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Spotlight: Ingrid Kerr

Naam: Ingrid Kerr
Functie: directeur HR
Bedrijf: Yacht

"...Veel luisteren, de waarheid ligt in de groep…"

Loopbaan
Ik werk al negen jaar voor Yacht, voornamelijk als interim-manager voor

opdrachten op het snijvlak van organisatieontwikkeling en

mensontwikkeling. Een maand geleden ben ik hier hr-directeur

geworden. 'Vóór Yacht zat ik in de cultuursector: ik boekte onder meer

tours voor bands en had mijn eigen platenlabel. En ik studeerde

sociologie.

Mooiste prestatie tot nu toe?
Ik ben als interimmer drie keer bij dezelfde klant teruggevraagd om een ander hr-probleem op te lossen. Daar ben ik trots op.

Ik heb er onder meer een nieuw functie- en beloningshuis opgezet voor supertechneuten. Die zaten aan het einde van hun

schaal, maar wilden zich wel in hun vak blijven ontwikkelen en in salaris kunnen blijven stijgen. Ik heb een systeem ontworpen

waarmee dat mogelijk werd.

Wat geeft u energie?
Dit soort zaken dus. Soms zitten bedrijven gevangen in hun standaard-oplossingen en hrinstrumenten, en dan is het mooi om

samen out of the box te denken en daar een oplossing voor te vinden.

Wat onderscheidt u van andere p&o’ers?
Als interim-manager ben ik de afgelopen negen jaar bij zo’n zeventien organisaties over de vloer geweest, variërend van een

klein moederkindcentrum tot een grote bank. Dan merk je dat elk bedrijf zijn eigen organisatieen hr-processen heeft, en daar

leer je veel van. Je ziet overal dingen die mooi zijn, maar ook dingen die jijzelf anders zou doen. Die verschillende inzichten in

de bedrijfsvoering zijn heel waardevol.

Wat moet er beter in het vak?
Tijdens deze economische crisis zie je het aantal hr-vacatures in één klap met bijna 75 procent afnemen. Maar als de

arbeidsmarkt straks weer aantrekt, gaan we natuurlijk met z’n allen weer recruiten, recruiten, recruiten. Het is jammer dat er

zo weinig balans is. Het hr-vak verdwijnt bij een crisis blijkbaar snel naar de achtergrond, terwijl het juist dan zo belangrijk is.

Wat wilde u als kind worden?
Muzikant.

Hoe netwerkt u?
Ik netwerk enorm veel, maar ik heb een hekel aan het woord. Want het klinkt alsof je alleen contact met anderen onderhoudt

om daar zelf beter van te worden. Ik ben oprecht geïnteresseerd in mensen, wil weten hoe het met ze gaat. En dan krijg je

automatisch wel eens iets terug. In netwerken ben ik heel web-minded, omdat het via internet makkelijk is om veel mensen te

blijven volgen.

Hoe is uw work/life-balans?
Ik werk officieel 32 uur per week, maar ik tel de uren niet. Ik bouw wel rustmomenten in voor mezelf, mijn man en kind, en

voor mijn executive masterstudie. Maar ik kan op zaterdag ook best nog even mijn mail afhandelen of nog wat bellen. Als je

plezier in je werk hebt, lopen werk en privé al snel door elkaar heen...

Wat wilt u nog bereiken?
Ik zou meer flexibiliteit willen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, om aan te kunnen sluiten bij de wensen van de

nieuwe werkende mens. Wij hebben veel hoogopgeleide professionals in dienst, die graag veel ondernemerschap en vrijheid

willen. Ik zou hen een mix willen bieden tussen werknemerschap en zzp’er.

Gouden tip
Vraag, luister en leer. De waarheid ligt in de groep, niet in je eigen hoofd. Door naar veel mensen te luisteren, krijg je de beste

oplossing.
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