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INTRODUCTIE 
 

In 2009 zal Human resource management een belangrijk 

aandachtspunt zijn wanneer bedrijven hun strategieën 

uitwerken om om te gaan met de financiële en 

economische crisis.  HR heeft in de afgelopen 10 jaar 

een lange weg afgelegd. Komend vanuit de traditionele 

administratieve rol heeft HR hard gewerkt aan 

vernieuwing van de eigen dienstverlening, met als doel 

een betere invulling van de strategische en tactische rol. 

De administratieve dienstverlening werd geoptimaliseerd 

en zo (kosten)efficiënt mogelijk ingericht. Nu de meeste 

organisaties deze basisdienstverlening op orde hebben, 

verschuift de aandacht naar de strategische en tactische 

ondersteuning van de business. De externe factoren, de 

steeds complexer wordende omgeving, bieden daar alle 

aanleiding toe: bedrijven moeten hun interne krachten 

bundelen om te overleven en zich te onderscheiden in 

de turbulente wereldeconomie.  

 

Het begin van een nieuw jaar is een goed moment om 

stil te staan bij de uitvoering van de werkzaamheden en 

plannen te maken. Wat zijn de gevolgen van de crisis 

voor de organisatie? Passen de HR speerpunten nog bij 

de doelstellingen van de business? Of gaan de externe 

ontwikkelingen zo snel dat het nodig is de doelstellingen 

kritisch onder de loep te nemen zodat de organisatie 

nieuwe uitdagingen het hoofd kan bieden? In dit artikel 

willen wij HR uitdagen om hierover na te denken door de 

belangrijkste externe factoren te benoemen en die 

vervolgens te vertalen naar speerpunten voor 2009. 
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EXTERNE FACTOREN 
2008 was economisch en financieel gezien een turbulent jaar. Het was het 
jaar waarin de aandelenbeurzen gemiddeld 40% aan waarde verloren, de 
grootste koersval sinds de depressie van 1929. Het was het jaar waarin 
gerenommeerde banken omvielen of overgenomen werden, en een aantal 
zelfs genationaliseerd werden. De prijzen van grondstoffen daalden, de 
wisselkoersen vertoonden aanzienlijke fluctuaties en het Britse pond staat op 
het laagste niveau ooit. De gebeurtenissen in de financiële sector leidden 
uiteindelijk tot een wereldwijde recessie, waarvan de impact voorlopig niet te 
overzien is.  
 
Veel regeringen, ook de Nederlandse, kondigden noodmaatregelen af, 
waardoor banken en bedrijven op de korte termijn een adempauze hebben 
gekregen. Het effect van deze maatregelen voor de lange termijn blijft 
onduidelijk. 2009 zal daarom een zeer onzeker jaar zijn: waar sommige 
bedrijven zullen profiteren van kansen, hebben andere werktijdverkorting 
aangevraagd op grond van substantieel lagere omzetten vergeleken met een 
jaar geleden. Dankzij belastingverlaging heeft de gemiddelde Nederlander 
meer besteedbaar inkomen, maar zolang het vertrouwen in de financiële 
sector zich niet herstelt, blijft het moeilijk en duur om geld te lenen. Dit 
vertrouwen is echter cruciaal voor het herstel van de economie in binnen- en 
buitenland.  
 
Als de crisis 1 ding heeft aangetoond, dan is het wel hoe zeer financiële en 
economische systemen wereldwijd verweven zijn geraakt: overal ter wereld 
ondervinden landen en bedrijven de gevolgen. De Aziatische economieën 
lijken beter bestand tegen de huidige crisis: het groeitempo neemt af, maar er 
is ruimte om op basis van de gestegen welvaart met behulp van 
binnenlandse bestedingen een gematigde groei te realiseren. Het 
Anglosaksische model met de focus op aandeelhouderswaarde en groei is 
onder druk komen te staan: de kans is groot dat de wereld na de recessie 
andere machtsverhoudingen zal kennen dan daarvoor.  

7 FACTOREN VOOR DE HR VAN MORGEN 

Veel bedrijven bereiden zich voor op een periode waarin hard gewerkt moet 
worden om de huidige omvang te handhaven, en waar krimp eerder dan 
groei de realiteit zal zijn. Op grond van de gewijzigde economische 
omstandigheden zal HR zich moeten herbezinnen op de HR strategie. Wij 
verwachten dat de volgende 7 factoren van invloed zijn; een combinatie van 
korte en lange termijn factoren op nationaal en internationaal gebied.  
 

1. Economisch leidde de bankencrisis tot het wegvallen van het 
vertrouwen in het financiële systeem. De economische groei 
stagneerde in 2008 met een wereldwijde recessie als gevolg. De 
werkloosheid in Nederland is historisch laag, maar loopt weer op, 
waarbij het hoogtepunt pas in 2010 wordt verwacht: het CPB rekent 
met 600.000 werklozen. 

 
2. In de komende 5 jaar gaat het merendeel van de babyboomers met 

pensioen. De vergrijzing van de samenleving zet onverminderd door. 
Tegelijkertijd zorgen de generaties X en Y voor vergroening van het 
arbeidspotentieel. Gezien hun omvang en hun ervaring zullen zij niet 
in staat zijn de babyboomers te vervangen, waarmee de “war for 
talent” onverminderd doorgaat. 

