organisa-
ties steeds belangrijker om de juiste 
medewerkers aan te trekken en uit 
te dagen hun talenten volledig tot 
uitdrukking te laten komen. In de 
nieuwe wereld van werk is het steeds 
meer de klant die bepaalt of dat ook 
lukt.

- 40

is dit witboek voor u aanleiding 
om dieper na te denken over de 
manier waarop uw organisatie 
met talent omgaat? wilt u van 

gedachten wisselen over een van 
de thema’s uit dit witboek? 

neem contact met ons op voor  
het maken van een afspraak of 

voor meer informatie:

dennis ender
senior director strategic clients

tel 06 -55 18 04 26
dennis.ender@manpowergroup.nl

frank weermeijer
directeur Manpower nederland

tel 06-12 66 98 74
frank.weermeijer@manpower.nl

aan de Slag 
met talent-

Ontwikkeling?

6 - Meer informatie vindt u op de homepage van Manpowergroup.nl

5 - Human Age 2.0, Manpowergroup, 2016

mailto:dennis.ender%40manpowergroup.nl?subject=Talentontwikkeling
mailto:frank.weermeijer%40manpower.nl?subject=Talentontwikkeling
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>   Joyce oomen, gespreksleider namens manpowerGroup
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OVEr maNpOWErGrOup

manpowerGroup is wereldwijd al bijna 70 jaar dé hr-expert met innovatieve 

arbeidsmarktoplossingen. als hr-deskundigen helpen wij dagelijks meer dan 

600.000 mensen met uiteenlopende vaardigheden en uit verschillende sectoren 

aan werk. Onze manpowerGroup-familie bestaat uit manpower, Experis, right 

management en manpowerGroup Solutions. met een netwerk van bijna 3.000 

kantoren wereldwijd ondersteunen wij samen meer dan 400.000 klanten in 80 

landen in hun zoektocht naar talent. Van werven en selecteren, trainen en ont-

wikkelen tot loopbaanmanagement, outsourcing en hr-advies. Wij bieden inte-

grale oplossingen voor het vinden, benutten, ontwikkelen én behouden van dit 

talent. Talent dat er voor zorgt dat onze klanten hun bedrijfsdoelen halen en hun 

concurrentiepositie verbeteren. de verkiezing van manpowerGroup tot een van 

’s werelds meest ethische ondernemingen van 2016 (voor het zesde jaar op rij) 

en tot een van de meest gewaardeerde ondernemingen volgens het magazine 

FOrTuNE, versterkt onze positie als meest vertrouwd en gewaardeerd merk in 

de sector. Op onze website leest u meer over de verschillende oplossingen die 

we bieden bij vraagstukken over uw menselijk kapitaal: www.manpowergroup.nl.
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