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Leuker kunnen we het wél voor u
maken!
Sommige beloften hebben tijd nodig om echt breed door te breken. Binnen het
vakgebied is e-hrm zo’n belofte. De mogelijkheden die e-hrm biedt om het werk
voor (personeels)managers én medewerkers te vergemakkelijken zijn al jaren genoegzaam bekend. Toch is de gemiddelde hr-afdeling nog steeds meer dan de
helft van de tijd bezig met het afhandelen van onnodige administratieve processen.
Er is echter een kentering op komst. In toenemende mate vragen medewerkers
om ‘zelfbedieningsmogelijkheden’ bij het aanvragen van verlof en bij het inzien
van hun vakantiedagen. Tegelijkertijd staan de ontwikkelaars ook niet stil door
e-hrm steeds gebruiksvriendelijker en geïntegreerder te maken.
Voor e-hrm geldt eigenlijk een beetje het omgekeerde van de slogan van de belastingdienst: het is in principe al heel gemakkelijk, maar leuker kunnen we het
wél voor u maken! Veel hr-professionals geven dan ook aan dat ze behoefte hebben aan ondersteuning bij de zachte kant van de implementatie: hoe creëer je
draagvlak voor het uitrollen van e-hrm binnen je organisatie?
In dit handige boekje krijgt u tips aangereikt van specialisten en laten hr-managers zien hoe zij een en ander succesvol in de praktijk hebben gebracht. De redactie van hr Strategie heeft daarvoor in samenwerking met afas Software ook
diverse specialisten en gebruikers geraadpleegd om hun visie op e-hrm te geven.
Ondanks de elektronische component blijft e-hrm mensenwerk. Het succes en
het profijt voor hr, de lijn en de medewerkers hangt daar dus in hoge mate vanaf.
Met deze uitgave krijgt u dan ook de tools in handen om binnen uw organisatie te
laten zien dat e-hrm niet alleen handig en modern is, maar ook gewoon leuk is
om mee aan de slag te gaan. Tot slot krijgt u een indringend kijkje in de toekomst:
(e-)hrm in 2022...
Veel leesplezier!
Peter van den Hout
Hoofdredacteur hr Strategie
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wat is e-hrm? Wat is e-HRM?

‘Niet de techniek, maar de
doelstellingen moeten centraal
staan’
Matthijs van den Bos geeft lezingen en publiceert over e-hrm in boeken en
vakmedia. Bovendien heeft hij een grote dosis praktijkervaring. Over de mogelijkheden van e-hrm is hij optimistisch, mits de P&O’er zich bewust is van
de reikwijdte van een e-hrm-traject én zich grondig voorbereidt: ‘Je moet de
meubels niet gaan kopen voordat je weet hoe het huis gebouwd gaat worden.’
Matthijs van den Bos heeft vanuit zijn bedrijf Umanid veel ervaring met het
implementeren van e-hrm-trajecten bij opdrachtgevers: ‘Ik krijg vaak de vraag:
wil je zorgen dat we een nieuw systeem krijgen, want het oude werkt niet meer’,
vertelt hij, ‘Ik probeer dan direct de focus te verleggen van de techniek naar de
doelstellingen die je als P&O-afdeling hebt. Als je geen visie hebt over de vraag
waar je met P&O naartoe wilt, wordt een e-hrm-systeem een soort hebbedingetje,
net als een tablet. Ik stel dus altijd direct de vraag: waarom wil je e-hrm hebben?
En: weet de rest van je organisatie wat de voordelen zijn? E-hrm staat niet op
zichzelf en doe je er niet even bij. De P&O’er dient zich te realiseren dat e-hrm
een verandering voor de hele organisatie is en veel meer dan alleen een technische
operatie.
Ik merk overigens ook dat de verwachtingen vaak heel hoog zijn. Er is vaak sprake
van overenthousiasme. Als men zich er dan echt mee bezig gaat houden, merkt
men dat er veel meer bij komt kijken dan aanvankelijk gedacht. Omdat je veel
dichter bij de eindgebruiker komt, moet je de hele organisatie namelijk meenemen.’

Wat moet een organisatie op orde hebben om e-hrm optimaal te laten landen?
Van den Bos: ‘E-hrm kan juist hélpen om dingen op orde te brengen omdat je
gedwongen wordt om concrete keuzes te gaan maken. Je wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met de vraag: hoe willen wij managers toegang geven tot het sys
teem? Is het alleen een informatiebron of moeten ze mutaties gaan uitvoeren? Of
moeten ze vooral gaan sturen op gegevens die ze uit de database halen? Je kunt
dus voor een lichte of een zware vorm van zelfservice kiezen. Om die keuzes te
kunnen maken moet je een visie hebben over wat je met je managers wilt c.q. wat
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hun taken en verantwoordelijkheden zijn binnen de P&O-functie. Mijn ervaring
is dat het antwoord op deze vraag nog niet altijd duidelijk is uitgewerkt.
Managers zelf vragen vooral naar meer tactische strategische modules. Als ik een
verzuimmodule presenteer, zie ik ze opveren op het moment dat ik ze een managementrapportagefunctionaliteit presenteer. Ze willen graag informatie over de
kwaliteit van hun personeel. Maar ook hier komt het belang van een visie weer
terug. Want zodra je je manager toegang geeft tot beleidsinformatie, moet hij daar
ook iets mee. Je moet hem dus een opdracht of een taak meegeven, prestaties die
hij binnen een jaar moet bereiken en waarover hij verantwoording moet afleggen.
Als je zulke dingen expliciet maakt, creëer je een behoefte.’

Adviseren en begeleiden
Hoe zie jij de relatie tussen hr en management bij de implementatie van een e-hrm-traject?
Van den Bos: ‘De relatie tussen P&O en de leidinggevende is gericht op adviseren
en begeleiden. Dus: de manager zelfstandig maken met betrekking tot de omgang
met zijn personeel. P&O is hier dus een strategisch partner.
Maar waar het echt gebeurt, is de relatie tussen manager en medewerker. Daar zit
in belangrijke mate het succes van de organisatie. De medewerker stelt bijvoorbeeld een concrete vraag over verlof aan zijn leidinggevende. De leidinggevende
raadt de medewerker aan eerst op intranet te kijken en checkt ondertussen zelf in
het systeem wie er nog meer verlof heeft opgevraagd. P&O moet dit soort zaken
faciliteren. Daar gaat het om bij e-hrm: het bedenken van slimme tools om de
relatie tussen manager en werknemer te
versterken.

“

Als je geen visie hebt over de
vraag waar je met P&O naartoe wilt,
wordt een e-hrm-systeem een soort
hebbedingetje

Ander voorbeeld: het is voor een manager
erg prettig om te ontdekken hoe een selectieprocedure is verlopen en via welke media het meest is gereageerd. Vroeger
moest een manager voor zulke informatie
P&O bellen en de P&O’er kwam er dan
een poosje later op terug. Tegenwoordig haalt hij die informatie uit de database.
Hij ziet dat de ene vacaturesite veel beter scoort dan de andere en plaatst op die
laatste de volgende keer dus geen vacature. Uiteindelijk faciliteer je als P&O dus
dingen die leiden tot een betere arbeidsrelatie. Je moet ze helpen om het gemakkelijker te maken.’

”
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Wat zijn naar jouw idee specifieke aandachtspunten voor de P&O’er zelf?
‘P&O moet vooral aan de slag: investeren in de kennis en vaardigheden die nodig
zijn om e-hrm op lange termijn tot een succes te maken. P&O’ers denken wel
eens dat e-hrm vooral iets is voor de administratie, maar het moet uit de administratieve sfeer gehaald worden omdat je er juist ook strategisch voordeel mee kunt
bereiken.

Specialisme
Het is echt een rol die erbij is gekomen. Ik moet de eerste vacature voor e-hrmmedewerker nog zien, en het zou echt niet gek zijn om iemand te hebben met
e-hrm als specialisme. Want voorlopig is het gewoon een specialisme net als
bijvoorbeeld loopbaanadvisering. Dat kan ook niet iedereen. Met name het inhoudelijk en functioneel beheer en onderhoud van applicaties is echt een vak, en dat
kun je niet alleen aan de leverancier overlaten.
E-hrm biedt uitzonderlijke kansen om eindelijk je meerwaarde te bewijzen, vooral op harde thema’s. zodat je echt op weg kunt naar de managementkant. Hoe je
dat flikt? Ik zou zeggen: doe moeite om kennis te verzamelen en ga niet te snel op
Google intypen “nieuw personeelssysteem”. Sta eerst stil bij de vraag wat het gaat
opleveren voor de mensen die het gaan gebruiken. Bel organisaties die het al wel
geïmplementeerd hebben en vraag naar hun ervaringen. Die ervaringen nemen
snel toe. Ik gebruik soms de beeldspraak dat je niet eerst de meubels moet gaan
kopen voordat je weet hoe het huis gebouwd gaat worden. Weten hoe het huis
gebouwd gaat worden, betekent voor P&O bijvoorbeeld: weet welke diensten je zelf
wilt doen en welke diensten je wilt aanbieden in de vorm van zelfservice. Zulke
dingen hoeven niet in dikke beleidsstukken te worden vastgelegd. Dat kan op
enkele A4’tjes.
Zo’n grondige voorbereiding is onder meer van groot belang omdat een verkeerde
implementatie van e-hrm een enorme drempel opwerpt om het de volgende keer
beter te doen. De gevolgen zijn dermate zichtbaar dat je maar moeilijk een tweede
kans krijgt.
Als P&O’er moet je veel breder gaan denken en daarom leg ik zo de nadruk op
kennis. Je moet gaan denken in gegevensstromen, maar je moet ook gaan denken
over de vraag hoe je dingen zo aantrekkelijk mogelijk presenteert. Een verlofadministratie is niet aantrekkelijk; die moet je dus aantrekkelijk maken.
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Communicatie
Een ander aandachtspunt voor de P&O’er ligt in de communicatie rondom de
veranderingen. Sommige P&O’ers sturen een handleiding en denken vervolgens
dat ze er zijn. Ik heb regelmatig ervaren dat klanten in de loop van een proces
leerden dat ze veel meer moesten communiceren dan ze dachten. Je moet echt
tegen die manager zeggen: ‘Ga werken met het systeem, en als het je niet lukt,
kom ik naast je zitten en leg ik het stap voor stap uit.’

Wat zijn naar jouw idee de grootste voordelen van een succesvol geïmplementeerd e-hrm-systeem?
Van den Bos: ‘Je verlegt de focus van tijdsintensieve en foutgevoelige basisprocessen, en het lonkend perspectief is dat je je veel beter en meer kunt gaan bezighouden met beslissingen die leiden tot een beter welzijn van de medewerkers en een
betere gezondheid van de organisatie als geheel. Dat is het hele doel van e-hrm.
Als je e-hrm succesvol wilt implementeren, betekent dat dat zelfservice ook echt
zelfservice moet zijn. Het moet leiden tot zelfsturing van de gebruiker en niet
alleen een nieuwe last zijn die P&O oplegt. Net als de handscanner in de supermarkt het de consument gemakkelijker
maakt om boodschappen te doen, moet
ess het de medewerker ook gemakkelijGouden tip
ker maken om zijn werk te doen.
Doe als hr moeite om kennis te

verzamelen over e-hrm. Sta eerst stil
bij de vraag wat het gaat opleveren
voor de mensen die het gaan
gebruiken. Bel organisaties die het al
wel geïmplementeerd hebben en vraag
naar hun ervaringen.

Daarbij geldt natuurlijk wel dat het sys
teem uiteindelijk niet motiveert, de manager motiveert. En de medewerker gaat
naar zijn werk omdat hij het gevoel heeft
dat hij waardering en aandacht krijgt. Dat
komt niet door het systeem, dat blijft
mensenwerk.’

Hoe ziet e-hrm er over tien jaar uit?
Van den Bos: ‘Ik hoop dat het begrip e-hrm dan niet meer bestaat, omdat het een
normaal onderdeel van P&O is geworden. Het wordt niet meer ervaren als op
zichzelf staand, maar is een geïntegreerd en volwassen geworden onderdeel van
hr.
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Nieuwe tools
Op dit moment hebben we vooral ess. Ook applicaties op het gebied van verzuim,
declareren of recruitment zijn al behoorlijk ingeburgerd. Toch zijn er nog weinig
geïntegreerde oplossingen op basis waarvan je in een oogopslag kunt werken aan
bijvoorbeeld strategische personeelsplanning. Tussen de vijf en tien jaar zullen
meer geavanceerde tools verschijnen; we hebben het dan over workforcemanagementtools: geïntegreerde analyse- en planningtools. Naarmate die functionele
mogelijkheden groeien, heeft P&O ook
meer mogelijkheden om impact te leveren
op strategisch niveau. Daarmee zal de rol
Ik hoop dat het begrip e-hrm
van P&O als volwaardige partij voor direcover tien jaar niet meer bestaat,
tie en management groeien.