3. Compliancy: Bedrijven, met name beursgenoteerde bedrijven en 
multinationals moeten aan steeds meer regels voldoen om te mogen 
opereren. 
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4. Globalisatie: de technologische mogelijkheden stellen ons in staat 
om werk van locatie los te koppelen en werk uit te (laten) voeren 
waar de meeste kennis voorhanden is, of waar de prijs het laagst is. 
Termen als nearshoring, offshoring en outsourcing beschrijven dit 
verschijnsel. 

 
5. Het Nederlandse bedrijfsleven verandert van een kapitaalintensieve 

in een kennisintensieve diensteneconomie. Waar kapitaal eigendom 
is van een bedrijf, berust het eigendom van kennis bij een individu. 

 
6. Partnerships: Bedrijven gaan op projectbasis partnerships aan met 

andere bedrijven (denk aan Philips en Sara Lee voor de Senseo) en 
soms ook met concurrenten. De scheidslijnen tussen bedrijven 
vervaagt.  

 
7. Individualisering: de samenleving bestaat steeds minder uit groepen 

en meer uit individuen die hun eigen doelstelling nastreven. Dit 
vraagt om maatwerk, niet alleen voor wat betreft soort en plaats van 
werkzaamheden maar ook samenstelling van het 
arbeidsvoorwaarden, vrije tijd en work-life balance. 

 
Om als HR adequaat in te spelen op deze trends is het van groot belang om 
de situatie van de eigen organisatie in de context van deze externe trends te 
plaatsen: als de organisatie als gevolg van de recessie in een downsizing 
traject zit, is vergrijzing misschien niet zo’n heel groot probleem. En een 
tekort aan talent heeft een ander effect op een bedrijf dat aan customer 
intimacy doet, dan op een bedrijf dat operational excellence als belangrijkste 
drijfveer heeft. De rol van HR is uiteraard om die speerpunten te kiezen die 
passen bij de externe factoren in combinatie met de interne ontwikkeling, en 
die de groei van de organisatie versterken.  
 
Hoewel we verwachten dat in 2009 bij veel organisaties kostenreductie als 
hoofdonderwerp op de agenda staat, blijven andere onderwerpen, zoals 
strategische personeelsplanning en diversiteit van cruciaal belang. De 
uitstroom van baby boomers bereikt de komende jaren het hoogtepunt, en de 
instroom van de jongere generaties is kwantitatief en kwalitatief simpelweg 
niet toereikend om dit tekort aan arbeid op te vangen. De beslissing om het 
medewerkersbestand als gevolg van de economische crisis te reduceren kan 
zodoende de levensvatbaarheid van een organisatie op langere termijn 
ernstig beïnvloeden. HR moet creativiteit tonen in het op pijl houden van de 
omvang van het personeelsbestand in combinatie met de samenstelling 
daarvan. In de praktijk zullen we steeds vaker zien dat een organisatie 
tegelijkertijd mensen werft en ontslaat en dat er grote netwerken ontstaan, 
waarin medewerkers op projectbasis rouleren. 
 
In het vervolg van dit white paper zullen wij de HR trends die wij waarnemen 
afzonderlijk toelichten. De urgentie en toepasbaarheid van deze trends op de 
eigen organisatie zullen voor iedereen verschillend zijn. Het is daarom van 
belang een adequate vertaling te maken van elke trend in relatie tot de eigen 
organisatie. 
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TREND #1: 
GLOBALISERING VAN HR  NOODZAAKT  

GOVERNANCE &  COMPLIANCE 
Globalisatie zorgt ervoor dat organisaties vaker in andere werelddelen 
opereren en te maken krijgen met hen onbekende wet- en regelgeving. Dit 
geldt in grote mate voor HR, daar arbeid in de meeste landen onderhevig is 
aan een combinatie van wettelijke, fiscale en juridische maatregelen. Voor de 
meeste multinationals geldt tegenwoordig dat meer dan de helft van de 
arbeidskrachten werkzaam is in andere landen dan waar het hoofdkantoor 
gevestigd is. Dit levert bijzondere eisen op ten aanzien van de HR kolom, 
vooral met betrekking tot governance en compliance, het uitvoeren van 
salarisgerelateerde en arbeidsvoorwaardelijke zaken en mobiliteit.  
 
Het is niet eenvoudig om in een internationale omgeving op eenduidige wijze 
het HR beleid aan te sturen (governance). Echter, in een omgeving met hoge 
mobiliteit is dit een must, aangezien medewerkers verwachten overal ter 
wereld dezelfde HR service te ontvangen. Om aan deze vraag tegemoet te 
komen zien we dat waar in het verleden HR voornamelijk ingevuld werd als 
lokale staffunctie, multinationals de HR kolom inrichten als functionele 
centers of excellence, en een wereldwijd shared services model 
implementeren. Op deze wijze wordt de beschikbare expertise centraal 
gebundeld, en kan de lokale kennis ter aanvulling worden ingezet.  

