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HR in zware tit den
Overal staan organisaties ondergrote druk. Dat legt een claim op HR. Hoe ondersteun je de (lijn)

manager die medewerkers moet ontslaan? Welke rol heeft HR bij het maken van een efficiencyslag?

En hoe kun je het management en de medewerkers bijstaan op thema's als onzekerheid en te hoge

werkdruk? Drie deskundigen geven antwoord.

"Er is iets raars aan de hand in ons vak,"zegt lngrid Kerr, die als

interim-manager diverse HR-afdelingen aanstuurde. "Elke keer

als het niet goed gaat met de economie zie je dat het aantal va-

catures en arbeidsplaatsen in het HR-vakgebied sterk terugloopt.

HR wordt twee l<eer zo hard geraakt als andere organisatiefunc-

ties. ln plaats dat het een vakgebied is dat de organisatie rich-

ting kan bieden bij het gezond doorl<omen van een crisis is het

een gebied waarop bezuinigd wordt. Wanneer het weer goed

gaat met de economie zie je de HR-vacatures meteen weeT aan-

trel<l<en; iedereen gaat weer recruiten, recruiten en recruiten.

Schijnbaar wordt de HR-ondersteuning in zware tijden niet al-

tijd optimaal gezien of gevoeld."

Niet alle organisaties lijken zich dus bewust van het belang

van een sterke, proactieve rol van HR als de onrust door econo-

mische tegenwind toeslaat. Maar hoe manifesteer je jezelf als

H R-directeur en als H R-afdeling? Hoe - en op well<e terreinen

- kun je als HR-afdeling je directie, management en medewer-

kers zo goed mogelijk ondersteunen in de huidige zware tijd?

Dat is de centrale vraag in dit verhaal. We hebben de vraag on-

derverdeeld in een aantal concrete onderliggende vragen rond-

om de thema's 'efficiency', 'sanering'en 'werl<drul<, werksfeer en

instabiliteit'.

Errrcrencv: HoE oNDERsTEUN JE DE oRGANtsATTE

BU HET MAKEN vAN EEN EFFrcrENcysr-ec?War ls
HrER DE nol voon HR?

Hein Knaapen is Global Head van HR bij lNC. Hij zegt: "lk denk

dat er een flinke rol voor HR is weggelegd. Als je ervan uitgaat

dat wij ervoor zijn om leiders en managers effectiever te mal<en,

dan hebben we een uitgesproken belangrijke rol in dit onder-

werp. ln de kern is het immers een vraag over de'effectiviteit

van de manager."

Ook Kerr ziet een stevige rol voor HR: "Dezelfde dienstverlening,

beter, sneller en goedkoper met minder mensen. Dat is vaak de

hoofdopgave voor de l<omende jaren. De aandacht ligt dan logi-

scherwijs op het doorvoeren van productiviteitsverhogende maat-

regelen in zowel de organisatie van het werk als de kwaliteit van

medewerkers. Aan beide zijden kan HR uiteraard een bijdrage leve-

ren. Aan de P-kant van het vak door bijvoorbeeld via recruitment-

en ontwikkelbeleid de juiste mensen te vinden of op te leiden en

te behouden. Ofdoor performance management goed door te voe-

ren in de organisatie. Maar ook aan de O-kant: voorstellen doen

voor organisatieaanpassingen. Productiviteitsverhoging is bij uit-
stek een vraagstuk voor de HR-afdeling. Tegelijkertijd staan pro-

ductiviteitsverhoging en de vergrijzing in een organisatie op ge-

spannen voet. Ook daar heeft HR een taak om na te denken hoe

de organisatie letterlijk gezond te houden."

Wil Houtzager, partner bij NextHRM, vindt dat je efficiency niet

als een geisoleerd thema kunt zien. Hij zegt: "Een focus op effi-

ciency alleen is niet productief. De prestatie-eisen die gesteld

worden aan organisaties hebben betrekking op efficiency plus

kwaliteit plus flexibiliteit plus innovatie plus duurzaamheid.