“

omdat het een normaal onderdeel
van P&O is geworden

”

Op dit moment zijn we toch nog vooral
bezig met het digitaliseren van de basisprocessen. Ik denk wel dat P&O op de
goede weg is en dat de acceptatie voor dit soort instrumenten groeit. Waar we over
een aantal jaar staan, zal vooral van de P&O’ers zelf afhangen. Laten we er eerst
maar eens voor zorgen dat de personeels- en salarisadministratie op orde is. Ik
zou zeggen: begin e-hrm goed tot je te nemen en aan de slag ermee! Op een goed
voorbereide manier implementeren en van daaruit verder bouwen.’
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‘Het allerbelangrijkste is dat het
systeem gebruiksvriendelijk is’
Hoe implementeer je een e-hrm-systeem in een complexe en pluriforme omgeving? Ferdinand Hagen – werkzaam in een holding die te maken heeft met
tien cao’s – weet er alles van: ‘We leggen heel weinig centraal op. We kunnen
dat niet en we willen dat niet.’
Ferdinand Hagen is hr-manager bij Mourik. Onder deze moederonderneming
hangt een groot aantal verschillende bedrijven, die onderling sterk van elkaar
verschillen. De bedrijven zijn onder meer actief op de gebieden infrastructuur,
industrie- en bouwgerelateerde activiteiten en projectontwikkeling. Een interessante omgeving voor een hr-manager, legt Hagen uit: ‘De inrichting van het
hr-systeem verschilt per bedrijf. In de industrie moet bijvoorbeeld iedereen gecertificeerd en gekwalificeerd zijn vooral vanwege veiligheid, in de wegenbouw
geldt dat ook, maar liggen de accenten
anders. En we hebben te maken met tien
cao’s. Alle bedrijven hebben hun eigen
We leggen heel weinig centraal
bedrijfsregelingen en procedures rondom
op. Daarvoor verschillen de
zaken als ziekteverzuim.’

“

onderliggende bedrijven te veel van
elkaar

”

Mourik werkte in het verleden met een
systeem dat onvoldoende ondersteuning
bood. Het bedrijf ging op zoek naar een
nieuw systeem en kwam uit bij afas. Belangrijke eisen waren onder meer dat
het systeem degelijk moest zijn, dat de processen naar de werknemers konden:
invoer bij de bron.

Processen goed inrichten
Wat heb je als organisatie nodig om optimaal van e-hrm gebruik te kunnen maken?
Hagen: ‘Wat mij betreft is het belangrijkste dat je de processen heel goed inricht.
Op automatiseringsvlak moet het zo gebruiksvriendelijk zijn dat je mensen niet
specifiek hoeft te trainen. Mensen moeten een ziekmelding kunnen doen zonder
dat verdere instructie nodig is. Als je wilt dat mensen zelf meer hun zaken gaan
bijhouden, is het allerbelangrijkste dat het systeem eenvoudig is. Dat is dus het
voornaamste uitgangspunt: hou het simpel. Dat betekent bijvoorbeeld: zorg dat
 wat is e-hrm
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een medewerker geen knoppen ziet waar hij niets aan heeft. Informatie die voor
hem niet relevant is, wil hij niet zien.
Wij kiezen bij de implementatie voor een trapsgewijze aanpak. Neem de ziekteverzuimbegeleiding. Dat gebeurt door de leidinggevende. We richten het proces
zodanig in dat de leidinggevende bij verzuim verslag doet van het contact met de
medewerker en vastlegt waarin hij afspraken maakt over verder contact en werkhervatting. Ook kan hij aangeven dat hij bijvoorbeeld actie verwacht van de bedrijfsarts. We laten zo’n proces eerst doen door de P&O-adviseur. Als die weet hoe
het werkt, kan hij een deel van die taken
bij de leidinggevende neerleggen. Dat betekent niet alleen een eenmalige instrucGouden tip
tie, het vereist ook een goede follow-up en
Houd rekening met je medewerkers.
begeleiding door de P&O-adviseur. Een
Zorg dat ze niet het gevoel krijgen dat
eenmalige presentatie van een demo voor
ze de veranderingen door de strot
managers is niet voldoende om het vergeduwd krijgen, en zorg dat het
volgens zelf te gaan doen.
systeem gemakkelijk voor ze is. Mensen

moeten gebruik van het systeem willen
maken omdat het ze helpt.

Voor de medewerkers heeft het systeem
vooral een raadpleegfunctie. Ze kunnen
hun loonstrook digitaal bekijken, maar
ook bijvoorbeeld opleidingen en arbeidsvoorwaarden. We hebben ervoor gekozen dat mensen zich actief moeten afmelden
voor het ontvangen van de loonstrook per post. We zeggen niet van bovenaf: iedereen krijgt hem voortaan digitaal. We zeggen: iedereen moet zich afmelden en als
95 procent zich heeft afgemeld, gaan we de loonstroken alleen nog maar digitaal
doen.

Leren van elkaar
We leggen sowieso heel weinig centraal op. We kunnen dat niet en we willen dat
niet. Daarvoor verschillen de onderliggende bedrijven te veel van elkaar. We hebben dus niet vanuit de raad van bestuur gezegd: op deze manier gaan we het doen.
Wat we wel doen, is goed kijken naar de ontwikkelingen; op het moment dat een
bepaald nieuw proces in een van de bedrijven goed werkt, kunnen we ervaringen
gaan uitwisselen en het proces ook elders toepassen. Zo leren de bedrijven van
elkaar.
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Van administratie naar advies
Wat er verandert voor hr? Je ziet een duidelijke verschuiving van administratief
werk naar adviserend werk. De salarisadministrateur is niet meer bezig met de
salarisverwerking maar met het zorgen dat de regelingen goed geïmplementeerd
worden in de organisatie.
Kijk bijvoorbeeld naar verzuimbegeleiding: de P&O-adviseur was vroeger een spil
tussen medewerker, leidinggevende en bedrijfsarts. Hij hield zich vooral bezig
met het doorsturen van verslagen van de
arts naar de leidinggevende. Nu zie je dat
hij veel meer overzicht heeft over hoe het
Om als strategisch partner
loopt en eventueel kan bijsturen. Hij heeft
optimaal te kunnen functioneren,
veel meer de rol van procesbegeleider.

“

moet P&O vooral zorgen dat de
juiste informatie op de juiste plaats
komt

De P&O-adviseur heeft dus veel meer
ruimte om te controleren en te adviseren.
Hij kan zich veel meer bezighouden met
zaken als competentiemanagement en
leeftijdbewust personeelsbeleid. En hij is minder afhankelijk van waar hij werkt.
Dat is mooi, want we hebben 100 verschillende locaties, inclusief een keet langs
de A2. Onze P&O-mensen moeten ook daar rondlopen, want die mensen komen
nooit op kantoor.’

”

Wie heeft de lead bij het maken van kwaliteitsstappen?
Hagen: ‘P&O heeft de lead. Vroeger was het onze taak om allerlei rapportages te
genereren. Nu hebben we een systematiek op basis waarvan rapportages op punten die wij belangrijk vinden dagelijks geautomatiseerd beschikbaar zijn voor alle
afdelingen. Denk aan onderwerpen als: hoeveel mensen heb ik beoordeeld? Wat
was mijn bezetting? Enzovoort.
Vanuit de holding rapporteren we een aantal kpi’s en daarmee sturen we indirect
de processen aan. Of we in het nieuwe systeem ook slimmer met data kunnen
omgaan? Jazeker, we zetten bijvoorbeeld verzuim af tegen een reorganisatie en
zetten zo de stap van het alleen maar maken van rapportages naar het interpreteren en vertalen. We rapporteren bijvoorbeeld ook over diversiteit en opleidingen;
die cijfers kunnen we dan vergelijken met collega-bedrijven in de branche en
wereldwijd. Om de vier weken komt de raad van bestuur bij de werkmaatschappijen langs en worden de resultaten besproken. De lijnen zijn bij ons kort en informeel. De directie loopt met zijn concrete vragen gewoon binnen bij P&O.
 wat is e-hrm
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Tweerichtingsverkeer
Het feit dat P&O de lead heeft, laat overigens onverlet dat er ook veel tweerichtingsverkeer is tussen P&O en management in het afstemmen van de rapportages.
Vanuit de organisatie is vaak behoefte aan specifieke informatie, dat kan ook voortkomen uit eisen van opdrachtgevers bij aanbestedingen. Denk aan opleidingen,
aan kwalificaties waar mensen op bepaalde projecten aan moeten voldoen. Zulke
eisen moeten vervolgens door P&O worden geïmplementeerd.
Onze opdrachtgever dwingt ons wat dat
betreft om stappen te zetten. Als wij
mvo-gecertificeerd zijn, krijgen we korZorg dat een medewerker geen
ting. Dus moeten we als Mourik aan een
knoppen ziet waar hij niks aan heeft.
aantal criteria voldoen. En dat betekent
Informatie die voor hem niet
weer dat onze opdrachtgever van ons verwacht dat wij bepaalde dingen kunnen
relevant is, wil hij niet zien
aantonen. Een voorbeeld: we hebben onderhoudscontracten bij petrochemische
multinationals. Ziekteverzuim kost die opdrachtgevers geld. Zij zeggen daarom:
maak maar zichtbaar welke acties je op het gebied van verzuim neemt. Zulke
dingen vragen ze nu al op het gebied van veiligheid en zullen ze zeker ook op het
gebied van verzuim gaan stellen.’

“

”

Welke veranderingen voorzie je voor de toekomst?
Hagen: ‘Je ziet nu al dat de P&O-adviseur niet meer nodig is om de processen in
de lucht te houden. Als dat wordt gedragen door de medewerker en de manager,
zal de makelaarsrol van hr sterker worden, dicht tegen de manager aan en beschikbaar om vragen te beantwoorden. De toegevoegde waarde zal dus veel meer
gaan liggen op strategisch vlak. Om als strategisch partner optimaal te kunnen
functioneren moet P&O vooral zorgen dat de juiste informatie op de juiste plaats
komt.
Door processen te digitaliseren kunnen we veel meer meten en daar stuurinformatie uit halen. Maar als ik zie dat het ziekteverzuim 5 procent is, zegt dat op zich
nog niet zoveel. Maar als ik zie dat mijn manager niet op de eerste dag van ziekmelding contact heeft gehad met zijn medewerker en dat er geen opvolging is
gegeven, kan ik daarop wél sturen. Vervolgens kan ik ook de kwaliteit beoordelen
en kijken waar verbetering mogelijk is.
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Dat zie ik als een proces waarin we echt stappen kunnen zetten: data gebruiken
om acties op uit te zetten. In genoemd voorbeeld kun je bijvoorbeeld samen kijken
hoe de manager zijn gespreksvaardigheden kan versterken. Je kunt dan de leidinggevende echt ondersteunen.’

 wat is e-hrm
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Hoe voer je e-HRM in ?

 wat is e-hrm
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5

VRAGEN AAN:
Saloua El Mourabet
Functie: jr. HR-adviseur
Werkzaam bij: Technische Unie B.V. sinds 1 juni 2007
Saloua El Mourabet ziet e-HRM als de ultieme tool om tot een geïntegreerde
HR-businessrol te komen.

1.

2.
3.
4.

Dankzij e-HRM worden wij als HR-managers serieuzer genomen. Ben je het eens
of oneens met deze stelling?
Met deze stelling ben ik het niet eens. Het serieuzer nemen van HR-managers gaat
veel verder dan alleen invoering van e-HRM. Het veranderen van de mindset speelt
ook een belangrijke rol, bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke geloofwaardigheid
en kennis van de business hebben. E-HRM biedt HR-managers wel meer ruimte
en geeft hen kans om als HR-businesspartner te fungeren. E-HRM zorgt ervoor
omdat administratieve zaken voor HR worden gereduceerd en selfsupporting bij
medewerker en leidinggevenden wordt bevorderd.
Hoe staan de managers in jouw bedrijf tegenover (MSS en) e-HRM?
De managers binnen Technische Unie staan positief tegenover e-HRM. Dit jaar
hebben wij ESS en MSS landelijk uitgerold. De HR-adviseurs hebben de managers
goede ondersteuning geboden bij zowel de implementatie als de uitvoering hiervan.
ESS en MSS biedt de basis voor goede HR-managementinformatie, waarmee het
management kan sturen.
Wat is je favoriete socialmediakanaal in je werk? En welke social media gebruik je
nog meer?
Mijn favoriete socialmediakanaal is LinkedIn. Daarnaast gebruik ik regelmatig
Facebook en Twitter.
Welke websites bezoek je beroepsmatig het meest?
- HR Praktijk
- Gids voor Personeelsmanagement
- HR Base
- NVP
- LinkedIn
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5.

*

Stel je voor: e-HRM in 2022.
Kun je in max. 100 woorden
schetsen hoe de HR-wereld
er over tien jaar volgens jou
uitziet?
Het is 2022. Na een lange
transformatie heeft HR
eindelijk geschiedenis
geschreven. HR bevindt
zich niet langer meer
in een traditionele P&Orol, maar vervult nu een
volledig geïntegreerde HRbusinessrol. Dit is allemaal
mede mogelijk gemaakt
Sa loua El Mourabet
door de implementatie
van e-HRM. Door HRtaken te digitaliseren is
er door HR tijdwinst gecreëerd waardoor HR zich
nu kan focussen op de rol van specialist op het gebied van strategische HRvraagstukken. HR is nu zichtbaar verantwoordelijk voor (verdere) optimalisering
van bedrijfsvoering en realisatie van bedrijfsresultaten. Kortom, e-HRM bepaalt
tegenwoordig door welke bril HR de toekomst bekijkt.
Kun je de volgende zinnen afmaken?
Het leukste van HR is dat het vakgebied continu in beweging is. Steeds weer als
HRM’er de uitdaging aangaan om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en
samen met de business oplossingen/mogelijkheden creëren.
Het moeilijkste van HR is om de focus te verleggen van operationele en
beheersmatige processen naar het leveren van een bijdrage aan bedrijfsresultaten,
HR-businesspartner.
Tijdens mijn werk kan ik niet zonder de kennis van mijn collega’s en zonder
online communicatieplatformen.

 wat is e-hrm
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Hoe voer je e-HRM in?