HR INFORMATIESYSTEMEN 

Als HR dienstverlening internationaal georganiseerd wordt, stelt dat 
aanvullende eisen aan de IT-ondersteuning. Systemen moeten consistente 
informatievoorziening bieden, tegen gereduceerde beheer- en 
integratiekosten. HR-informatiesystemen zijn in de afgelopen jaren 
volwassen geworden en steeds beter in staat om wereldwijd ondersteuning 
te bieden. De systemen worden door de leveranciers periodiek voorzien van 
de laatste wettelijke, fiscale en juridische wijzigingen en garanderen op deze 
manier dat de administratieve ondersteuning in lijn is met de actuele 
regelingen (compliance). Aanvullend zijn door partners best-practices en 
service delivery modellen ontwikkeld die de uitrol van dergelijke systemen 
vereenvoudigen en versnellen. Tenslotte hebben de technische 
ontwikkelingen op het gebied van netwerken en beveiliging ervoor gezorgd 
dat de fysieke plaats van systemen irrelevant is geworden.  
 
Het voordeel is dat deze systemen vanuit een centrale locatie kunnen 
worden ingeregeld en onderhouden, waarbij periodieke audits ten aanzien 
van compliance en data privacy eenvoudig uitvoerbaar zijn. We zien hier de 
trend richting OnDemand-applicaties (ook gekend als Saas of Software as a 
Service), waarbij voor het gebruik van een HR dienst wordt betaald en de 
verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid bij de 
leverancier ligt. Dat levert niet alleen een kostenbesparing op, maar zorgt er 
tevens voor dat er een eind komt aan de gefragmenteerde 
informatievoorziening op basis van lokale HR systemen.  OnDemand maakt 
het voor elk bedrijf, ongeacht de omvang, eenvoudiger om software te 
implementeren en om steeds te genieten van de laatste versie. 
 
Ter ondersteuning van de naleving van wet- en regelgeving kiezen steeds 
meer organisaties voor een digitaal personeeldossier. Het digitale dossier 
biedt een aantal voordelen ten opzichte van de papieren versie: zo is het 
eenvoudiger om documenten terug te vinden en het werkt ruimtebesparend, 
omdat het papieren archief verdwijnt. Het periodiek opschonen van digitale 
personeelsdossier kan eenvoudig geautomatiseerd worden. Documenten 
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kunnen voorzien worden van een geldigheidsduur, zodat het aflopen van 
(werk) vergunningen en certificaten via rapportages gesignaleerd wordt. Het 
digitale dossier is voor iedereen die daar toegang toe heeft zonder meer op 
te vragen, ook voor de betrokken medewerker. Dit verhoogt de transparantie 
en maakt het eenvoudiger om afwijkingen tijdig te signaleren. 
 
Door gebruik te maken van een international georganiseerde HR kolom 
ondersteund door een wereldwijde HR database en digitale dossiers kunnen 
bedrijven niet alleen hun HR service verbeteren, maar ook het 
personeelsbestand nauwkeurig in kaart brengen. Vervolgens kan men op 
basis van de beschikbare, eenduidige informatie beter dan voorheen 
anticiperen op fluctuaties in de externe omgeving en/of de interne 
bedrijfsvoering. 

TREND #2: 
TALENT MANAGEMENT NA DE HYPE  
De mate waarin de organisatie kan reageren op de externe kansen en 
bedreigingen wordt meer dan ooit bepaald door het aanwezige talent; de 
kennis en vaardigheden van de personeelsformatie en de manier waarop de 
organisatie deze kennis en vaardigheden weet in te zetten om waarde te 
creëren. Bij adequaat talent management zijn de belangen van de 
medewerker en de organisatie op een goede manier op elkaar afgestemd, in 
beider voordeel. Dat betekent dat de medewerker over de juiste 
competenties beschikt en dat de organisatie voldoende kansen biedt om zich 
verder te ontwikkelen. 
 

 
 
De talentcyclus (zie afbeelding) draait om het in kaart brengen van de 
benodigde competentieset, gevolgd door strategische personeelsplanning. 
Uit deze personeelsplanning blijkt de relatie tussen de bedrijfsstrategie en de 
competenties van de (toekomstige) medewerkers: is de bedrijfsstrategie op 
basis van de huidige set aan competenties haalbaar en succesvol of leidt het 
gebrek aan bepaalde competenties tot onoverkomelijke problemen? Alle data 
om deze vragen te beantwoorden, is normaal gezien aanwezig in de 
organisatie.  Alleen is het de vraag of deze data makkelijk kan omgeturnd 
worden tot bruikbare informatie. We zien dat bedrijven steeds vaker 
investeren in alleenstaande talent management oplossingen, zonder de 
daarbij eerst te hebben gefocust op de basis HR gegevens.  In plaats van 
verschillende talent management applicaties te ontwikkelen waarbij data 



7 trends die HR beïnvloeden in 2009 and daarna 

  www.northgatearinso.com  |  page 7 

onjuist, out-of-date of niet gesynchroniseerd wordt, zouden bedrijven beter 
investeren in betrouwbare systemen die alle HR informatie stockeert zodat er 
een hogere ROI kan bereikt wordten wanneer er in Talent Management 
wordt geïnvesteerd.  De mogelijkheid om strategische 
personeelsbeslissingen te nemen op basis van betrouwbare HR informatie 
zal de investering in elk Talent Management proces optimaliseren. 
 
In de diensteneconomie neemt het belang van kennis toe: als de organisatie 
niet over de juiste kennis & competenties beschikt, kan de bedrijfsstrategie 
niet uitgevoerd worden en beïnvloedt dat de toekomst van de onderneming. 
Kennis wordt op deze manier tot ‘bedrijfskapitaal’ net zoals een machine. Op 
basis van de planning kan HR tijdig acties plannen om het overschot dan wel 
het tekort aan competenties te ondervangen. 
 
