




Rol HR wordt significanter
door slimme vormen van
ta lentma nagement

lngrid Kerr begrijpt wel dat het onderwerp talentmanagement in de top 3 van

voornaamste topics voor de. komende jaren is beland. Waar in de boardroom

vaak nog wordt gedacht dat het talent door de crisis voor het oprapen ligt,

zien de meeste HRM'ers allang aankomen wat de consequenties zijn van de

vergrijzing en de dalende beroepsbevolking. Kerr doet opdrachten voor een

aantal gemeenten en overheden waar de gemiddelde leeftijd 5r jaar is en

constateert dat HRM'ers al lang bezig zijn om vooruit te kijken en te anticipe-

ren en zulke organisaties klaar te maken voor de toekomst'

De carrousel draait steeds sneller en gekker en is niet meel voorspelbaar, zeglln-

grid Kerr: 'wat w6l voorspelbaar is, is dat ie talent nodig hebt voor taken in de

toekomst die je nu nog niet eens precies kunt omschriiven. Dat betekent dat je

flexibele enwendbare mensennodighebt. Als HR-professionalwordie steeds meer

een kennismakelaar in plaats van een personeelsmanager. fe moet ontzettend goed

kunnen afwegen welk talent je wanneer nodig hebt. fe moet een combinatie kun-

nen maken tussen de vraag van de organisatie en de mensen die beschikbaar ziin

op de markt. Dat is echt een heel nieuw domein.

Om de nieuwe rol goed te kunnen spelen moeten HR-mensen heel nauw samen-

werken met de lijn en goed kunnen inspelen op de middellangetermijnstrategie.

Het oude instrumentarium, metbeoordelingsgesprekken, vlootschouw enzovoort,

kijkt achteruit. De omslag die gemaakt wordt is dat we vooruit gaan kijken. We

nemen het hier en nu als uitgangspunt en maken een ontwikkelscan: om in de

toekomst die slag te kunnen maken hebben we competenties A, B en C nodig.

Die behoeftes moet je vervolgens kunnen

matchen met de markt. Dat betekent dat

je ook ontzettend goed moet weten hoe de

arbeidsmarkt in elkaar zit en waar je spe-

cifieke mensen vindt. Ik heb het in de

praktiik meegemaakt dat een regionale

bank een strategie had ontwikkeld voor het digitaliseren van de diensten. De kas-

medewerkers verdwenen en in plaats daarvan moest een heel nieuw type mensen

0B t* moet erb'rj zitten als de

strategie wordt bepaald fP



met andere competenties worden aangenomen. Vervolgens bleek dat die mensen
totaal niet te vinden waren op de arbeidsmarkt in die regio. Ze hadden dus een

mooie strategie uitgedacht, maar zich niet gerealiseerd dat het personeel om die
strategie te realiseren niet te krijgen was. Ze hebben die strategie daarom moeten
aanpassen. De les van zulke voorbeelden is wat mij betreft dat HR niet moet wor-
den ingeschakeld nadat een strategie al is uitgedacht, maar dat ze erbij moeten
zitten als de strategie wordt bepaald.'

Boeien en binden lastiger
Ook het boeien en binden van talent is aanzienlijk lastiger dan vroeger. Ingrid Kerr
was in het verleden HR-directeur bij Yacht en heeft a1s adviseur een groot aantal
multinationals ondersteund bii hun personeelsbeleid. 'Ik heb toen gemerkt dat
grote bedrijven vaak heel veel moeite hebben om een structuur op te zetten waar
jonge mensen zich thuis voelen', zegLKerr. E6n ervaring illustreert de mentaliteit
die ze bij veel grote bedrijven aantrof; 'Ik werkte voor een grote financial. Ze moes-

ten vijftig ICT'ers hebben, maar het lukte ze niet om goede mensen binnen te
krijgen. Wat bleekl De ICT-aftleling zat letterlijk in de kelder, verstopt achter de

derde pilaar! ICT is een kernfunctie binnen banken, maar bij dit bedrijf werd de

aftleling weggestopt in de kelder. Over opleiden en ontwikkelen werd al helemaal
niet gesproken. Men heeft daar totaal geen inlevingsvermogen in wat jonge mensen
komen zoeken.

fonge mensen ziin veel minder gehecht aan een werkgever en veel meer aan de

opdracht. Die moet waardevol zijn en ergens toe doen. In alle onderzoeken staat

waardevol werk bovenaan, in combinatie met ontwikkelingsmogelijkheden. En dan
heb ik het niet over een cursus bij Schouten & Nelissen.' Om te boeien en te binden
moet je er als bedrijf echt voor gaan, en ook nieuwe paden durven bewandelen,
vindt Kerr. Een mooi voorbeeld trof ze bij XS4All: 'Er zat daar een groep geniale
jongens. Zewaren architect of developer, waren vanaf het begin in dienst en zaten
aan het eind van hun schaal. De directeur maakte zich zorgen:'Als mijn machi-
nekamer leegloopt kan ik mijn bedriffwel sluiten", zei ze. We hebben gekeken hoe
we die jongens konden binden en wat zij allemaal enorm interessant vonden is
doorgroeien binnen hun vak. Dus daar zijn we serieus mee aan de slag gegaan. We

boden ze workshops, ze kregen de mogelijkheid om vakgenoten in de wereld te
ontmoeten, naar de MIT te gaan en een gadgetbeurs in China te bezoeken. Zetde
knappe koppen bij elkaar en ze leren van elkaar. V/e organiseerden ook hacklunches
waar mensen van de UvA of de TU Delft kwamen praten over thema's als augmen-
ted reality. En we zorgden voor een goed bord eten op schoot. Dat was ook belang-
rijk: lekker eten en lekker luisteren naar iemand van de UvA.' Het belang van de
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techneuten werd bovendien vertaald naar het loongebouw vertelt Kerr: 'We hebben

het beloningshuis zo ingericht dat je expertise wordt beloond. Dat betekende dat je

als expert mer kon verdienen dan je leidinggevende. We hebben het huis gekan-

te1d.'

Volgens Kerr wordt de rol van HR absoluut

significanter door het toenemende belang

van die slimme vormen van talentma-
nagement. Maar om die ro1 ook optimaal
te pakken moeten nog wel stappen worden

gezet, vindt ze. HR ziI nog steeds vaak te

laat in de keten en wordt nog te weinig als

een van de noodzakelijke spelers gezien.
'Het is aan ons om te zorgen dat we meer

S$ Cr"t" bedrijven hebben vaak

heel veel moeite om een structuur
op te zetten waar jonge mensen zich

thuis voelen pf

zichtbaar worden', zegt Kerr: 'Dat betekent ook dat HR beter moet weten hoe ze de
juiste stappen moet zetten. HR-mensen zijn zich bewust van de rol die ze moeten

nemen, maar ze weten nog niet hoe ze die concreet moeten vormgeven, waar ze de

informatie vandaan moeten halen en welke stappen ze moeten zetten. Op die ter-

reinen is dus nog een flinke slag te maken.'
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