Wanneer eenzijdig het accent op efficiency wordt gelegd, reali-

seer je wellicht op de korte termijn besparingen, maar je verliest

op de korte en langere termijn wellicht veel meer."

'Wat we nodig hebben is:

val<l<ennis, vastbeslotenheid en

zelfverzel<erd heid'

"Het is volgens mij veel interessanter om de gezamenlijke kwali-

teiten van mensen te mobiliseren om de productiviteit te verbe-

teren, rel<ening houdend met alle verschillende prestatie-eisen.

Dat geeft een veel positievere energie en leidt ook tot kostenbe-

sparing en dus tot efficiency. Dit verlangt wel de kwaliteit om

als organisatieadviseur te opereren."

Volgens Kerr is ontwil<kelen ook een belangrijk kernwoord bij
het maken van een efficiencyslag: "lk zet zeer in op opleiden

en ontwil<kelen zonder dat we heel veel opleidingskosten hoe-

ven te mal<en. Het ontwikkelen van medewerkers doe je door
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Wil Houtzager, partner bij NextHRM, Hein Knaapen, Global Head of HR bij ING

ze inspiratie, ruimte en middelen te bieden. Volgens de filoso-

fie van 7o-zo-ro procent is juist het leren op het werk, dicht

tegen de werkvloer aan het meest effectief (7o procent) en een

klassikale les is volgens onderzoek maar voor to procent effec-

tief. En bij het ontwikkelen op de werkvloer kan je als organi-

satie heel goed faciliteiten bieden. Stretch assignments, inter-

ne onderzoeksopdrachten, projecten, management

development, talent development, jobrotatie zijn allemaal mo-

gelijkheden die heel waardevol kunnen zijn voor de medewer-

ker en je de kop niet hoeven te kosten."

Hoe zonc JE DAT HR zelr ooK EFFIcIi,NTER
(slanren) cAAT wERKEN?

Kerr: "De eigen afdeling heeft uiteraard dezelfde opgave als de

rest van de organisatie. Meer kunnen doen met minder mensen.

De oplossing ligt dan vaak in productiviteitsverhogende maatre-

gelen om het werk efficidnter te organiseren. Dat kan door e-

HRM bijvoorbeeld, maar beter nog door meer verantwoordelijk-

heden naar de medewerkers te brengen. Tevens kan gefocust

werken en niet meer doen wat geen meerwaarde heeft, heel be-

vrijdend werken. Outputgestuurd werken en gebruikmaken van

de kennis en creativiteit van de medewerkers in de organisatie

is wat mij betreft enorm belangrijk."

Knaapen: "Ja, de efficiency van de eigen afdeling is natuurlijk

ook belangrijklTo leod by exomple is een effectievere uitgangspo-

sitie dan om met deze veranderingen zelf na te ijlen. En ook

hier is de basisvraag die naar de vastbeslotenheid om een ver-

schil te maken. Het is niet zo moeilijk om veel sterke argumen-

ten te vinden om niet te doen wat nodig is, het vergt Persoon-

lijke moed om uit te vinden om welke redenen zo'n afslanking

heel nodig en aantrekkelijk is."
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of HR bij ING lngrid Kerr, interim-manager HR

Houtzager: "Opnieuw ga ik uit van de vraag hoe je als HRM de or-

ganisatie kunt helpen om op alle prestatiecriteria beter te preste-

ren. En dat begint met die zelfde criteria op jezelf toe te passen."

Srnenrnc: HoE oNDERsTEUN.;e oe (ll;x)MANAGER

DIE MEDEWERKERS MOET ONTSLAAI{? HOE BEGELEID

JE Drr sooRT TRAJECTEN PROACTIEF? HOe Oloen-
STEUN JE DE MEDEWERKER DIE SLECHT NIEUWS

KRIJGT?