Omdat kennis in het hoofd van de medewerker zit, is het bedrijfskapitaal veel 
vluchtiger dan in het verleden en zal de organisatie zich moeten inspannen 
om medewerkers aan zich te binden

1
. Het denken over medewerkers 

verandert: waar veel organisaties gewend zijn te denken in groepen 
medewerkers, wordt differentiatie op grond van schaarse capaciteiten steeds 
belangrijker: sommige medewerkers zijn nu eenmaal cruciaal voor de 
bedrijfsvoering.  
 
HR zal moeten zorgen dat deze differentiatie voldoende tot uitdrukking wordt 
gebracht in de beoordelings- en beloningssystematiek, zodat cruciale 
medewerkers zich gekend en gewaardeerd voelen en het beleid voor 
iedereen transparant is. Daarnaast moet HR de business ondersteunen bij 
het zorg dragen voor adequate kennisdelingsmethoden, opleidings- en 
ontwikkelingsmogelijkheden, zodat voldoende capaciteit (in termen van 
competenties) beschikbaar is. 
 
Differentiatie is tevens nodig om recht te doen aan carrière- en 
opvolgingsplanning. Een manager werkt naar stabiliteit in de 
personeelsformatie, en zal niet altijd geneigd zijn om een goed presterende 
medewerker door te laten groeien naar een ander bedrijfsonderdeel: dit gaat 
immers ten koste van de eigen resultaten. Voor de organisatie is dit 
onwenselijk, het gaat immers om het belang van het totaal. Voor het bedrijf 
als geheel is het belangrijk dat HR de smaakmakers identificeert, doorgroei 
stimuleert en deze medewerkers binnen de organisatie nieuwe kansen 
blijven krijgen, zeker als zij van een jongere generatie zijn: zij zijn gewend te 
denken in projecten, en als zij het werk als weinig interessant beschouwen 
zijn ze zo vertrokken naar een werkgever die een nieuwe uitdaging biedt. 

TREND #3: 
EMPLOYER BRANDING  
Talent zit niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten. Voor HR is 
hier de rol weggelegd om talent te identificeren, te ontwikkelen en te 
verbinden aan de organisatie. Om als organisatie in een krappe arbeidsmarkt 
met schaars talent de dienstverlening te continueren en te innoveren is 
onderscheidend vermogen van cruciaal belang. Dat geldt zowel voor de 
markt- als voor de arbeidsmarktpositie. Net zoals je klanten moet overtuigen 
van de onmisbaarheid van je product of dienst, moet je nieuwe medewerkers 
overtuigen van je uniekheid en huidige medewerkers binden aan je 
organisatie. Het gaat hier om positionering: wie je bent en waar je voor staat 

●                                                       

1 Om de vluchtigheid in perspectief te zetten, moet opgemerkt worden dat de onderneming 
voordeel behaalt door de slimme combinatie van kennis van individuen. Het vertrek van 1 
medewerker leidt daarmee niet tot verlies, wel tot het weglekken van kennis. 
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is belangrijk in de ogen van medewerkers die een groot deel van de week bij 
de organisatie doorbrengen.  

EMPLOYER MARKETING 

In een krappe arbeidsmarkt is positionering geen eenvoudige zaak: voor de 
meeste bedrijven is een uitgebreide campagne eenvoudigweg te kostbaar. 
HR moet een manier vinden om een eenduidig beeld te creëren, zodat 
binnen en buiten hetzelfde verhaal verteld wordt en de organisatie een eigen 
identiteit krijgt. Het verhaal dat je op de arbeidsmarkt in wervingscampagnes 
vertelt, moet kloppen met de binnenkant van je organisatie. Toekomstige 
medewerkers hebben namelijk genoeg (internet) kanalen tot hun beschikking 
om het verhaal te checken met de werkelijkheid. Als je een innovatieve 
digitale campagne op touw zet waarin je gebruik maakt van social networks, 
multi-media tools etc., dan verwacht de nieuwe medewerker deze manier van 
werken terug te zien in de interne organisatie. Klopt dat beeld niet met de 
werkelijkheid, dan wordt het beschouwd als marketing. Nieuwe generaties 
zijn opgegroeid met marketingtechnieken en prikken daar dwars doorheen. 
 
Het is een misverstand om te denken dat positionering geen rol speelt bij 
bedrijven die vanwege de economische situatie medewerkers ontslaan: de 
manier waarop dat uitgevoerd wordt, heeft invloed op het imago en daarmee 
op de positionering. Bij het afvloeien van medewerkers moeten deze 
‘verborgen’ kosten zorgvuldig afgewogen worden en het is de taak van HR 
om dit inzichtelijk te maken. Als je na een periode opnieuw mensen nodig 
hebt, is het belangrijk dat je in de beeldvorming als betrouwbare werkgever te 
boek staat.  