‘hr zal nog nadrukkelijker een
betrouwbare partner zijn’
Jaap Montijn is teammanager hr Support bij verzekeraar De Goudse. Onder
zijn leiding werd bij de verzekeraar binnen een kwartaal een nieuw e-hrmsysteem succesvol geïmplementeerd. Hoe doe je zoiets? ‘Zorg in ieder geval
dat je medewerkers heel goed meegenomen worden én dat je alle processen
goed op orde hebt.’
‘In 2008 zijn we concreet gaan nadenken over de wijze waarop we hr wilden
toerusten voor de toekomst. Uitgangspunten waren dat digitale dossiers al heel
belangrijk waren en dat ess en mss heel belangrijk zouden worden. Bovendien
wilden we dat onze managers zelf zo veel mogelijk zinvolle beleidsinformatie uit
het systeem kunnen halen.
We hebben in een tender drie leveranciers uitgenodigd en gekozen voor het sys
teem Profit van afas, dat ruimschoots voldeed aan onze doelstellingen en verwachtingen. In het laatste kwartaal van 2008 hebben we binnen drie maanden de
hele administratie om kunnen zetten.

Trots
Vanaf 1 januari 2009 is op tijd aan iedereen het salaris betaald, zonder problemen
en zonder fouten. Daar zijn we als hr-mensen erg trots op, en onze toenmalige
hr/facilitair-directeur gebruikt de operatie nog steeds als een voorbeeld van dingen die je kunt bereiken als je ergens met z’n allen je schouders onder zet.’

Zo’n complexe operatie succesvol uitvoeren in één kwartaal dat klinkt razendsnel. Wat moet je als
organisatie voor elkaar hebben om daarin te slagen?
Montijn: ‘Je moet in ieder geval zorgen dat de hr-collega’s heel goed meegenomen
worden in het traject. Als veranderingen zonder uitleg aan hen worden opgelegd,
wordt het een moeilijk verhaal. Wat je moet doen is dus: de mensen tijdig erbij
betrekken, uitleggen hoe de dingen straks gaan, waar we staan als organisatie, wat
de rolwijzigingen concreet betekenen én erop wijzen dat de veranderingen ook
voordelen met zich meebrengen.

hoe voer je e-hrm in?
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In 2008 hebben we tussen kerst en Nieuwjaar alle medewerkers van De Goudse
uitgenodigd om een simulatieversie van Profit te bekijken onder begeleiding van
een projectmanager en mijzelf. Dat werd erg op prijs gesteld. De medewerkers
zagen zo dat ze niet alleen inzage zouden krijgen in hun digitale dossier, maar
ook dat ze zelf diverse dingen konden doen, zoals verlof aanvragen en zich ziek
melden. Ook hebben we tijdig een goede handleiding beschikbaar gesteld, zodat
de mensen met name hun verlof snel konden aanvragen.

Uitleggen
Een tweede factor die doorslaggevend is voor een succesvolle operatie, is dat je alle
processen op orde moet hebben. Dat is echt enorm belangrijk. Als je over die
processen heel goed hebt nagedacht, weet je precies welke stappen je moet doorlopen. Dat maakt het hele traject veel eenvoudiger én zorgt ervoor dat je goed aan
de hr-collega’s kunt uitleggen waarom hun rol verandert.’

Hoe hebben jullie het management meegenomen naar de nieuwe situatie?
Montijn: ‘We hebben enkele sessies georganiseerd voor de managers om de msstaken onder hun aandacht te brengen. Dat is grotendeels gelukt. Het is nog steeds
zo dat het openen van Profitclient om met analyses te werken niet altijd voor de
hand ligt als je het niet als dagelijkse routine hebt.

“

Wij doen aan integraal management, dus hr-achtige taken liggen veelal bij de
manager. Bij die rol van het management moet je bedenken dat we in 2001 nog
1200 medewerkers hadden en nu nog geen 600. De span of control is voor de
managers dusdanig dat die manager het gevoel heeft dat hij de zaken met betrekking tot zijn medewerkers wel onder controle heeft. Dat hij weet wat ze verdienen,
wat de leeftijdsopbouw is, enzovoort. Toch
is het een eyeopener als een manager dan
met een hr-adviseur praat, die bijvoorbeeld
interessante doorsneden van de orAls veranderingen zonder uitleg
ganisatie kan laten zien.

worden opgelegd aan de
medewerkers, wordt het een moeilijk
verhaal

Je ziet dat de rol van hr-adviseur als businesspartner meer gestalte krijgt. Tegelijkertijd is de relatie tussen management
en hr nog steeds in ontwikkeling. We
zien aan de Profitwebkant dat hr-zaken op het gebied van verzuim, verlof en
andere dagelijkse routines de managers meer aanspreken. De analysekant ligt

”
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verder weg, dat zit nog niet echt in hun routine. Om ze te ondersteunen zorgen
we ervoor dat hr-assistenten regelmatig langs alle managers gaan.

Drempels verlagen
We hebben daarnaast dit voorjaar geprobeerd de drempels te verlagen door een
grote analyse op te delen in meerdere analyses, waardoor je gerichter kunt zoeken.
Het bleek een struikelblok te zijn dat niet ieder onderdeel van Profit is opgezet
inclusief autorisatie, waardoor je de medewerkers die onder een specifieke manager valt, er niet altijd automatisch uit kunt filteren. Dat gaan we oplossen door in
het laatste kwartaal van dit jaar Insite, de nieuwe webversie van Profit, operationeel
te maken. Dan willen we ook nieuwe rapporten beschikbaar stellen die in de plaats
komen van de huidige analyses. De opzet zal dan zodanig zijn dat die rapporten
zo veel mogelijk ook een benchmark bieden. Zo kunnen ze hun eigen team spiegelen aan de gehele organisatie.’

Wat zijn de voornaamste veranderingen geweest voor hr?
Montijn: ‘Op het praktische vlak zie je bijvoorbeeld dat we tot 2009 een salarisadministrateur hadden die bijna volledig op dit terrein actief was. Nu kost het hem,
ten gevolge van de verbeterde efficiency,
nog maar 60 procent van zijn tijd, terwijl
hij er nu ook nog de verwerking van de
Gouden tip
salarissen bij doet, wat daarvoor was uitBreng je processen heel goed in kaart.
besteed. Sinds 2009 draait het allemaal
Als je over die processen heel goed
in eigen huis. Dat zijn dus flinke veranhebt nagedacht, weet je precies welke
deringen. Bijkomend voordeel van het in
stappen je moet doorlopen.
huis halen is bovendien dat je nog beter
zicht hebt op de vraag of het allemaal tijdig verloopt. Je hebt het immers 100 procent in eigen hand. De fiscale en boekhoudkundige bestanden worden klaargezet
en ’s nachts verwerkt. De bestanden zijn de volgende ochtend ingelezen in de
boekhouding en voor ons is voor die maand de kous dan bijna af. Er zijn niet of
nauwelijks afstemmingsproblemen. Digitalisering richting de belastingdienst of
de automatisering van het betaalcircuit zorgt ervoor dat de betrouwbaarheid van
bestanden optimaal blijft.
Of de rest van de organisatie ook anders naar hr gaat kijken? Wij hebben duidelijk gemaakt dat we niet op alle terreinen faciliteren. Wij vinden dat de managers
het voortouw moeten nemen en wij bieden ondersteuning. Daarin zit een redelijke samenwerking. Voor mijn afdeling betekent de introductie van Profit, ess en
hoe voer je e-hrm in?
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dergelijke dat de werkzaamheden zijn veranderd. Dat resulteert er nu in dat wij
onszelf voorbereiden op de stap om vanuit een traditionele verwerkingsafdeling
naar een moderne beheerafdeling te komen. Concreet betekent het dat wij vooral
willen faciliteren in de dingen die de medewerkers zelf kunnen en niet in het
verwerken daarvan. Wij willen declaraties door medewerkers zelf in het systeem
laten invullen en de goedkeuring door de manager laten doen.

Cursussen
Om die slag te maken hebben onze hr-medewerkers bijna alle cursussen gevolgd.
Dat gaat van een cursus payroll tot een cursus om zelf actief analyses te maken of
op te zetten. Die kennis gaat hen straks helpen als ze bijvoorbeeld een wijzigingsvoorstel van de managers krijgen. Uiteindelijk kan de klantvraag zo detaillistisch
zijn dat ook je inrichting daaraan aangepast moet worden. Het gebruikersgemak
staat dan voorop.

“

Wij willen vooral faciliteren in
de dingen die de medewerkers zelf
kunnen en niet in het verwerken
daarvan

Mijn medewerkers zijn op deze manier
naar de beheerrol toegegroeid. Dat zal ook
gaan gebeuren voor de managers. En die
nieuwe situatie zal betekenen dat niet alleen de rol van hr verandert, maar ook
dat we nog nadrukkelijker een betrouwbare partner zullen zijn. Op die betrouwbaarheid leggen we eigenlijk al jaren het
accent door te zeggen: het salarisadministratieve deel moet gewoon in orde zijn.
Als dat zo is, kun je leuke dingen gaan doen met managementinformatie en het
beschikbaar stellen van andere mogelijkheden die Profit biedt.’

”

Welke veranderingen voorziet u voor de komende jaren?
Montijn: ‘Er zal meer ontsloten worden voor de medewerkers, waardoor zij zelf
zaken als declaraties, overwerk en gezinsmutaties kunnen invoeren en aanpassen.
De medewerker zal daardoor meer het gevoel krijgen dat het zijn zaken zijn. En
de hr-afdeling zal moeten leren om meer te gaan loslaten, zonder het controleaspect uit het oog te verliezen. Want hr blijft wel de vinger aan de pols houden en
vaststellen of de administratie op orde is en ook zo blijft.
De digitaliseringsslag zal dus verder gaan én het hr-werkproces zal aangepast
worden en logischer worden. Neem bijvoorbeeld een brief over het nieuwe salaris.
Die wil je het liefst direct vanuit Profit maken. hr moet er dan voor zorgen dat
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die gegevens niet zichtbaar zijn in Profit. Tot aan de uitreiking van de brief moet
het voor de medewerker een verrassing blijven.
En tot slot, wat de toekomst betreft: wij, De Goudse, willen in 2015 de beste ondernemersverzekeraar van Nederland zijn. Dat betekent dat wij ervoor moeten zorgen
dat de medewerkers zich optimaal kunnen concentreren op hun eigen taak en dat
ze zich geen zorgen over hoeven te maken over de tijdige verwerking van bijvoorbeeld ingediende declaraties en overwerk.’

hoe voer je e-hrm in?
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‘Leg uit wat het belang is van een
verandering’
Het invoeren van een e-hrm-traject wordt pas echt een succes als alle betrokkenen – medewerkers en management – het goed oppakken. U moet dus
draagvlak creëren. John Bijl is een zeer ervaren trainer en houdt zich vaak
bezig met onderwerpen als het vergroten van overtuigingskracht en het zorgen
dat een boodschap optimaal landt in een organisatie: ‘Denk niet dat je er met
een speech of een artikel wel bent. Blijf met mensen in gesprek.’
Hoe zorg je als hr-verantwoordelijke nu dat zo’n e-hrm-traject goed wordt opgepakt in je organisatie?
John Bijl heeft als gespreksleider, trainer en coach bij Debatrix veel ervaring met
dit soort vragen. Hij zegt: ‘De meest gemaakte fout bij veranderingen in organisaties is dat men denkt dat wanneer je de structuur verandert, de cultuur wel
meegaat. Maar dat is niet zo. Het werkt eerder andersom: als je wilt veranderen,
zul je eerst moeten kijken naar de cultuur, de structuur volgt dan wel.
Hoe je dat aanpakt? Om te beginnen moet je je realiseren dat de mensen die je
aanspreekt, dingen vaak anders zien dan jij. Je moet leren denken in de argumenten van degenen die je toespreekt en niet in de argumenten die gelden voor jezelf.
Laat ik een eenvoudig voorbeeld uit de e-hrm geven. Stel je voor dat je als organisatie besluit dat medewerkers zelf met een systeem hun vakantiedagen gaan
bijhouden. Als je dat systeem blind uitrolt, zul je zien dat er een hoog percentage
aan fouten in zit, om de eenvoudige reden dat mensen het niet zomaar gaan doen.
Je zult ze eerst moeten uitleggen waarom het belangrijk is dat ze het gaan doen.
Pas als ze zien wat de toegevoegde waarde is voor zichzelf en de organisatie, zullen
ze het ook normaal gaan vinden om zelf hun vakantiedagen bij te houden.
Aan overtuigen zitten twee kanten. Overreden en verleiden/uitnodigen. Als je
mensen de toegevoegde waarde laat zien van een verandering, of het belang voor
henzelf, is het veel gemakkelijker om dat nieuwe gedrag aan te leren dan wanneer
je volstaat met de mededeling: “Zo gaan we het doen.” Het gemiddelde bedrijf is
al lang geen lopende band koekjesfabriek meer. We vragen veel van onze mensen,
we verwachten veel zelfstandigheid. Dan moeten we ze dus bij verandertrajecten
ook serieus nemen. En naar ze luisteren.
hoe voer je e-hrm in?
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Kortom: de eerste stap is dat je je realiseert dat het noodzakelijk is om je mensen
uit te leggen wat het belang is van een verandering. Voor de organisatie maar ook
voor henzelf.
De volgende stap is dan de wijze waarop je die uitleg geeft. Hoe doe je dat goed?
Om die vraag te beantwoorden moet je je eerst rekenschap geven van regel 1 van
communicatie. Die regel luidt: ga ervan uit dat je niet begrepen wordt. Stel dat een
directeur bij de nieuwjaarsreceptie zegt: “We stappen over op een modulaire cao
en je kunt voortaan via het systeem al je verloven bij elkaar sprokkelen en dat is
goed voor de organisatie.” Op dat moment heeft die directeur niets van het belang
van die verandering overgedragen. Want het woord “goed” heeft geen enkele betekenis.
Ik heb het in deze context vaak over twee
vloeken; de vloek van kennis en de vloek
van waarden. De vloek van kennis houdt
Ga altijd uit van de wiify: Whats In It
in dat je van een bepaald onderwerp zo
For You? Dat zou de kern van ieder
veel af weet dat je daardoor niet meer in
betoog moeten zijn.
staat bent om helder uit te leggen waar
dat onderwerp eigenlijk over gaat. Als je
ergens heel veel vanaf weet, sla je wanneer je je boodschap brengt ongemerkt een paar stappen over. Met de vloek van
waarde bedoel ik dat je een onderwerp zo belangrijk kunt vinden dat je je niet kunt
voorstellen dat iemand datzelfde onderwerp niet belangrijk vindt.’