Knaapen: "Daar zit veel techniek in, die je kunt aanleren. En

heel veel van de ondersteuning die managers nodig hebben is

dezelfde door het hele bedrijf heen. Die kun je dus centraal orga-

niseren en inrichten; heel veel bedrijven doen dat trouwens bij-

zonder goed. Maar de eerste stap is die van de manager die be-

sluit dat hij zijn team toekomstbestendig gaat maken en daar is

onze ondersteuning op maat gesneden, eerder coachend en uit-

dagend dan iets anders."

Houtzager: "Mijn ervaring is dat je na het aanzeggen van het

vertrek/ontslag snel de staande organisatie moet ontlasten en

dit moet overdragen aan een projectorganisatie. Bij voorkeur

zou ik de betreffende medewerkers uit het werkproces willen ha-

len en ook separaat onderbrengen. Anders blijven de sentimen-

ten van deze medewerkers voortdurend aanwezig in de staande

organisatie met alle gevolgen van dien. Bovendien zijn veel lei-

dinggevenden en HR-adviseurs niet geschikt voor het managen

en uitvoeren van het proces van vertrekken. Organiseer goede en

professionele ondersteuning van de medewerkers die moeten

vertrekken. Ze hoeven je niet aardig te vinden maar moeten wel

geholpen worden."

Kerr: "De HR-afdeling heeft uiteraard een ondersteunende rol bij

ontslag. Ten eerste is het allerbelangrijkste element dat het pro-
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ces ab-so-luut zorsvuldig verloopt. Dat rechten worden nageko-

men, dat er geen willekeur is en dat de informatie naar de mede-

werkers tijdig en uitermate zorgvuldig verloopt. En dat er goed

gecommuniceerd wordt naar de rest van de organisatie. Uiter-

aard is het van belang dat er begrip is voor de situatie van de

medewerl<er en dathij/zij wordt ondersteund naar een volgende

stap. Maatwerk is daarbij het sleutelwoord. Dat betekent dat je

tijd moet investeren in de individuele behoeften van die mede-

werkers. Dat l<un je zelf doen als HR-afdeling maar dat kun je

ook doen samen met partners als outplacementbureaus."

Wenronur, wERKsFEER, tNsrABtLtrEtr: HoE oN-
DERSTEUN JE HET MANAGEMENT EN DE MEDEWER-

KERs op THEMA'S ALs oNzEKERHETD, (re) noce
WERKDRUK, er Cerena? welre rools KuN JE tN-

ZETTEN OM DE SFEER IN DE ORGANISATIE ZO GOED

MOGELUK TE HOUDEN?

Houtzager: "Dat is een erg algemene vraag. lk koppel hem aan de

voorgaande vraag over ontslag van medewerkers. ln dat geval

krijg je een (gedeeltelijke) vertrouwenskwestie naar de leiding,

worden mensen voorzichtiger - je weet immers niet of jij de vol-

gende bent -, krijgen mensen het nog drukker omdat ze het werk

van vertrel<l<ers erbij krijgen en treedt een zekere verlamming op.

Bij langdurig aanhouden kan dit ernstige gevolgen hebben voor

productiviteit en werksfeer. Juist tijdens een reorganisatie moet

je extra investeren in de mensen die blijven, vandaar mijn voor-

l<eur om de vertrekkers af te splitsen en separaat te organiseren

en begeleiden. Besteed serieuze aandacht aan het (opnieuw) or-

ganiseren van het werk met de'achterblijvers'en investeer bij-

voorbeeld extra in opleidingen voor hen, Besteed daarnaast veel

tijd aan hoe zij de situatie beleven of beleefd hebben."