GENERATIE Y 

De positionering wordt bemoeilijkt door het gegeven dat zich voor het eerst in 
de geschiedenis 4 generaties met soms tegengestelde verwachtingen op de 
arbeidsmarkt bevinden. Waar babyboomers vaak lange tijd in 1 organisatie 
doorbrachten en op basis van kennis en ervaring steeds een carrièrestap 
maakten, zijn de nieuwe generaties minder geneigd een lineair carrièrepad te 
volgen. Zij willen in korte tijd zo veel mogelijk kennis en ervaring opdoen en 
vinden het prima om meermaals van pad te wisselen. Daarnaast is het 
gebruik van kanalen anders: babyboomers reageren op advertenties in 
gedrukte media, generatie Y is gewend om digitaal te werken en maakt 
enthousiast gebruik van social networks en aanverwante mogelijkheden 
(waarschijnlijk zien ze je advertenties niet eens, maar komen ze binnen via 
iemand uit hun netwerk). Omdat de meeste organisaties slechts beperkt 
budget hebben voor positioneringactiviteiten, moet HR hier slimme keuzes 
maken. Dat kan alleen als HR een goed inzicht heeft in hoe de toekomstige 
personeelsformatie eruit moet zien, en hoe deze toekomstige medewerkers 
benaderd kunnen worden op de arbeidsmarkt. Ook hier geldt dat 
differentiatie en segmentatie van belang zijn om adequaat te reageren: een 
social netwerk kan een goede manier zijn om een bepaalde groep aan je 
organisatie te binden. 
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TREND #4: 
SOCIALE INNOVATIE DRAAGT BIJ TOT SLIMMER 

WERKEN 
De fluctuaties op de arbeidsmarkt in combinatie met de technische 
vernieuwingen dwingt organisaties om op een andere manier naar werk te 
kijken. Sociale innovatie gaat om het vernieuwen van het arbeidsproces, met 
als doel de arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie te verhogen

2
. 

Sociale innovatie draait onder andere om slimmer werken, het werk anders 
indelen en organiseren. De tijd dat alle medewerkers naar kantoor kwamen 
en de dag van 9 tot 5 op dezelfde plaats doorbrachten ligt achter ons, maar 
slechts weinig organisaties voeren op dit gebied een actief beleid. 
 
In de ICT-branche is het al lang gemeengoed om te werken in virtuele teams, 
die een opdracht in taken verdelen en die overal ter wereld uitvoeren, zodat 
er 24x7 gewerkt kan worden. Hoewel dit niet voor alle soorten 
werkzaamheden opgaat, zal de inzet en verdeling van arbeid steeds 
flexibeler en projectmatiger worden. De organisatie doet een beroep op 
kennis op het moment dat zij die nodig heeft.  
 
Omdat de kennis bij de medewerker zit, en de medewerker kan kiezen, zal 
deze minder geneigd zijn om in te stemmen met een traditionele manier van 
werk, maar zich meer op projectbasis en op bepaalde voorwaarden 
verbinden aan een organisatie. 

FLEXIBEL IN T IJD EN PLAATS 

De afnemende mobiliteit en de vergrijzing drukken op de beschikbaarheid 
van talent en zorgen dat organisaties versneld alternatieve oplossingen 
(thuiswerken, flexibele arbeidstijden, levensfasebewust personeelsbeleid) 
bedenken om talent aan zich te binden. We constateren hier een 
merkwaardige tegenstelling: aan de ene kant stellen medewerkers hoge 
eisen aan de balans tussen werk- en privé-leven, aan de andere kant raken 
werk en privé steeds meer verweven, doordat mensen thuis werken op tijden 
die hen uitkomen.  
 
Wetende dat de medewerkers ook steeds meer op afstand werken ,uit 
verschillende delen van de wereld, de gebruiksvriendelijkheid en 
betrouwbaarheid van de tools en infrastructuur wordt zeer belangrijk.  Zeer 
veel medewerkers zijn klaar om al hun transacties via het web te 
organiseren.  Het accepteren van deze werkwijze vereist een goede 
userinterface met minimale kliks om hun HR transacties uit te voeren.  Het 
installeren van een vlekkeloze userinterface is een absolute vereiste, vooral 
met gebruikers die gewend zijn aan RIA (rich internet applications), de 
eenvoud van Google en de Iphone gelijkende interfaces. 
 
Sociale innovatie brengt ook flexibilisering van de arbeidsverhoudingen met 
zich mee: we zien een toename in flexibele contracten, tijdelijke contracten, 
moeder/vader-contracten en flexibele arbeidsvoorwaarden. Medewerkers 
met ervaring wagen de sprong naar een freelance bestaan, of werken in 
opdrachtvorm naar een eindresultaat, waarbij de medewerker (binnen 
grenzen) zelf plaats en tijd kan invullen als het einddoel maar gegarandeerd 
is. De huidige crisis zal hier geen verandering in brengen, hooguit een 
vertraging. We zien organisaties overschakelen naar arbeidscontracten voor 

●                                                       

2 Volgens de definitie van AWVN. Wikipedia stelt: ‘hoewel de term sociale innovatie meer is 
ingeburgerd, dekt het begrip innovatief organiseren waarschijnlijk beter de lading’. 
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bepaalde tijd (bijv 3 jaar), waar bij verlenging nadrukkelijk de employabiliteit 
van de medewerker bekeken wordt. 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN HR 

Sociale innovatie vereist een omslag in het denken van management en 
medewerker, en legt de nadruk op het (bege-)leiden van medewerkers (vast 
én flex) tijdens het proces naar een eindresultaat, in plaats van op de 
dagelijkse aansturing. Het initiëren van deze verandering en het verankeren 
van een nieuwe manier van werken in de organisatie zal voor een groot deel 
door HR georganiseerd moeten worden: hoe beoordeel je bijvoorbeeld de 
prestatie van de medewerkers als je stuurt op proces en resultaat? HR heeft 
hier de taak het management uit te rusten om deze vraagstukken het hoofd 
te bieden. Dit vraagt immers van managers ook een andere manier van 
sturen en begeleiden van medewerkers. 
 