Gouden tip

Blijf in gesprek
Een manager die zich van deze valkuilen bewust is, is al een flinke stap verder, lijkt me. Maar hoe
zorgt hij vervolgens dat zijn verhaal duurzaam landt bij de medewerkers?
John Bijl: ‘Leg de zaken in ieder geval uit met argumenten die passen bij degene
die je toespreekt. Je zult je medewerkers dus duidelijk moeten maken wat het
belang is om dit te gaan doen voor de organisatie, voor de klant, maar ook voor de
medewerker zelf.
Wat goed werkt, is er blijvend over communiceren. Denk niet dat je er met een
speech of een artikel wel bent. Blijf met mensen in gesprek. Nodig er een paar uit
voor de lunch. Ga langs. Organiseer een medewerkersdebat over de veranderingen.
Haal ideeën en argumenten op. Je kunt lokale managers en teamleiders prima
vragen om een rondje te maken en actief met de mensen te bespreken hoe het gaat.
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Als ik betrokken ben bij een verandertraject, streef ik er ook naar om zo veel mogelijk op de werkplek te doen. Mensen worden vaak uit de werkomgeving gehaald
en een trainingslokaal ingeprakt om daar omgekapt weer uit te moeten komen.
Maar dat is onzin. Als je een verandertraject alleen maar begeleidt met een speech
van de directeur en daarna een training in een lokaal, op welk moment in het
traject is er dan aandacht besteed aan de vraag hoe je de veranderingen feitelijk
inpast in je eigen programma op de dag? Ik zeg tegen managers altijd: ga op de
prullenbak staan. Er is niets mis met sessies in het bedrijfstheater, maar zorg voor
aansluiting met de situatie op de werkvloer.
Een fout die de leidinggevende dan vervolgens wél vaak maakt, is dat hij op die
prullenbak gaat staan en vervolgens alleen maar gaat praten tégen het personeel
in plaats van met het personeel. Als je met mensen in gesprek wilt gaan, moet je
ze vooral zelf aan het woord laten. Er is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat mensen het idee hebben dat er een evenwichtig gesprek heeft plaatsgevonden op het
moment dat ze zelf twee derde of driekwart van de tijd aan het woord zijn geweest.
Dus pas als je zelf drie keer zo veel gesproken hebt als de ander, heb je het idee
dat je allebei evenveel gesproken hebt!

Vertel het hele verhaal
Een andere tip: luister zeer zorgvuldig naar bezwaren. En wees ook niet lullig over
de nadelen van een traject. Iedere verandering heeft ook nadelen; zodra je die
bagatelliseert of onder het kleed probeert te schuiven, gaan mensen zich alleen
meer en meer verzetten, ze krijgen het gevoel dat je ze niet serieus neemt.
Als leidinggevende moet je niet onderschatten hoe belangrijk het is om het hele
verhaal te vertellen. Ik zie vaak dat mensen maar een deel van het verhaal vertellen.
Ze hebben het dan alleen over de overgang naar e-hrm, maar plaatsen het niet
in een context. Er is niets op tegen dat een leidinggevende ook een verhaal vertelt.
De plaats in de samenleving, hoe klanten je zien, hoe je met jouw prachtige producten of diensten mensen helpt. Een van de bedrijven die ik het meest bewonder,
is Apple, juist vanwege dit aspect: wat Apple vooral heel goed deed, is dat ze het
verhaal van de organisatie tot kernpunt maakten van hr-beleid.
Dus als je mensen het verhaal vertelt, doe het dan ook als een verhaal. Er is niets
op tegen om eens een toekomstverhaal te vertellen: over vijf jaar ziet deze organisatie er zo en zo uit, en doe je op deze manier je werk. Storytelling heet dat in
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managementjargon. Je wilt je mensen inspireren en dat doe je met een krachtig
verhaal.’

Hoe zorg je dat je managers goed in staat zijn om deze rol op zich te nemen?
John Bijl: ‘Je moet vooral zorgen dat de managers het verhaal aan anderen door
kunnen vertellen. Dat is dus een stap extra: je moet mensen ervan overtuigen dat
ze het verhaal door gáán vertellen. Ik noemde al het voorbeeld van Apple: ze zijn
daar heel slim, want zij overtuigen niet alleen hun klanten, maar de klanten overtuigen ook elkaar; de Apple-community is er erg goed in om anderen uit te leggen
waarom ze Apple-producten moeten gebruiken.
Zo moet ook de rol zijn van managers. Je moet ervoor zorgen dat managers de
argumenten hebben om hun medewerkers te overtuigen. Als ik een manager een
standaardverhaal meegeef dat hij moet doorvertellen, gaat het niet werken. Je kunt
mensen niet overtuigen met een verhaal dat ik heb bedacht, dat moet jouw verhaal
worden.’

Aan het begin van dit gesprek gaf je aan dat je bij verandertrajecten moet beginnen bij de cultuur
en niet bij de structuur. Wat is nu een cultuur waarin veranderingen goed aanslaan?
John Bijl: ‘Er zijn twee manieren om je medewerkers aan te sturen: door ze te
vertellen wat ze moeten doen en door ze te vertellen wat ze moeten bereiken. Stel
je voor dat je een taxi neemt; je kunt de chauffeur dan op twee manieren vertellen
waar je naartoe wilt. De eerste manier is dat je hem het adres geeft en er vervolgens
op vertrouwt dat hij je naar de juiste plek brengt. De tweede manier is dat je hem
zegt waar je naartoe wilt en hem vervolgens op ieder kruispunt vertelt of hij linksaf of rechtdoor moet.
Vertaal je dit verhaal naar bedrijven, dan kun je constateren dat je in Nederlandse
bedrijven niet meer wegkomt met een werkwijze waarin je mensen alleen maar
op ieder kruispunt vertelt wat ze moeten gaan doen, mensen moeten eigen verantwoordelijkheid krijgen om hun doel te bereiken.’
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Vijf tips om draagvlak te creëren
1. Leer denken in argumenten van degene die je toespreekt.
2. Leg mensen heel goed het belang van de veranderingen uit (ga er niet van uit
dat ze de verandering ‘automatisch’ net zo belangrijk vinden als jij).
3. Blijf met de mensen in gesprek (een verandering gooi je niet in één sessie over
de schutting).
4. Zorg dat je de mensen óók ontmoet op hun werkplek (‘ga op de prullenbak
staan’).
5. Neem de mensen mee door een verhaal te vertellen (storytelling!).

hoe voer je e-hrm in?
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‘We zijn erg ambitieus geweest’
Miriam Klok is deelprojectleider ess/mss bij zorgverlener Carintreggeland. Begin dit jaar werd een nieuw systeem geïmplementeerd. De doelen waren ambitieus, en de omgeving – 5000 medewerkers, 150 locaties – zeer pluriform.
Hieronder het verhaal van een fors verandertraject met spanningen en successen:
‘In het eerste kwartaal van dit jaar hadden 3700 mensen van de 5000 ingelogd.’
Miriam Klok schetst een ‘oude’ situatie die veel hr-collega’s zullen herkennen:
‘Tot en met december 2009 hadden we versnipperde personeelsdossiers. Een deel
lag bij de managers, een deel werd centraal beheerd en een deel lag bij de hrmedewerker. We hadden weinig grip op die personeelsdossiers. We hadden papieren verlofkaarten en de verzuimbegeleiding bestond uit papieren dossiers die soms
heel dik waren.
Als je de begeleiding grotendeels via papier doet, kun je niet standaard sturen op
de Wet verbetering poortwachter. Alles moest apart bijgehouden worden, dus de
verschillende managers en hr-mensen bouwden hun eigen tooltjes in Excel om
enigszins grip op de verschillende processen te krijgen. Een dergelijke werkwijze
heeft natuurlijk risico’s en is te foutgevoelig.
Gevolg van deze situatie was bovendien dat managers geen overzicht en volledig
inzicht hadden in de personeelsgegevens. Ze kregen geen signalen over zaken als
einde contract of een medewerker die een jubileum nadert. En van uniforme
managementinformatie was ook geen sprake.

Weg met dat papier
Onze conclusie was: weg met dat papier. We hebben de automatisering in twee
stappen gedaan. In eerste instantie hebben we ons in 2009 beperkt en alleen de
personeelsdossiers gedigitaliseerd, daar lag een grote behoefte. Separaat hebben
we een module digitaal verlof aanvragen voor 500 vaste medewerkers geïmplementeerd.
De tweede stap was met name ingegeven door de groeiende behoefte aan managementinformatie. Het oude systeem kon niet in die behoefte voorzien. We zijn
daarom per januari 2012 overgegaan naar Profit van afas. We kwamen onder
meer bij hen terecht omdat het een flexibel systeem is.
hoe voer je e-hrm in?
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“

Als je eenmaal de keuze hebt gemaakt, kijk je heel goed naar het huidige proces
en naar de gewenste situatie. Bij het definiëren van die gewenste situatie hebben
we ook het management betrokken en hen gevraagd: vertel vanuit de praktijk waar
jullie tegenaan lopen en waar jullie behoeften liggen ten opzichte van het nieuwe
personeelsinformatiesysteem. Voordat we
voor het pakket Profit kozen, hebben we
met een organisatieadviesbureau goed onderzoek gedaan naar de wensen en eisen
De ene manager begint helemaal
van een nieuw systeem.

te glunderen als hij het heeft over de
mogelijkheden die het pakket biedt,
en de ander loopt vast

Voor de implementatie van Profit hebben
we een klankbord opgesteld met een aantal managers die in verschillende hoeken
werkzaam zijn. We hebben heel bewust
voor een pluriforme groep gekozen: iemand die werkzaam is in de thuiszorg, een manager uit de verpleging, iemand
die affiniteit met applicaties heeft en iemand die minder gevoel heeft voor systemen. Ook naar de man-vrouwverdeling hebben we gekeken. Dat klankbord is heel
goed geweest; we kregen veel terugkoppeling en ideeën uit die groep. Bovendien
creëerden we op deze manier draagvlak. Bij de vorige implementatie van 2009
hebben we te veel over de schutting gegooid en daar hebben we veel van geleerd.
Het klankbord heeft een half jaar gedraaid en nog steeds zie je bij die groep een
sterke betrokkenheid. De samenwerking tussen het lijnmanagement en het hoofdkantoor is duidelijk versterkt, dat is een mooi bijkomend voordeel.

”

Uitdagende en zware exercitie
De implementatie van het nieuwe systeem was een uitdagende en zware exercitie.
We gingen echt het hart van de organisatie vervangen, met grote koppelingen naar
planningsystemen. Ook moest er nog een nieuwe verlofregeling worden ingepast,
die per 1 januari 2012 operationeel zou zijn.
Het risico zat voor een groot deel in de koppelingen en in de vraag wanneer de
klant de lead heeft en wanneer de leverancier. Er zat bovendien veel spanning
achter, want in oktober 2011 zijn we begonnen en in januari moest het draaien.
We hebben een externe projectleider aangesteld en daar ben ik heel blij mee. Dat
was een verstandige beslissing. Het heeft ons geholpen om vraagstukken tijdens
de implementatie scherper te krijgen en het hielp ook om de emotie tussen de
projectgroep en de stuurgroep eruit te halen.
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Uiteindelijk hebben we voor de implementatie de afas Award gewonnen. Ik vind
dat we het echt goed gedaan hebben en dat we knap werk hebben geleverd. We
hebben niet alleen het hart van de organisatie vervangen, maar het systeem uitgebreid. We hebben verschillende applicaties de nek omgedraaid en geïntegreerd
in Profit. Bepaalde processen, zoals het declaratieproces, die we op papier deden,
hebben we vertaald naar een digitaal proces. Al met al zijn we erg ambitieus geweest, misschien soms ook te ambitieus. Want aan de voorkant ziet alles er chique
uit, maar aan de achterkant hebben we nog wel last van een aantal zaken die wat
sterker uitgewerkt hadden kunnen worden.

