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HR directeur Yacht

Hoe kijk je aan tegen flexibel

werken(tijd- en

plaatsonafhankelijk werken)? 

"Veel organisaties beschouwen flexibel

werken nog te veel als

‘werkplekbeheer’. Voor mij is flexibel

werken meer dan het beschikbaar

stellen van een laptop en een

smartphone. Ik trek het graag veel

breder dan dat. Bij Yacht detacheren

we veel jonge kenniswerkers, interim

professionals vooral voor projecten. Het

blijkt dat de nieuwe werknemers steeds

minder binding hebben met één en

hetzelfde bedrijf, ze willen zeker geen

dertig jaar bij dezelfde baas blijven

werken. Ze lopen warm voor de mooie klussen. Met name hoog opgeleide

professionals willen vaker legitiem ‘snuffelen’ aan andere interessante projecten en

andere bedrijven. Wat bij ons ook blijkt is dat de kenniswerker steeds vaker kiest

voor een zzp bestaan zodat hij/zij niet vast zit aan één bedrijf.

Bedrijven worden straks geconfronteerd, wanneer de babyboomers met pensioen

gaan, met schaarste op de arbeidsmarkt en zullen dan veel moeite moeiten doen

om goede mensen binnen te halen, vooral in de ICT en Technologie. Een oplossing

voor de bedrijven zelf zou kunnen zijn om de vaste functieomschrijvingen en

functieprofielen los te laten en werk veel vloeibaarder te maken. Werk zou je veel

projectmatiger kunnen aanpakken. Ik zie flexibel werken veel meer als ‘anders’

werken. Tien jaar geleden was een lease-auto een grote trekker, nu is dat een

goede werk-privé balans en leuke opdrachten.”  

 

Hoe flexibel werk je zelf?

Een schaterlach en dan serieus: “Ik werk heel flexibel, ben altijd al erg webminded

geweest. Gesprekken met kandidaten voer ik het liefst op kantoor, andere

werkzaamheden doe ik net zo gemakkelijk thuis. Daar staan altijd alle web 2.0

toepassingen open. Ik werk via de I-phone in de tram en met facebook thuis.”  

 

Hoe zie je de toekomst v.w.b. flexibel werken?

“In de toekomst wordt flexibel werken steeds uitgebreider omdat de manier waarop

we met werk omgaan, verschuift. Organisaties moeten daar wel werk van gaan

maken, anders lopen ze straks achter de feiten aan. Rond 2013 worden er grote

personeelstekorten verwacht door de vergrijzing, vooral in de Technologie. Yacht is

daar al mee bezig door bijvoorbeeld voor High Tech bedrijven een pool van

hoogopgeleiden samen te stellen die onderling aan elkaar uitgeleend kunnen

worden. Je kunt de stap zetten naar het inhuren van krachten als je die nodig hebt.

Voorbeeld: de advocaat of de accountant. Iedereen praat over ‘mijn accountant’

maar in feite is deze maar een paar uur bezig voor jou alleen. Hetzelfde zou ook

voor een HR specialist kunnen gelden."

 

Vind je dat flexibel werken relatief moeizaam van de grond komt in de

praktijk?

“Ja, omdat bedrijven flexibel werken nog te veel vertalen naar ‘werkplekbeheer’.

Dat is echter maar één onderdeeltje van het grote geheel. ICTers bijvoorbeeld

kiezen tegenwoordig liever voor leuker, uitdagender werk dan voor een super

aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. En hoewel veel bedrijven ook wel inzien

dat ze een aantrekkelijke werkgever moeten zijn, gebeurt het nog niet altijd dat ze

er een andere invulling aan kunnen geven. Het duurt echter nog wel even voordat

het zo ver is. Mensen zijn tegenwoordig op zoek naar zingeving in hun werk, ze

willen iets bijdragen! Daarom wordt de overheid zo aantrekkelijk als werkgever

omdat mensen daar het gevoel krijgen iets bij te dragen; aan een betere

maatschappij, schoon milieu, aan de verkeersproblematiek of aan de

volksgezondheid.”

 

Wat moet er volgens jou gebeuren om flexibel werken verder te brengen?

“Ik zou graag zien dat er een brede discussie komt over de toekomst van werk.

Het veranderende arbeidsethos, wat betekent dat dan? Het vloeibaar maken van

werk, hoe kan je dat regelen? De nieuwe generatie werkenden moet de vergrijzing

opvangen, dus hoe kunnen bedrijven  snel flexibiliseren?  De baan verdwijnt – het

project verschijnt.”
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