Nadrukkelijker dan voorheen zal HR zich bezig moeten houden met de 
strategie van de organisatie en deze keuzes moeten vertalen in toepasbaar 
beleid. HR moet de discussie met betrekking tot arbeidsrelaties, 
arbeidsvoorwaarden en contracten opstarten: welke medewerkers wil je hoe 
dan ook aan de organisatie binden met een vast contract, welke 
competenties huur je in op projectbasis, wat is een acceptabele verhouding 
tussen flexibele en vaste contracten voor de organisatie en hoe ver wil en 
kun je gaan in de individualisering van de arbeidsvoorwaarden? Om 
conflicten te vermijden moet HR duidelijke afspraken afdwingen om te 
differentiëren en te bepalen wie de kern van de organisatie vormen, wie er 
net buiten staan maar wel tot het netwerk behoren, maar ook wie er niet 
onder vallen. Het is de opdracht aan HR om sociale innovatie niet in te zetten 
als reactie op problemen (bijvoorbeeld files), maar als nieuwe mogelijkheid 
waar zowel medewerker als werkgever in een volwassen arbeidsverhouding 
uitgedaagd worden te innoveren, om zo de arbeidsproductiviteit te verhogen. 

TREND #5: 
ONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIE EN LEIDERS 

VAN MORGEN 
De grenzen van de organisatie vervagen: afhankelijk van de opdracht kan 
een andere organisatie zowel concurrent als partner zijn en soms zelfs 
gelijktijdig. Het gevolg hiervan is dat bedrijven in verschillende 
samenstellingen samenwerken: soms worden opdrachten door eigen 
mensen uitgevoerd en soms in een team met een partner en andere 
externen. Om de organisatie op een goede manier te ontwikkelen is het in 
kaart brengen van het netwerk van cruciaal belang, maar dit is vooral een 
business verantwoordelijkheid.  
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LEIDERSCHAP 

Als de grenzen van de organisatie minder duidelijk worden en de organisatie 
in beweging blijft, is er een sterke behoefte aan leiders met visie, die 
medewerkers kunnen binden en boeien en zo voor de organisatie behouden. 
De rol van HR op dit vlak is evident: zij moet ervoor zorgen dat er voldoende 
leiders zijn, en dat hun leiderschap in voldoende mate ontwikkeld is om deze 
veranderingen het hoofd te kunnen bieden. Leiding geven in een complexe 
netwerkomgeving aan een virtueel team verdeeld over verschillende 
tijdzones en culturen is nu eenmaal van een andere orde dan het managen 
van een afdeling op 1 locatie of binnen een nationale context. De nieuwe 
leiders moeten in hoge mate toegerust zijn om te acteren in complexe, snel 
veranderende omgevingen. Het probleem is dat door de vergrijzing in veel 
organisaties (in Nederland vooral in de non-profit sector) het huidige 
management binnen 5 tot 10 jaar niet meer werkzaam zal zijn. Dit is een 
directe bedreiging voor de groei van een organisatie en legt een grote druk 
op HR om toekomstige leiders te identificeren en via opvolgingsplanning en 
leiderschapsontwikkeling deze leegte in te vullen. 
 
Niet alleen vervagen de grenzen met de externe omgeving: ook de interne 
omgeving is in toenemende mate aan veranderingen onderhevig. Door de 
financiële crisis hebben veel bedrijven te kampen met grote 
herstructureringen en kostendalende maatregelen. Mede door de invloed van 
private equity en sourcing strategieën zijn overnames en afsplitsingen aan de 
orde van de dag, met als gevolg dat het integreren en ontvlechten van 
bedrijfsonderdelen een constante factor wordt. 
 
De veranderingen in de organisatie dwingen HR om zorg te dragen voor een 
goede afwikkeling ten aanzien van de medewerkers die betrokken zijn bij 
overnames en afsplitsingen. Veranderingen moeten niet alleen doorgevoerd 
worden, zij moeten ook beklijven in het gedrag van de medewerkers. Stug 
doorgaan op de ingeslagen weg leidt tot verstarring en brengt niet de 
gewenste slagvaardigheid. Het leiden van de veranderingen is een cruciale 
competentie. Indien HR ervaring heeft met de sourcing binnen de eigen HR 
kolom, zal dit aanzienlijk bijdragen aan de mate waarin zij omgaat met 
integreren en ontvlechten. 
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TREND #6: 
DE AANPAK VAN DE WERELDWIJDE SOURCING 

UITDAGING  
De geloofwaardigheid van HR als strategische partner staat of valt met de 
geloofwaardigheid van de eigen HR kolom. Als HR op een zakelijke manier 
opereert, moet zij er ook voor zorgen dat de eigen afdeling op een zakelijke 
manier gerund wordt. Nog te vaak beïnvloeden de kwaliteit en efficiency van 
de operationele taken van HR het vermogen om op strategisch en tactisch 
niveau te opereren. HR moet het eigen takenpakket nauwlettend in de gaten 
houden en zorgen dat ze de kolom zo organiseert dat maximale efficiency en 
effectiviteit bereikt worden. Het inzicht dat HR op een verantwoorde manier 
omgaat met het beschikbare budget draagt belangrijk bij aan de acceptatie 
van HR als strategische en tactische partner.  
 