Iedereen leert anders
Hoe we de mensen hebben meegenomen? Om te beginnen waren we ons er erg
van bewust dat iedereen anders leert. Carintreggeland heeft zo veel locaties en de
lokale culturen kunnen aardig van elkaar verschillen. En ook managers onderling
verschillen sterk in de wijze waarop ze met mss omgaan. De ene begint helemaal
te glunderen als hij het heeft over de mogelijkheden die het pakket biedt, en de
ander loopt vast. Hetzelfde geldt overigens voor de afdeling hr. Een deel van
de hr-medewerkers vindt het geweldig
Gouden tip
en een deel heeft het moeilijk. SommiWees je ervan bewust dat iedereen
gen zien het als een bedreiging en andeanders leert.
ren als een kans.
Carintreggeland heeft dit besef onder

meer vertaald in een klankbordgroep
Mede vanwege die interne verschillen
met een heel pluriforme samenstelling,
hebben we gezegd: laten we goed aanwaarin zowel managers zaten die veel
dacht besteden aan de communicatie.
affiniteit hadden met applicaties als
Daarvoor is er een werkgroep communimensen die minder ‘online-minded’ zijn.
catie en verandermanagement opgestart.
Via die werkgroep krijgen managers en
medewerkers inzicht in de werkprocessen en in hun verantwoordelijkheden. We informeren daarbij via nieuwsbrieven
en we houden inloopsessies voor managers, waarmee we heel bewust door de
regio heen gaan. Het zijn sessies van twee uurtjes, waar de managers kunnen
inlopen met alle vragen over Profit. Daar wordt heel verschillend op gereageerd.
De een vindt het onzin en de ander vindt het fantastisch. Daarnaast hebben we
een faq opgesteld voor medewerkers en managers en deze binnen Mijnafas,
het portaal ess/mss, gehangen. De nazorg na de live-gang bestond uit vier weken
een fulltime telefonische helpdesk.
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Voor de medewerkers houden we roadshows, een beetje zoals het inloopspreekuur
voor de managers. En in het begin hebben we You Tube-filmpjes gemaakt waarin
medewerkers stap voor stap uitleg krijgen hoe zij bijvoorbeeld een declaratie kunnen indienen.
Op termijn is een structurele borging heel belangrijk, dat merken we nu elke dag.
We hebben 1,5 fte zitten op een tweedelijns helpdesk. Dat zijn mensen die alle
vragen rondom Profit en Mijnafas beantwoorden. Die helpdesk blijft, want de
managers en medewerkers moeten nog in het pakket groeien.
Wat er veranderd is met de komst van het nieuwe systeem? Een van de eerste
dingen die we sinds de digitalisering hebben gezien, is dat we een stuwmeer aan
verlof hebben. Daar zit ook een interessante rol voor hr, want zij kunnen aan een
manager vragen: “Waarom is jouw stuwmeer verlof zo hoog?” We kunnen ook
best practices vanuit de organisatie naar boven halen en delen met collega’s. Analyseren hoe het personeelsverloop eruitziet en ook daar weer de manager op aanspreken: “Waarom heb jij zo veel instroom?”

Interessantere analyses
Er wordt ook veel meer vanuit een benchmark gewerkt en er wordt veel meer gestandaardiseerd. Gegevens worden geïntegreerd. Door deze ontwikkelingen kunnen we veel interessantere analyses maken. Je ziet wel dat het bij een aantal managers en afdelingen nog moet landen. Sommigen vervallen in de oude rol, en
sturen een wijziging naar de secretaresse
met de opdracht “Voer dat even voor me
in”, in plaats van dat ze de afgesproken
processen volgen. Om dit soort gedrag er
Er ontstaan leuke nieuwe
structureel uit te krijgen heb je een aansamenwerkingen tussen hr,
spreekcultuur nodig. We moeten met z’n
managers en controllers. Dat dwingt
allen de rug recht houden en dat is in een
de mensen om in de rol te kruipen
pluriforme en grote organisatie niet altijd
waar ze horen
even gemakkelijk. Je ziet in een organisatie als de onze altijd dat er delen zijn waar
nog weerstanden bestaan. Dat is jammer,
maar niet onoverkomelijk, het blijven informeren van de managers wat er binnen
het pakket mogelijk is en welke ontwikkelingen op termijn doorgevoerd gaan
worden, is een waardevolle investering.

“

”
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Wat ik ook een erg goede ontwikkeling vind, is dat er hele leuke nieuwe samenwerkingen ontstaan tussen hr, managers en controllers. Dat dwingt en helpt de
mensen om in de rol te kruipen waar ze horen, en zet ze op scherp. Het nodigt
erg uit om nieuwe kaders te plaatsen, en met elkaar te praten over de vraag: “Hoe
organiseren we de organisatie zo efficiënt mogelijk?”
Een andere positief element van het hele proces vind ik de reactie van de medewerkers. We hebben het gebruik van ess getest: in het eerste kwartaal van dit jaar
hadden 3700 mensen van de 5000 ingelogd. Medewerkers reageren ook heel positief. Ze vinden het erg leuk dat ze in hun eigen gegevens mogen kijken. Wel zijn
we enigszins dwingend geweest, doordat iedereen declaraties moest invoeren in
Mijnafas, we hebben dus een aantal zaken omgedraaid. Vroeger kon iedereen
de keus maken tussen een papieren of een digitale loonstrook. Nu hebben we
gezegd: iedereen krijgt een digitale loonstrook en als je ‘m nog op papier wilt, moet
je dat apart aanvragen. Vervolgens zie je dat niemand die aanvraag doet. We denken eenvoudig: “Iedereen bestelt bij Bol.com of Wehkamp, dus waarom dan geen
loonstrook digitaal?”

Aansprekende menuknoppen
We hebben een paar specifieke dingen gedaan om het draagvlak te versterken. We
hebben een prijsvraag voor de naam van het nieuwe systeem uitgeschreven om
de mensen meer bij het proces te betrekken. En we hebben ook bedacht dat we in
het menu ook “aansprekende menuknoppen” willen, daar worden de mensen echt
vrolijk van. Het knopje voor verlof is bijvoorbeeld een palmboompje met een hangmat geworden.
Welke ontwikkelingen ik zie voor de langere termijn? Ik denk dat de medewerker
steeds meer invloed krijgt op en sturing kan geven aan zijn eigen loopbaan. Straks
kunnen de medewerkers zelf zien wat hun opleidingsbudget is en welke cursus
ze kunnen volgen. De hr-medewerker krijgt misschien minder invloed op dit
soort zaken. De rol van hr zal in toenemende mate veranderen van administratie
en brandjes blussen naar een sturende, adviserende en richtinggevende rol.’
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The future of (e-)HRM
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5

VRAGEN AAN:
John Luijben
Functie: Directeur HRM
Werkzaam bij: ANWB sinds 1984 en sinds 2008 in deze functie
John Luijben voorziet nog wel wat knelpunten bij de implementatie van e-HRM in
zijn organisatie.

1.
2.
3.
4.
5.

‘Dankzij e-HRM worden wij als HR-managers serieuzer genomen’ Ben je het eens
of oneens met deze stelling? Kun je je mening toelichten?
Oneens. Je mag hopen dat er vele andere redenen zijn om serieus genomen te
worden. Aan de andere kant zal niet meegaan in dit soort ontwikkelingen wel
tegen je kunnen werken.
Hoe staan de managers in jouw bedrijf tegenover (MSS en) e-HRM?
Positief, maar ik moet erbij zeggen dat het zeker nog niet volledig uitgerold is
en dan met name het Self Service deel. Dat zal nog een behoorlijke verandering
veroorzaken.
Wat is je favoriete socialmediakanaal in je werk? En welke social media gebruik je
nog meer?
LinkedIn en Facebook komen veel voorbij, maar de interne social media via intranet
winnen aan belang.
Welke websites bezoek je beroepsmatig het meest?
Zou ik niet kunnen zeggen.
Stel je voor: e-HRM in 2022. Kun je schetsen hoe de HR-wereld er over tien jaar
volgens jou uitziet?
Er zijn twee mogelijkheden: door de schaarste op de arbeidsmarkt en daarmee het
belang van werving en behoud, wordt HR de dominante discipline in organisaties
óf HR verdwijnt vrijwel als aparte discipline doordat HR de kerntaak van
management wordt.
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*

Kun je de volgende zinnen
afmaken?
Het leukste van HR is dat je
bijna altijd bezig bent met
hele actuele zaken zoals op
dit moment bijvoorbeeld
pensioenen en ontslagrecht.
Het moeilijkste van HR is
dat (HR-)hulpmiddelen/
instrumenten makkelijk een
eigen leven gaan leiden en
vervlakken tot een systeem
waaraan moet worden voldaan,
waarbij de inhoud op het tweede
plan komt.
Tijdens mijn werk kan ik niet
zonder internet en e-mail.

hoe voer je e-hrm in?
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The future of (e-)HRM

E-hrm is meer dan ess en mss

Hoe maak je als hr-professional
optimaal gebruik van social media?
De ontwikkelingen rondom e-hrm raken aan een scala aan andere veranderingen in en om de werkvloer. Denk aan Het Nieuwe Werken, maar ook aan de
toenemende rol die social media spelen in onze communicatie. Relevante vraag
is derhalve: hoe kan de hr-professional de mogelijkheden van social media
optimaal benutten voor zijn of haar eigen werk?
Een veelgebruikte definitie van e-hrm is: ‘Alle op internettechnologie gebaseerde
hulpmiddelen die hrm in algemene zin ondersteunen.’ Die definitie geeft al aan
dat de ontwikkelingen rondom e-hrm raken aan een scala aan andere veranderingen in en om de werkvloer. ‘Het accent ligt in gesprekken over e-hrm vaak
sterk op ess en mss’, zegt e-hrm-specialist Matthijs van den Bos, ‘Ik begrijp dat
wel, want dat zijn de terreinen waar veel voordeel te behalen valt.’ (Een groot interview met Matthijs staat elders in dit boek, red.)
Maar e-hrm is niet alleen ess en mss. Denk aan de toenemende rol die social
media spelen in onze communicatie. Of denk aan het inzetten van die social media voor werving en selectie. Er zijn, kortom, veel onlinetoepassingen die in meer
of mindere mate kunnen worden ingezet door de hr-professional. Een aantal
zaken zetten we in dit artikel op een rijtje.

Social media
Veel van uw medewerkers zullen een LinkedIn-profiel hebben, Twitteren of Facebook gebruiken. Al deze social media brengen voor bedrijven en organisaties kansen én bedreigingen met zich mee. De snelle ontwikkeling van LinkedIn, Twitter
en een hele rits andere kanalen, roepen een heleboel vragen op. En om die vragen
te beantwoorden is beleid nodig, moet een visie op social media ontwikkeld worden. Want alleen maar pionieren en ad hoc inspelen op de nieuwe communicatierealiteit kan op een gegeven moment niet meer. Daarvoor is de impact van social
media té groot geworden.
Veel bedrijven nemen de aanwezigheid van de eigen medewerkers op social media
erg serieus; onderzoek toont aan dat bedrijven tegelijkertijd vaak ontevreden zijn
the future of (e-)hrm
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over de richtlijnen die ze voor social media-gedrag hebben ontwikkeld. Hier ligt
dus een mooie taak voor hr: zorg dat er goede richtlijnen komen. De implementatie van die richtlijnen kan de vorm hebben van een drietrapsraket:
1. Formuleer heldere richtlijnen.
2. Zorg dat de medewerkers zich aan die richtlijnen conformeren.
3. Zorg dat de richtlijnen een langdurig en positief effect hebben.

1. Formuleer heldere richtlijnen
Gelukkig hebben een aantal grote bedrijven al prima richtlijnen geformuleerd. De
richtlijnen van organisaties als Philips, tnt en Adidas – allemaal online te vinden – kunnen prima als inspiratie dienen voor de richtlijnen die u voor uw eigen
organisatie wilt ontwikkelen. In de al ontwikkelde richtlijnen zijn een aantal overeenkomsten te vinden.
Medewerkers worden meestal opgeroepen de volgende gedragsregels na te streven:
• Wees open en transparant: medewerkers worden aangespoord om altijd helder
te vermelden wie ze zijn.
• Ken de kernwaarden van je onderneming: medewerkers moeten ervoor zorgen
dat uitingen via social media overeenkomen met de kernwaarden van de eigen
organisatie.
• Denk na voordat je handelt en communiceer correct: in alle richtlijnen wordt
een sterk appel gedaan op het ‘gezonde verstand’ van de mensen.
• Ken de feiten: Philips draagt haar medewerkers op: ‘Eerst de context te begrijpen
voordat ze deelnemen aan een conversatie.’
• Ga zorgvuldig om met gevoelige informatie: attendeer werknemers nadrukkelijk
op de risico’s van het ‘lekken’ van vertrouwelijke informatie via social media.

2. Zorg dat de medewerkers zich aan die richtlijnen conformeren
Als de richtlijnen eenmaal zijn geformuleerd, moet u ervoor zorgen dat ze ook
landen bij de medewerkers en dat de medewerkers ze gaan naleven. Hiertoe kunt
u de volgende acties ondernemen:
• Leg de richtlijnen vast: stel een document op waarin de richtlijnen helder zijn
geformuleerd en zorg dat medewerkers dat document – bijvoorbeeld via intranet – altijd bij de hand hebben.
• Organiseer social media-bijeenkomsten: breng de medewerkers actief op de
hoogte van de (nieuwe) social media-richtlijnen. Dat kan bijvoorbeeld door het
organiseren van een of enkele workshops.
• Zorg voor een aanspreekpunt: stel een of enkele medewerkers aan als interne
social media-vraagbaak.
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3. Z org dat de social media-richtlijnen een langdurig en duurzaam
positief effect hebben
Er zijn diverse manieren om te zorgen dat het social media-beleid ook op lange
termijn zijn waarde behoudt. Een belangrijke tip luidt: be positive! Social media
verhouden zich niet zo goed tot een repressief of defensief beleid. Het zal waarschijnlijk contraproductief zijn als een
Een aantal grote bedrijven heeft
organisatie (te) fanatiek probeert de social
al prima richtlijnen geformuleerd
media-activiteiten van de eigen medewerkers in een keurslijf te dwingen. Beter is
het om het accent te leggen op de eigen
verantwoordelijkheid en het – hiervoor al genoemde – gezonde verstand van de
medewerkers. De richtlijnen worden dan geen keurslijf, maar een positief referentiekader.

“

”

Onderken de dynamiek van social media
Zorg dat de richtlijnen indien nodig met de tijd meegaan. Zorg dat ze niet in cement gegoten zijn, maar meebewegen met mogelijke veranderingen. De kanalen
en de wijze waarop ze gebruikt worden, ontwikkelen zich, stem de richtlijnen af
op die ontwikkelingen.
Verder is het belangrijk dat u uw medewerkers actief bij het social media-beleid
betrekt. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kan het positief werken om
een of enkele social media-werkgroepen op te richten, die de taak hebben om de
interne expertise op het gebied van social media bij elkaar te brengen, advies uit
te brengen over verbetering van de richtlijnen en collega’s actief over ontwikkelingen en mogelijkheden te informeren.