Knaapen: "Er zijn heel veel tools, technieken, dat is het probleem

niet. Terug naar onze persoonlijke ondersteuning van de manager

die dit moet doen: hoe help je een manaSer in de moeilijke om-

standigheden waarin zij of hij veel mensen moet ontslaan, om

zich niet van zijn eigen menselijkheid af te sluiten, uit vrees voor

de heftigheid van de emoties die loskomen in deze processen? Als

een manager toeSang houdt tot zijn eigen emoties, is hij in een

goede positie om met onze hulp ook toegang te houden tot de

emoties van zijn mensen; de methoden en techniel<en die je kunt

gebruiken, reil<en we hem vervolgens wel aan."

Kerr: "Een goede communicatie is cruciaal in onzekere tijden.

Duidelijk zijn over waar je naartoe gaat en well<e stappen er wor-

den gezet. Helderheid, eerlijkheid en duidelijkheid. Daarnaast

kan HR in samenwerking met de leidinggevenden en de

medewerkers de creativiteit, die zonder twijfel in de organisatie

aanwezig is, aanwakl<eren om met betere oplossingen te komen

voor de vraagstul<ken die er op dat moment spelen."

Tor slor: Hoe seoorDELEN JuLLTE DE wUzE WAAR-

op HR-AFDELTNGEN rN NEDERLAND zrcH MANtFEs-

TEREN OP BOVENSTAANDE ISSUES? PATTETT ZE HUN

ROL Op DE JUTSTE MANTER? zte 1e CONCRETE TSSUES

WAAROP HR SETEN ZOU MOETEN PRESTEREN?

"Nou, dat is nog niet zo gemakkelijk te zeggen,"vindt Knaapen.

"lk denk eigenlijk dat in de Nederlandse economie dit soort on-

derwerpen vrij effectief wordt behartigd en dat zal dus ook wel

wat zeggen over de effectiviteit van de HR-ondersteuning. Mijn

punt in het algemeen aan HR-professionals is dat niet de mede-

werkers maar de leidinggevenden onze klanten zijn en dat het

voordelige effect daarvan snel te voelen moet zijn door de mede-

werkers. Maar om werkelijk invloed te hebben op leidinggeven-

den hebben we vakkennis, vastbeslotendheid en zelfverzekerd-

heid nodig; drie eigenschappen die niet dik gezaaid zijn."

De vraag naar de wijze waarop HR-afdelingen zich manifesteren in

zware tijden is niet eenduidig te beantwoorden, vindt Wil

Houtzager: "Neem de publiciteit rond Capgemini, een vergelijkba-

re actie hadden zij tien jaar geleden ook. Alleen toen werd duide-

lijk gecommuniceerd dat de marktwaarde van de betrokken mede-

'Na het aanzeggen van het vertrel</

ontslag moet je snel de staande

orga n isatie ontlasten'

werkers, waar hun salaris aan was gekoppeld, sterk was

afgenomen. Nu koppelen we het aan het woord demotie dat een

veel bredere lading heeft. Terwijl wat ik erover heb gelezen alleen

over marl<twaarde en salaris van oudere medewerl<ers gaat. Heel

Nederland is nu over demotie ,.n h.t discussi6ren vanuit deze

'voorzet'. Over het algemeen vind ik dat HR-afdelingen onvoldoen-

de kennis van zal<en en positie hebben als het om het organiseren

van werl< gaat. Dus kunnen ze zich ook slecht manifesteren."

l(err besluit: "ln bovenstaande vragen ligt ook al besloten dat HR

in zijn algemeenheid een ondersteunende rol heeft toebedeeld

gekregen. Dat is maar deels waar. Juist het antwoord l<unnen

geven op de vragen: waar bewegen de arbeidsmarkt en de eco-

nomie zich naartoe en wat betekent dat voor de organisatie, de

personeelsbezetting, de vergrijzing en uitstroom en de schaarse

kennisgebieden enzovoort is essentieel voor de strategische

planning binnen de organisatie. HR heeft daar een enorme

meerwaarde voor het succes van de organisatie. HR is namelijk

verantwoordelijk voor de kritische factor... de mens." I
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