Het uitvoeren van een sourcingstrategie betekent dat elke HR-dienst (of elk 
HR-proces) geëvalueerd wordt op een aantal criteria, waaronder hoogste 
kwaliteit, beste uitvoering, laagste kosten en meeste toegevoegde waarde. 
De HR-dienst wordt vervolgens uitgevoerd door de interne (of externe) 
dienstverlener die de meeste waarde voor het geld levert. Het integrale 
aanbod aan diensten en aanbieders dat zo ontstaat wordt ook wel de 
sourcing mix genoemd. Het gaat om de mix: het is een misverstand te 
denken dat outsourcing de enige optie is. Van belang is om zakelijk te 
bepalen welke diensten je levert, en wie die diensten het beste kan uitvoeren. 
 
De snel veranderende economische omstandigheden moedigen de 
ontwikkeling van nieuwe, flexibele HR service delivery modellen aan.  We 
verwachten dat bedrijven snel zullen uitkijken naar broksgewijze outsourcing: 
in plaats van te kiezen voor 1 service delivery model voor alle HR processen 
zullen bedrijven verschillende delivery modellen combineren.  Het is perfect 
mogelijk voor een onderneming om een combinatie samen te stellen van 
comprehensive outsourcing (BPO) voor HR administratie, een standaard 
dienst voor payroll, OnDemand delivery voor talent management en op maat 
gemaakte RPO opdrachten om lokale aanwervingen te organiseren.  Daarom 
verwachten wij de opkomst van OnDemand modellen in 2009 om de brug te 
leggen tussen BPO en in-house software oplossingen, waarbij de balans 
tussen procescontrole en kostcontrole belangrijk zullen zijn. (Opex versus 
Capex) 

SOURCING STRATEGIEEN 

HR outsourcing op het gebied van administratieve en transactionele 
processen is voor steeds meer bedrijven bekend terrein. Men is vaker bereid 
om de expertise van de outsourcing vendor te erkennen en de opgelegde 
standaarden te accepteren. De “lift-en-shift” aanpak behoort daarmee tot het 
verleden. Ondanks de recessie blijkt dat organisaties een outsourcing vendor 
kiezen op basis van expertise en betrouwbaarheid, en dat het kostenaspect 
een lagere prioriteit krijgt. 
 
NorthgateArinso constateerde in 2005

3
 na onderzoek dat 81% van de 

respondenten externe partijen in de HR dienstverlening gebruikt, waarbij een 
partij incidenteel dan wel structureel een activiteit in de HR dienstverlening 
verricht. Daarbij stelden wij vast: “Opvallend is (…) dat men zich bij het 
inhuren van externe expertise concentreert op processen als 
personeelsbeleid, opleidingen, werving & selectie en loopbaanadvies: precies 

●                                                       

3 HR in beweging, wat beweegt HR? Op weg naar een nieuwe HR dienstverlening. ARINSO/Reed 
Business 2005 
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die processen waaraan HR professionals in de nieuwe, meer strategische rol 
tijd willen besteden. Aangezien HR die taken nu door externe experts laat 
uitvoeren, leidt dit tot de vraag of ze hiervoor kiezen uit tijdgebrek, of als 
gevolg van een gebrek aan interne expertise?” Deze trend heeft zich 
voortgezet: in het Nederlandse bedrijfsleven blijft het aanbod aan kleine, HR-
expertise-dienstverleners onverminderd groeien. 
 
Het succes van outsourcing staat of valt met het voeren van goed contract 
management aan beide zijden. In het genoemde onderzoek constateerden 
wij tevens dat slechts 16% van de contracten aan een SLA onderhevig was. 
Dat vormt een probleem, omdat HR zonder SLA de dienstverlener niet kan 
aanspreken of afrekenen op de inhoud van de dienstverlening. Daarmee 
verliest HR de grip op de kwaliteit en de uitvoering van de HR dienst. Een 
ander gevolg is dat HR dan onvoldoende inzicht heeft in de dienst, en deze 
niet kan meebewegen met groei of krimp van de organisatie. Goed contract 
management zorgt ervoor dat HR begrijpt wat de leverancier van de HR 
dienst voor ogen heeft, maar, net zo belangrijk, dat de leverancier begrijpt 
hoe de organisatie verandert en hoe de dienst tijdig daarop aangepast moet 
worden. De kennis die HR op deze manier opdoet, kan zij binnen de 
organisatie aanwenden in sourcingstrajecten van andere bedrijfsonderdelen. 

TREND #7: 
KEN-  EN STUURGETALLEN:  HR  LEIDEN BETEKENT 

HR  METEN 
Als (turbulente) ontwikkelingen in de externe omgeving leiden tot 
aanpassingen in de organisatie moeten die gebaseerd zijn op betrouwbare 
gegevens en analyses. Dit om te voorkomen dat de organisatie voortdurend 
reageert op veranderingen ten koste van de eigen koers. Voor HR betekent 
dit dat zij goed inzicht heeft en geeft in de ken- en stuurgetallen ten aanzien 
van de personeelsformatie (met name kwalitatief), en tevens dat zij business 
scenario’s kan ondersteunen met behulp van deugdelijke analyses.  
 