Social recruitment
Ook social recruitment, het inzetten van social media voor werving en selectie,
biedt volop kansen. Matthijs van den Bos zegt elders in dit boek: ‘Het is voor een
manager erg prettig om te ontdekken hoe een selectieprocedure is verlopen en via
welke media het meest is gereageerd. Vroeger moest een manager voor zulke informatie P&O bellen en de P&O’er kwam er dan een poosje later op terug. Tegenwoordig haalt hij die informatie uit de database. Hij ziet dat de ene vacaturesite
veel beter scoort dan de andere en plaatst op die laatste de volgende keer dus geen
vacature. Uiteindelijk faciliteer je als P&O dus dingen die leiden tot een betere
arbeidsrelatie. Je moet ze helpen om het gemakkelijker te maken.’
the future of (e-)hrm
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U kunt verschillende acties ondernemen om social recruitment goed in te zetten.
We noemen een paar belangrijke:

1. Zorg voor een waardevolle context
Een organisatie die een (eigen) community in het leven roept en zich vervolgens
alleen maar bezighoudt met het zenden van vacatures is niet slim bezig, zeggen
de deskundigen. Het werkt veel beter om binnen een inhoudelijk relevante community ook vacatures te integreren. Vacatures zijn, met andere woorden, een onderdeel van een omgeving waarin ook allerlei andere relevante informatie wordt
uitgewisseld.

2. Overweeg een sterke ‘werken bij’-website
Een speciale website voor uw recruitmentactiviteiten kan de geïntegreerde benadering goed ondersteunen. Kijk eens naar de zeer goed uitgewerkte site van de
politie op www.kombijdepolitie.nl, met heel veel praktische informatie, maar ook
een sterke interactie met bijvoorbeeld Twitter en Facebook.

3. Verbind social recruiting met referral recruiting
Referral recruiting staat voor het inzetten van (de netwerken van) de eigen medewerkers bij werving van nieuwe medewerkers. Als u als bedrijf sterk gelooft in
referral recruiting, zult u een grote toegevoegde waarde zien in een actieve aanwezigheid van uw eigen medewerkers op
social media en die aanwezigheid ook
stimuleren. Niet de recruiter of de hrBe positive! Social media
manager is de ambassadeur van de orgaverhouden zich niet zo goed tot een
nisatie, maar de medewerker die inhoudelijk op niveau kan communiceren met
repressief of defensief beleid
vakgenoten bij andere organisaties. Een
actieve aanwezigheid van deze ‘kwaliteitsmedewerkers’ versterkt de uitstraling van de organisatie voor potentiële nieuwe
medewerkers. De medewerkers plaatsen vacatures gericht en ‘met beleid’ binnen
hun eigen sociale netwerken.

“

”

4. Kies voor een geïntegreerde benadering
Uw activiteiten op social media moeten goed zijn afgestemd op uw andere wervingsinstrumenten. Social media zijn het meest effectief als ze goed zijn geïntegreerd in uw totale werving. Het ‘inregelen’ van de social media, en het uitvinden
waarvoor ze wel en niet goed inzetbaar zijn, is voor een groot deel een zaak van
uitproberen.
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Uiteraard blijven naast de moderne onlinetools ook andere wervingsmethoden
hun waarde behouden. Zelfs bedrijven die het meest social media-minded zijn,
betrekken nog een (flink) deel van hun medewerkers via andere kanalen.

the future of (e-)hrm
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‘Leg eerst het fundament en ga dan
pas bouwen’
John Siemons is zeer ervaren in het implementeren van hr-systemen bij grote organisaties. Het begon bij Jumbo, waar hij als projectleider de implementatie van afas begeleidde. Inmiddels heeft hij als zelfstandige in de keuken
van diverse organisaties mogen kijken en leerde dat veel bedrijven tegen dezelfde problemen aanlopen.
Siemons vertelt: ‘Bij veel organisaties tref ik angst aan om echte veranderingen
door te voeren op het gebied van hr en salarisadministratie. Die angst komt deels
voort uit het feit dat er binnen die organisaties eilandjes bestaan die niet goed met
elkaar communiceren, waardoor niemand op alle terreinen kan meepraten. Niemand heeft het totaaloverzicht. Er is een afdeling hr en een afdeling salarisadministratie, en tussen die afdelingen bestaat een grote kloof.
Die salarisadministratie ontleent haar bestaansrecht onder andere aan uitzonderingen. Ze zijn vaak de sluitpost en maken de fout om die uitzonderingen zelf vast
te houden en op te willen lossen. Als een manager een fout maakt, herstellen ze
dat, terwijl je eigenlijk terug zou moeten naar de bron. Leg de verantwoordelijkheid
daar neer waar die feitelijk behoort te liggen.
Ik begin mijn opdracht altijd met een bespreking met de directie, waarin ik dit
soort issues op tafel leg. Ik vertel ze wat ik ga aantreffen en welke veranderingen
nodig zijn om een nieuw hr-systeem echt succesvol te implementeren. Die veranderingen gaan meestal veel verder dan men aanvankelijk denkt. Ik vraag ze of
ze bereid zijn om de veranderingen die nodig zijn te ondersteunen. Dat raakt echt
alles: de organisatie moet af van het denken in uitzonderingen. In plaats daarvan
moet men gaan standaardiseren. Dat betekent dat de directie minder populaire
maatregelen moet durven nemen. Ze zal afscheid moeten nemen van een cultuur
waarin het altijd vermeden werd om de moeilijke gesprekken te voeren met de
mensen die hun werk niet doen zoals zou moeten en daarmee voor die uitzonderingen verantwoordelijk waren.

the future of (e-)hrm
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Eén psa-afdeling
Het gaat, kortom, om uniform beleid maken en integratie van de processen. En
dat kan optimaal vanuit één psa-afdeling. In de traditionele situatie werken op de
salarisadministratie en op de hr-afdeling een totaal ander type personen en ze
rapporteren vaak ook nog aan een andere directeur. Daar moet je van af, en je moet
dus op voorhand afstemmen wie binnen de directie die nieuwe psa-afdeling gaat
aansturen. Die visie moet er liggen voordat je aan de slag gaat.
Niet alle organisaties staan open voor dit soort veranderingen, maar voor een
goede implementatie van een hr-systeem is het een eis dat de directie die veranderingen ondersteunt. De implementatie van afas bij Jumbo was een enorm
project; een van de voornaamste sleutels voor het succes was dat ik de volledige
steun had van de directie.
Het verhaal van Jumbo was bijzonder. Ze zijn in 6 jaar gegroeid van 5000 naar
30.000 man, en met de overname van C1000 zitten ze nu op 70.000 medewerkers. Die massa maakt automatiseren noodzakelijk. De opdracht van Jumbo was:
maak er een geoliede machine van. Jumbo en afas zijn samen het systeem zodanig gaan uitwerken dat het de manager echt gaat helpen om werk te laten verdampen. Op die manier is InSite ontstaan, ook vanuit de gedachte dat de behoefte bij andere bedrijven heel sterk op die van Jumbo zou lijken. Jumbo is alleen
een stuk groter, maar de vraagstukken zijn voor 90 procent hetzelfde. Het belang
van het standaardiseren van alle in-, door- en uitstroomprocessen was bij Jumbo
evident; een organisatie als Jumbo kan niet anders. Als je het voor 30.000 mensen
toelaat om uitzonderingen toe te passen, moet je veel meer mensen aannemen
om al die uitzonderingen te verwerken.

Maak het gemakkelijk
Omdat we bij Jumbo met de directie consensus hadden op de genoemde punten,
konden we door naar de ontwikkelingsfase. Een belangrijke visie die we bij Jumbo
hebben uitgewerkt, is: de enige kans van slagen van ons project is als we het leven
voor de manager gemakkelijker maken. De manager moet achter het systeem
kruipen en zonder handleiding de mutaties kunnen invoeren. Salaristechnische
mutaties moeten eigenlijk worden weg geautomatiseerd. Je moet niet van de manager een salarisadministrateur maken. Dat betekent concreet: als Jumbo een
caissière aanneemt, moet je al in het systeem hebben vastgelegd welke parameters
daaraan hangen en moet je zorgen dat daarop geen uitzonderingen mogelijk zijn.
Binnen Insite zijn daarvoor profielen ontwikkeld.
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Zulke trajecten zouden ermee moeten beginnen dat je als bedrijf gedetailleerd je
eigen organisatiestructuur in kaart brengt. Daar zie ik het vaak fout gaan. Hoeveel
bedrijven zijn in staat hun organisatiestructuur echt uit te tekenen?
Ik trek vaak de parallel met het bouwen van een huis. De manier waarop veel
bedrijven in zo’n verandertraject stappen, vergelijk ik dan met een groep metselaars die beginnen te metselen terwijl de bouwtekening er nog niet ligt. Als je een
huis gaat bouwen, begin je met de bouwtekening en de fundering, voor een organisatie zijn dat het organogram en de autorisatiestructuur. Die vormen samen de
ruggengraat van je systeem. Maar in de praktijk zijn die zaken bijna nooit goed
geregeld.
Een salarisadministratie kun je vaak nog prima voeren zonder die fundering, maar
een hr-systeem niet. Voor een goed hr-systeem moet je het organogram en de
autorisatie kunnen uittekenen: wie rapporteert aan wie? Wie geeft een beoordelingsgesprek aan wie? Wie keurt de verlofaanvragen goed? Vaak kunnen mensen
zulke vragen niet beantwoorden omdat er zo veel uitzonderingen gelden. Van de
uitzonderingen zorgt 5 procent vaak voor 80 procent van het werk.
Als je die organisatie- en autorisatiestructuur niet goed hebt ingericht, weet je
zeker dat je over twee tot drie jaar kunt gaan puinruimen en zeker niet verder kan
bouwen met aanvullende hr-processen.

Zelf aan het stuur
In het verlengde hiervan: ik zie vaak dat de klant achterover gaat zitten en denkt
dat de consultant de implementatie wel verzorgt. Maar zo werkt het niet: de kracht
zit bij de klant zelf. Ik zeg wel eens over de software van afas dat je met een Ferrari komt voorrijden. Als je dan iemand die totaal onvoorbereid is de sleutels geeft,
gaat het mis. Het product is zo breed en met de verkeerde aanpak gaat het niet
goed komen. En de klant moet echt zorgen dat hij zelf achter het stuur komt te
zitten, dat hij snapt wat er gebeurt als hij aan een van de knoppen draait.
Het verhaal is dat de klant voor 75 procent zelf aan de slag moet. Dat betekent ook:
maak tijd en medewerkers vrij voor het project, anders gaat het niet werken.
Hoe ik mensen meekrijg in dit verhaal? Dat lukt alleen als je ze iets kunt bieden
waarmee ze echt geholpen zijn en dat doe je door het werk te laten verdampen en
niet door het werk te verplaatsen. Iedere minuut dat een filiaalmanager van Jum-
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bo aan de administratie besteedt, is hij niet in de winkel. En hij moet zo veel
mogelijk in de winkel zijn. Dus als hij zijn in-, door- en uitstroommutaties sneller
kan afhandelen, is dat de sleutel tot succes.
Vervolgens moet het systeem gemakkelijk werken. De managers van Jumbo zeiden
na een eerste kennismaking met het systeem: “Oh, zo boek ik ook mijn reisje via
internet.” Dat is de bedoeling: zorg dat het
simpel is en dat het snel en efficiënt kan
worden uitgevoerd.

“

Je gaat toch ook geen huis
bouwen zonder bouwtekening?

”

Ik zie overigens meer toegevoegde waarde
in mss dan ess. Als je het over verdampen van in-, door- en uitstroomprocessen
hebt, heb je het toch over mss. Er zijn eigenlijk drie trappen: eerst moet de afdeling
psa het systeem optimaal hebben ingericht en begrijpen, daarna ga je kijken of
je het naar de manager kunt tillen en als laatste stap kun je kijken of je ook de
medewerker toegang gaat geven. Ik kom het vaak in verkeerde volgorde tegen.
Ook hier kun je het weer vergelijken met de bouw van een huis. We hebben Profit
InSite ontwikkeld om het leven voor de manager gemakkelijker te maken, maar
om dat te bereiken moet je eerst zorgen dat psa precies weet hoe het werkt. Dat
betekent: faseren. Bouw eerst de eerste verdieping, en pas daarna de tweede.
De voornaamste winstpunten na een goede implementatie? Ik ben een groot voorstander van transparantie. Mensen kunnen zien waar zich iets bevindt. Het
systeem leidt tot een snelle en efficiëntere afhandeling van gegevens en tot kostenbesparing. Sommige bedrijven beginnen het traject vanuit de noemer kostenbesparing. Maar dat hoeft niet. Die kostenbesparing komt vanzelf.

Slagvaardig
Neem Jumbo: bij Jumbo moest een filiaalmanager die naar een nieuwe winkel
ging, in het verleden daar eerst een eigen plek creëren. Met Insite gaat dat straks
veel simpeler, want hij kan gelijk vanuit het standaardsysteem aan de slag. Dat
maakt bedrijven slagvaardiger en stelt ze in staat om veel beter te groeien.
In de oude situatie moesten dingen vaak op drie plekken worden ingetypt. Dat kon
dus door drie mensen fout gedaan worden. Als het op één plek gebeurt, verminder
je het risico op fouten en kun je een fout bovendien direct traceren, die kan name-

Gedownload
Afas.indd 50op 27 september 2013 door mvdbumanid@gmail.com.

e-hrm=

:)

50

28-08-12 12:33

Dit rapport is een persoonlijke kopie van Dhr. AM van den Bos (UmanID, ).

lijk maar door één persoon gemaakt zijn. In de huidige praktijk gaan mutaties nog
over veel te veel schijven.
En dat is ook een belangrijk onderdeel van het traject: mutaties bij de bron. Iedere
organisatie moet de stap gaan maken om mutaties bij de bron neer te leggen. Als
er sprake is van een adreswijziging heb je er toch als medewerker belang bij dat
die goed wordt doorgevoerd? Hoe gaat het nu nog vaak in de praktijk? De medewerker geeft de wijziging door aan de leidinggevende. Die neemt het over op
mutatieformulier, hopen maar dat het er goed op komt. Het formulier gaat naar
de personeelsadministratie, die kan er
niets mee, en stuurt het door naar de salarisadministratie, die de wijziging verDe veranderingen gaan meestal
volgens invoert in het systeem.

“

veel verder dan men aanvankelijk
denkt

”

Om e-hrm neer te zetten moet je een
personeels- en salarissysteem optimaal
ingericht hebben en alles wat met personeel te maken heeft, erin hebben en bij de bron registreren. In veel organisaties
hangt het systeem er een beetje bij. Maar dat systeem ga je een veel belangrijkere
rol geven, want alles komt uit dat systeem voort. Als het daar niet is geregeld, moet
de hele organisatie er last van hebben. Je kunt e-hrm ook niet meer los zien van
andere afdelingen, je moet gaan praten met alle afdelingen die te maken hebben
met die gegevens. Neem een stukje accountbeheer, dat noemen we tegenwoordig
vaak identity management: bij welke bestanden mag iemand komen? Heeft een
medewerker een pasje nodig om ergens een slagboom door te kunnen? Al deze
zaken zijn te herleiden naar het personeels- en salarissysteem.

Gevolg is dat het er niet meer als “nice to have” bij hangt, maar dat het een dwingend systeem wordt. Daar zijn ook de grootste winsten te behalen. Bij Jumbo zal
het op termijn zo geregeld zijn dat iemand die niet in het systeem zit, niet kan
komen werken.
Organisaties zijn zich nog onvoldoende bewust van wat er uiteindelijk gaat verdampen als ze er echt mee aan de slag gaan.’
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Tips voor een succesvol traject
• Zorg dat de directie het traject volledig steunt.
• Zorg dat je geen kopie maakt van de bestaande situatie, grijp deze kans om
zaken te veranderen.
• Creëer bewustzijn bij de mensen dat zij zelf – en niet de consultant – aan de
knoppen moeten zitten.
• Zorg voor standaardisering en neem radicaal afscheid van denken in uitzonderingen.
• Zorg dat het bedrijf de eigen organisatie en autorisatie structuur optimaal in
beeld heeft.
• Zorg dat het systeem eenvoudig is en de manager écht helpt.
• Zorg voor invoer aan de bron.
• Zorgvuldigheid gaat boven snelheid.
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(E-)hrm in 2022: Idols,
hologrammen en neurologische
hersenscans
Tien jaar vooruitkijken, kan dat? Zekerheden zijn niet te geven maar er valt
toch wel iets te zeggen. Tien jaar terug, 2002, stond e-hrm op doorbreken
in ons land nadat het eind jaren negentig van de vorige eeuw kwam ‘overwaaien’ vanuit de vs. In dit artikel laten Mohamed Amri, manager productmanagement van afas, Rob van den Berg, zelfstandig gevestigd adviseur voor
personeels- en organisatievraagstukken en Kees Gabriëls, begeleider van verandertrajecten op basis van ieders talent, en auteur, hun licht schijnen over
kansen, valkuilen en de toekomst van (e-)hrm.
Maar eerst stappen we in de tijdmachine en belanden in 2022. Bij vrijwel alle
bedrijven zijn de receptionistes al jaren geleden vervangen door interactieve hologrammen. Nadat de ‘War for Talent’, die het afgelopen decennium heeft gewoed,
is beëindigd, bestrijden werknemers in 2022 elkaar in Idols-competities om zo de
hoogste bonussen in de wacht te slepen. Werknemers die op hun beurt door de
hr-afdeling via neurologische hersenscans op aanleg zijn geselecteerd. Toekomstmuziek of slechts het verlengde van trends die in 2012 al zijn te signaleren?

Raplexity
Volgens Van den Berg, auteur van twee boeken over e-hrm, voltrekken de technologische ontwikkelingen zich alsmaar sneller. Bovendien gaat het daarbij om
een veelheid van vernieuwingen en veranderingen. ‘Doordat deze zich in een hoog
tempo grotendeels (gedeeltelijk) simultaan voordoen en voltrekken, is sprake van
een complexe situatie. De socioloog Hamaker heeft in dit verband het begrip raplexity opgeworpen: de combinatie van rapidity (snelheid) en complexity (ingewikkeldheid) is kenmerkend voor de vele maatschappelijke ontwikkelingen.’
Van den Berg memoreert dat begin deze eeuw e-hrm in Nederland werd getypeerd als ‘personeelsbeleid met de muis’. ‘Dat beeld is nu allang achterhaald, want
de muis is overbodig bij de mobiele telefoon en de iPad en andere tablets. De
computer (en de muis) is alweer verouderd.’ Ook de medewerkers gaan hierin mee:
zij zullen steeds meer directe en gepersonaliseerde toegang verlangen tot zake-
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lijke applicaties vanaf steeds meer verschillende apparaten. Van den Berg: ‘Hoe
dit er in 2022 precies uitziet, weet ik ook niet (de tv thuis zal waarschijnlijk ook
een rol vervullen), maar de ingezette trend in deze richting zal waarschijnlijk alleen maar heviger worden.’

Nieuwe generaties op de werkvloer
Maar niet alleen de applicaties en apparaten zijn in 2022 veranderd. De generatie
die in 2022 op de arbeidsmarkt actief is, wil waarde toevoegen aan een bedrijf of
community en vindt zinvol leven belangrijker dan geld verdienen. En ook de rol
van de hr-medewerker is in 2022 een andere volgens Amri. ‘De hr-medewerker
houdt zich in 2022 niet meer alleen bezig met de medewerkers van het eigen
bedrijf, maar ook met de medewerkers van de partners van het bedrijf of met
zzp’ers die voor het bedrijf werken. Ik zou me goed kunnen voorstellen dat ook zij
in 2022 gebruikmaken van de e-hrm-faciliteiten die een bedrijf aan zijn medewerkers aanbiedt.’

Arbeidsmarkt
Dat medewerkers van partners en zzp’ers in 2022 mogelijk gebruik gaan maken
van de e-hrm-faciliteiten van een bedrijf, komt volgens Van den Berg omdat de
arbeidsmarkt tussen 2012 en 2022 structureel gaat veranderen door de uitstroom
van ouderen en de geringere instroom van jongeren. Van den Berg wijst erop dat
de Raad voor Werk en Inkomen (rwi) onlangs twintig sectoren onderzocht en
concludeerde dat er ondanks deze trend vooralsnog geen algemeen tekort aan
werknemers zal komen. Tekorten bestaan wel maar vaak op specifieke deelmarkten. De rwi adviseert organisaties die te maken hebben met tekorten om meer
aandacht te schenken aan opleiding en training van personeel. De demografische
data voorspellen echter dat de werkzame beroepsbevolking zal dalen vanaf 2020.
Ook wordt een verdere toename van de bruto-arbeidsparticipatie naar 75 procent
in 2030 voorzien (in 2009: 70 procent). Hieruit kan worden afgeleid dat het aantal deeltijdwerkers zal groeien. Van den Berg: ‘Wanneer organisaties nu kunnen
voorzien dat hun personeelsbestand in de komende 10 jaar zal veranderen (en over
het algemeen zal dat het geval zijn), kunnen ze daar op voorsorteren. De harde
variant van hrm (het Michiganmodel) waarin organisaties opereren met een kern
van vaste medewerkers en een flexibele schil van overige medewerkers, zal zich
doorzetten. Toepassingen van e-hrm kunnen de werving en arbeidsmarktpropositie versterken en kunnen de betrokkenheid van medewerkers die losser staan
van de organisatie, bevorderen. Ook maken toepassingen van e-hrm het mogelijk
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om prestaties en talenten beter te volgen. Het is goed denkbaar dat in 2022 organisaties meer zijn overgegaan op e-hrm als een beleidskeuze. Dat is dan een
combinatie van de uitgangspunten van hrm en de digitale toepassingen daarop
afgestemd.’

Klanten
Binnen tien jaar gaan klanten een belangrijke rol spelen bij de beoordeling van de
eigen mensen, denkt Amri. ‘Bij afas hebben we momenteel al de “2Advanced”dagen, waarbij presentaties van consultants over hun visie en toekomstplannen
beoordeeld worden door een jury die is samengesteld uit leden van de directie en
klanten van ons. Idols voor consultants, inderdaad. Ik verwacht dat in 2022 bij veel
bedrijven de beoordeling van medewerkers, inclusief financiële consequenties,
gedaan zal worden door klantenjury’s in een Idols-setting.’
Bij die beoordeling zal volgens Amri niet alleen worden gekeken naar de output,
maar ook naar de mate waarin een medewerker waarde toevoegt. ‘De hr-medewerker krijgt daarbij een centrale rol. Hij zal eerst de juiste mensen moeten binnenhalen en vervolgens moeten kijken hoe hij hun waarde kan optimaliseren. Op
die punten zal hij vervolgens worden beoordeeld. Want het kapitaal medewerker
zal – nog veel meer dan nu – ongekend zijn waarde gaan krijgen in 2022.’
the future of (e-)hrm
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High tech en high touch
Kees Gabriëls, auteur van het boek De Talentmanager. Een integrale visie op nieuw
leiderschap in 119 inspirerende bulletins, onderscheidt op twee gebieden trends
voor de toekomst. Allereerst high tech. ‘Daarbij moet je denken aan zaken als Het
Nieuwe Werken, e-learning, online recruiting, mobiele applicaties en cloud computing.’ Daarnaast is er de high touch met thema’s als talentmanagement, zingeving, job carving en business spiritualiteit. In de visie van Gabriëls zullen beide
op het oog tegengestelde polen high tech en high touch samen sterker worden:
‘Ze hebben elkaar ook bitterhard nodig: zonder ontwikkeling van onszelf als mens,
onze eigen vermogens, kunnen we de technische mogelijkheden niet allemaal
hanteren. Wij zijn de beperker van de toekomst, niet de technologie. De ontwikkeling van het “gereedschap” gaat inmiddels sneller dan die van de “timmerman”
zelf.’

Wat betekenen deze trends voor hr?
Rob van den Berg betwijfelt of in 2022 de inhoud van e-hrm drastisch is veranderd. Daarbij verstaat hij onder e-hrm dat bij de uitvoering van het personeelsmanagement gebruik wordt gemaakt van digitalisering, dat wil zeggen toepassingen die zijn gebaseerd op internettechnologie. Deze bestrijken het geheel van
de activiteiten van de werving, tot de registratie en administratie, tot de ontwikkeling van de loopbaan en tot het behoud van. ‘Leveranciers van e-hrm-applicaties
stellen dat het gebruik de laatste jaren aanmerkelijk is toegenomen. Echter, die
toename heeft nagenoeg uitsluitend betrekking op de registratie en administratie.
Het gaat dan hoofdzakelijk om de verwerking van declaraties en de registratie van
ziekte- en vakantiedagen. Het voert in dit bestek te ver, maar ik verzeker u dat
e-hrm momenteel nog niet op grote schaal in de volle omvang is doorgebroken.
Gaat dat de komende tien jaar dan wel gebeuren? Dat is afhankelijk van de organisaties en de hr-functie.’
Het feit dat de hr-medewerker zich dankzij e-hrm steeds meer gaat concentreren
op de mens in plaats van op de hoge administratieve werklast, is volgens Amri
noodzakelijk vanwege de ‘War for Talent’, die de komende jaren in volle hevigheid
zal losbarsten. ‘Om dat in goede banen te leiden in je bedrijf, moet je het zo gaan
organiseren dat de hr-medewerkers zich daarmee bezig gaan houden. Ze moeten
focussen op de “Search for Talent” in plaats van op zaken als declaraties.’
Gabriëls vindt dat de hedendaagse hr-afdeling het vak nog te technocratisch benadert maar zonder al te veel gebruik te maken van echte state-of-the-arttechno-
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logie. Gabriëls: ‘Er is nadruk op regels, formulieren, beheer, afspraken, documentatie, reglementen, contracten, juridische aspecten. Daardoor is er te weinig tijd
voor vernieuwing, ook op technologisch gebied.’

Remmende factor op technologisering
Gabriëls ziet voor 2022 op drie gebieden grote veranderingen. Allereerst op het
gebied van beheer. ‘Hier kan grote tijdswinst worden geboekt door verregaande
technologisering. Dat is belangrijk zodat zowel medewerker als leiding als hr tijd
krijgt voor de andere twee taken: recruiting en development.’ Gabriëls pleit er net
als Amri voor dat bedrijven volledig overstappen op zelfservice: de medewerker
(en zijn leidinggevende) beheert zijn eigen file. Die is in de cloud georganiseerd
en voor hem/haar vanuit elke willekeurige positie/machine toegankelijk. Het is
een rijk gevulde file met vooral veel beelden en video’s. ‘Ik voorzie ook dat de organisatie hiervan toegaat naar extranets met controlled acces-plekken daarbinnen.
Waarom zou elk bedrijf zijn eigen systeem nog hebben als je via Facebook,
LinkedIn of welke andere gebruikte toepassing dan ook een platform kunt hebben
dat gebaseerd is op wereldwijd vrijgemaakte economies of scale? Een andere ontwikkeling is die van gigantische kennisdatabanken, zowel op intern als externe
schaal. Vrijwel alle aanwezige kennis is vrij beschikbaar. Hiertoe zijn wel geavanceerde navigatietools nodig zodat het de gebruiker niet veel moeite kost te vinden
the future of (e-)hrm
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wat nu specifiek hij individueel nodig heeft. Zoektechnologie zal veel en veel geavanceerder worden. Misschien wel met onlinezoekrobots die op basis van steminstructies in de vorm van een gecompliceerde vraag, voor je aan het werk gaan.
Of misschien via algoritmes die op basis van je onlinegedrag tips geven rond bepaalde kennis. Zoektechnologie zal ook gebruikmaken van beeldherkenning.’
Volgens Gabriëls is de hr-medewerker zelf de voornaamste remmende factor.
‘hr’ers moeten, willen ze de lijn goed kunnen ondersteunen, een neuslengte voor
lopen in met name high touch; het vermogen om zichzelf te ontwikkelen.’ Hij
realiseert zich dat dit een bepaalde moed tot zelfreflectie vraagt alsmede durf om
naar de uitkomsten daarvan te handelen. Moed die verder gaat dan het op kennisniveau kennen van een aantal psychologische instrumenten. ‘hr’ers verschuilen zich nogal gemakkelijk achter modellen enerzijds of veel gepraat anderzijds.
Beide leiden niet tot echte duurzame, persoonlijke verandering op individueel
niveau. Hiermee samenhangend worden hr’ers tegengehouden door hun onwil/
onvermogen relevantie voor de business/de lijn tot het absolute criterium te maken
van al hun handelen. Alleen aan “programma’s” waar de lijn wat aan heeft, zou
energie gegeven moeten worden. Dat is vrijwel synoniem aan het leveren van
maatwerk (per lijnmanager!, zodat die zijn eigenheid kan ontwikkelen), voor zover
dat natuurlijk vanuit efficiency nog kan. Hiertoe is grote creativiteit gevraagd. Die
creativiteit is het menselijk potentieel dat hr in zichzelf kan ontwikkelen.’

hr als aanspreekbaar gezicht
Het brengt Amri bij een trend die hij van harte toejuicht: de hr-medewerker komt
door het automatiseren van administratieve processen steeds meer achter zijn
bureau vandaan en is het permanent aanspreekbare gezicht voor de medewerkers.
Bovendien heeft de hr-medewerker op deze manier meer tijd om adviezen te
geven. ‘Daar is overigens nog wel een lange weg te gaan, want nog te vaak zijn de
hr-medewerkers te operationeel in plaats van strategisch bezig.’
Van den Berg wijst erop dat de toenemende rol van e-hrm en met name zelfservice van medewerkers ertoe kan leiden dat de vraag naar de toegevoegde waarde
van hr de komende jaren groter wordt. ‘Waarom kunnen managers niet de aanstellingen regelen als er digitale middelen zijn om het contract te downloaden en
de verwerking vervolgens automatisch verloopt? Heb je dan nog een hr-adviseur
nodig? Of op een andere manier? Vragen die menig organisatie zich zal stellen.’
Het is volgens Van den Berg wel een feit dat managers graag een klankbord hebben bij hun taak om medewerkers aan te sturen. Maar is een klankbord te digitaliseren? ‘Deels misschien maar het daadwerkelijke contact met de adviseur blijft
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van belang. De medewerker kan dankzij toepassingen van e-hrm meer zelf muteren en bijhouden, meer informatie genereren met betrekking tot zijn ontwikkeling, zichzelf presenteren in digitale netwerken en op platforms. Zijn daarmee al
zijn vragen beantwoord? Nee. De adviserende rol van hr blijft dus belangrijk.’

Talentscouts
Op het gebied van recruiting is de wereld in 2022 ingrijpend veranderd, verwacht
Gabriëls: ‘Het vinden van de best mogelijke kandidaat zal aanvullend worden
ondersteund door gebruik te maken van gen-sequencing of neurologische scans
van de hersenen om zo aanleg vast te stellen. Op basis hiervan kan ook gerichter
begeleiding worden aangeboden. Natuurlijk zal de geschiedenis van de kandidaat
veel rijker tot de beschikking staan, die via social media immers vanaf zijn tienertijd al alles heeft gedeeld.’
Amri voorziet dat ook bij sollicitaties e-hrm steeds verder zal oprukken. Ten
aanzien van sollicatie en indiensttreding voorziet hij een toename van videoboodschappen als sollicatiemiddel. Daarnaast voorziet hij dat aan de indiensttreding
een digitale workflow wordt gekoppeld, die voor iedereen inzichtelijk maakt wat
er moet gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk is. ‘Alle documenten kunnen
digitaal worden aangeleverd. Bovendien kan via een sofinummer digitaal worden
the future of (e-)hrm
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gecheckt wat iemands arbeidsverleden is, of hij een bewijs van goed gedrag heeft
(indien nodig) en of hij misschien niet iets op zijn kerfstok heeft.’
hrm’ers binnen bedrijven moeten in 2022 volgens Amri – net als nu voetbalclubs
doen – op jonge leeftijd talenten scouten en ze aan zich binden. ‘Nu is dat reactief:
hrm’ers binnen bedrijven kijken naar wie er van de universiteiten en hogescholen komen. Straks wordt dat proactief: hrm’ers binnen bedrijven gaan actief studenten op universiteiten en hogescholen benaderen en misschien zelfs nog eerder.
Ik zie gebeuren dat bedrijven de opleiding gaan betalen op voorwaarde dat de
student daarna bij hen in dienst treedt.’

Work-life balance en development
Amri voorziet naast de trends van ‘War for Talent’ nog een belangrijke trend de
komende jaren: de toenemende aandacht voor levensfases en het individu. ‘Een
bedrijf of community zal steeds meer gaan focussen op wat een medewerker nu,
maar ook in de toekomst nodig heeft. En daarop moeten inspelen met pakketten
op maat, willen ze het talent vasthouden. Bijvoorbeeld door flexibel om te gaan
met het aantal jaarlijkse verlofdagen. Maar ook door niet meer strakke regels op
te leggen over bijvoorbeeld te gebruiken apparatuur of over het wel of niet gebruiken van social media. En door in te spelen op de behoefte van de huidige generatie die waarde wil toevoegen.’
Gabriëls wijst in dit verband op development: permanent leren zal in deze snel
veranderende tijd een zeer wezenlijk concurrentievoordeel opleveren. ‘De technologische mogelijkheden hiertoe zijn enorm. Een van de krachtige mogelijkheden
die ik zie, is real-time learning: het individu houdt online een leerdagboek bij,
waarin hij gebeurtenissen opneemt met wat hij daarvan heeft geleerd. Maar tal
van anderen (leiding, collega’s, klanten, samenwerkingspartners) geven hier ook
gericht feedback. Natuurlijk zal het ook omgekeerd werken: de “leerling” kan online precies die modules kiezen om te leren die bij hem passen. Alle leerprogramma’s zullen extreem maatwerk zijn. Gezien de diepgaandheid van de ontwikkelingen zal de diepte van het leren echter ook moeten toenemen. Daarvoor blijft
persoonlijk contact onontbeerlijk. Dus ik zie een toekomst waarbij alle media
worden ingezet vanuit ieders eigen toegevoegde waarde. Het medium “direct persoonlijk contact” zorgt dan voor de indringendheid (echt iemand weten te “raken”)
die andere media niet gemakkelijk kunnen halen. De “leraar” van de toekomst is
zelf nog altijd het belangrijkste instrument.’
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De toekomst van de hr-functie
Ondanks deze trends en vooruitzichten verwacht Van den Berg dat ook in 2022
de hr-functie nog zal bestaan omdat zowel leidinggevenden als medewerkers, de
klanten van hr, behoefte blijven houden aan persoonlijk contact. ‘Op strategisch
niveau liggen er dankzij het potentiële bereik van e-hrm zeker kansen. Door naast
de klantwaarde waar Porter op wijst, te denken in medewerkerswaarde, kunnen
hr-data bijdragen aan het slim omgaan met medewerkers net als met klanten.
Dat is iets wat past bij de kernkarakteristiek van hrm: de medewerkers zijn een
bron van opbrengsten, geen kostenpost. In 2022 is hr-marketing misschien gemeengoed. Het is aan de hr-professionals om de handschoen nu op te pakken.’
Gabriëls hoopt dat de hr-medewerker het komende decennium de moed zal hebben om te experimenteren. ‘Het is zinloos eindeloze discussies te voeren over of
iets veilig, gewenst, moreel acceptabel, enzovoort is zonder experimenten. Alleen
in het gebruik is echt vast te stellen wat de gevolgen zijn van een ontwikkeling.
Dat vraagt dan natuurlijk een uitzonderlijke mate van alertheid om te monitoren
wat die gevolgen zijn en daarbij de bereidheid razendsnel aan te passen. Behoudzucht of verliefdheid op eigen ideeën zijn dan niet gepast. En juist deze sprongen
in ons eigen bewustzijn (jawel, over eigen schaduwen heen springen) zijn de high
touch-ontwikkelingen die de high tech-ontwikkelingen moeten vergezellen.’

Inspirators in plaats van managers en hr-medewerkers
In 2022 zijn de klassieke leidinggevenden uitgestorven. Dat is de stellige overtuiging van Rob Vinke, auteur van de bestseller hrm voor de toekomst. Hij voorziet
het komende decennium een clash tussen enerzijds de “oude” (geboren tussen
1955 en 1970) generatie van harde werkers en anderzijds de Einstein-generatie
(geboren tussen 1985 en 2000) en hun opvolgers. ‘De “oude” generatie is gewend
aan een klassieke stijl van leidinggeven, die stamt uit het industriële tijdperk en
werkt vanuit vastgestelde formats naar voorspelbare doelen. Deze generatie heeft
vaak nog de grootste moeite om de omslag naar het e-tijdperk te maken. De
nieuwste generatie is in het e-tijdperk opgegroeid; voor hen is het een vanzelfsprekendheid. Zij zijn juist vooral zelfsturend en zijn vooral zelfstandige netwerkers. Zij willen werk, vrije tijd, ontwikkeling en vrienden combineren zonder op
een van de terreinen concessies te doen. Bovendien zijn ze erg gericht op output
en veel minder op de wijze waarop die output wordt bereikt.’ Vinke verwacht dat
in 2022 het onderscheid tussen managers en hr-medewerkers is verdwenen en
heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe beroepsgroep, de ‘inspirators’. ‘Zij zullen in
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een niet langer hiërarchische situatie inspelen op een behoefte van de nieuwste
generaties aan inspiratie en verbinding. Een belangrijke taak voor deze “inspirators” wordt om de juiste teams samen te stellen. Daarbij moeten ze niet alleen
scouten op intelligentie c.q. talent, maar ook op het vermogen om samen te
werken en op motivatie. Bovendien moet ze kijken naar de onderlinge verbindingen van de verschillende “spelers” binnen het team.’ Vinke onderschrijft het belang van levensfasen, maar benadrukt dat een leeftijdsfase per generatie vaak een
andere behoefte heeft. De ‘inspirator’ moet daarom permanent de vinger aan de
pols van de ‘Zeitgeist’ houden.
Vinke verwacht dat e-hrm in 2022 een vanzelfsprekende commodity zal zijn,
georganiseerd in de cloud. Het klassieke kantoor zoals we dat nu nog in 2012
kennen, zal onder invloed van de Einstein-generatie en hun opvolgers in 2022 zijn
uitgestorven en plaats hebben gemaakt voor de ‘virtual office’. Vernieuwingen
zullen nooit meer vanuit grote bedrijven komen, verwacht Vinke, maar vanuit
het mkb of de zolderkamers. Hij voorziet dat er in 2022 niet meer met beeldschermen gewerkt wordt, omdat alles overal is te projecteren. De oprukkende nanotechnologie zal bovendien de menselijke mogelijkheden van onze hersenen
gigantisch vergroten met nu nog ongekende effecten op het gedrag.

Mohamed Amri is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling
van alle hrm- en e-hrm-oplossingen van afas Software. Als
softwareontwikkelaar volgt Mohamed Amri alle hr-trends op de
voet. Aan hem de schone taak ervoor te zorgen dat alle
hr-software van afas vooroploopt en innovatief is op alle
fronten.

Rob van den Berg is adviseur voor personeels- en organisatievraagstukken. Hij publiceerde ook op het gebied van e-hrm:
E-hrm: inspelen op veranderende organisaties en medewerkers en
E-hrm: nu wordt personeelsmanagement eindelijk leuk.
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Kees Gabriëls begeleidt verandertrajecten van RvB’s, directies,
managementteams en hr-afdelingen. Hierbij staat het gericht
mobiliseren van ieders unieke talent ten behoeve van de
veranderdoelstellingen centraal. Bovendien geeft hij hierover
lezingen.

Rob Vinke is verbonden aan Business Universiteit Nyenrode als
hoogleraar personeelswetenschappen, directeur van Rob Vinke
Consultancy en kerndocent van de opleiding hr-strateeg aan de
Universiteit Groningen. Altijd op zoek naar de trends in de
samenleving, de strategische kant van het hrm-beleid en
cultuur & motivatie.
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Meer informatie

Meer informatie over e-hrm?
Hebt u na het lezen van dit boek meer behoefte aan (verdiepende) informatie over
e-hrm, dan kunt u terecht op www.hrstrategie.nl. Hier vindt u onder meer expertartikelen, downloads, achtergrondverhalen over dit onderwerp. Ook kunt u
gericht vragen stellen aan expert Jan-Jaap Boskaljon.

Ga naar www.hrstrategie.nl/e-HRM voor meer informatie over dit onderwerp.
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Minder achter het bureau,
meer tussen de mensen?

Dat kan met AFAS HR-software.

Download gratis de
AFAS HR-brochure
op afas.nl/hrm
afas adv hr 170x240.indd 1
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