Zoals reeds eerder toegelicht hebben veel HR organisaties de tijd genomen 
om geïntegreerde HR-systemen in te richten (soms ook door compliancy 
wetgeving gedwongen), voorzien van dashboards en warehouse 
oplossingen. Doordat in deze systemen de informatie op eenduidige wijze 
geregistreerd wordt, dragen de systemen belangrijk bij aan het inzicht op de 
personeelsformatie. De vraag van de business ten aanzien van ken- en 
stuurgetallen wordt door HR steeds beter geadresseerd. 

ANALYSE 

De volgende stap is het verwerken van deze ken- en stuurgetallen in 
scenario’s en het analyseren van de consequenties. Daarnaast heeft de 
business behoefte aan complexere kengetallen op het gebied van 
productiviteit: inzet (utilization), bijdrage (contribution), opbrengst en winst. 
HR moet hier nog een stap maken om de business vraag naar adequate 
analyses op de ken- en stuurgetallen in te vullen. Deze analyses zijn van 
cruciaal belang voor het succes van de bedrijfsstrategie en het volwaardig 
invullen van de strategische HR partnerrol.  
 
Een voorbeeld ter illustratie: Een klant wilde een nieuwe locatie openen aan 
de andere kant van het land. Zij dachten zo de toenemende krapte op de 
arbeidsmarkt te ontlopen en wilden dichter bij een aantal grote afnemers 
zitten. De afspraken met de gemeente waren vergevorderd en de 
onderhandelingen met de projectontwikkelaar gestart. Ondertussen nam HR 
het initiatief om een arbeidsmarktanalyse uit te voeren, waaruit bleek dat 
door de vergrijzing in deze regio binnen 5 jaar onvoldoende gekwalificeerde 
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medewerkers (met de vereiste kennis en certificeringen) beschikbaar waren, 
en het geen optie was om medewerkers te laten verhuizen. De kans was 
groot dat de nieuwe locatie hooguit op halve capaciteit kon draaien. Deze 
constatering leidde ertoe dat het hele project werd afgeblazen en een dure 
mislukking werd voorkomen.  
 
Een aandachtspunt bij ken- en stuurgetallen zijn de geïntegreerde best-of-
breed oplossingen. Aan de betrouwbaarheid van managementinformatie 
liggen heldere en eenduidige gegevensdefinities ten grondslag. Bij het 
verspreiden van gegevens over meerdere systemen wordt door de 
verschillen in de onderliggende datavelden het handhaven van die definities 
steeds lastiger. Als je gegevens niet kunt delen, kun je ze ook niet 
consolideren en ontbreekt het inzicht in de meest basale 
medewerkergegevens. HR moet bij het ontwikkelen van het 
systeemlandschap en de uitbreidingen daarop nadrukkelijk oog hebben voor 
deze dimensie. 
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CONCLUSIE 
In de voorgaande paragrafen hebben wij getracht in kaart te brengen welke 
externe factoren wij in de markt zien en die te vertalen naar HR trends. Wat 
kun je hier als HR-professional nu mee?  
 
Het is niet de bedoeling om de beschreven HR trends 1-op-1 te vertalen naar 
de eigen organisatie en de eigen HR dienstverlening in het komende jaar. Op 
deze wijze loop je het risico dat de trends geen recht doen aan de huidige 
situatie van de eigen organisatie, en HR in haar streven om strategisch te 
werken de plank volledig mis slaat.  
 
Een gedegen inhoudelijke analyse, gebaseerd op de kansen en bedreigen in 
de externe omgeving en afgezet tegen de zwaktes en sterkten van de interne 
organisatie levert meer inzicht op in welke speerpunten HR op moet pakken 
om de business verder te helpen. Het is onze ervaring dat methoden uit de 
marketing

4
, zoals een SWOT-analyse, eenvoudig aangepast kunnen worden 

voor gebruik binnen HR en tot zeer goede resultaten leiden.  
 
Het allerbelangrijkste advies dat wij HR mee kunnen geven om de strategie 
te bepalen: als we aannemen dat voor de meeste Nederlandse 
kennisintensieve bedrijven het personeelsbestand (workforce) beschouwd 
kan worden als bedrijfskapitaal, dan is het de hoogste tijd dat HR het 
management van de organisatie pro-actief gaat voorzien van betrouwbare 
gegevens en adequate analyses en voorspellingen over dat kapitaal ter 
ondersteuning van de bedrijfsstrategie. Het gaat dan om toegankelijke 
informatie met betrekking tot de populatie, de toekomstige verwachtingen ten 
aanzien van talent en competentieset, de productiviteit en de 
beschikbaarheid.  
 
De gemiddelde organisatie heeft nauwelijks inzicht welke invloed een tekort 
aan talent in combinatie met de vergrijzing heeft op de strategie of welke 
consequenties de recessie kan hebben op de samenstelling van het 
personeelsbestand. HR moet, identiek aan de business managers, in staat 
zijn externe trends te relateren aan toekomstscenario’s en de consequenties 
daarvan voor de personeelsformatie in kaart brengen (“ what if”). HR wordt 
op deze manier de aanjager van de discussie over het potentieel en de 
effectiviteit van het human capital, en neemt de verantwoordelijkheid voor 
haar handelen. Deze strategische bijdrage aan de realisatie van de 
bedrijfsdoelstellingen is de enige manier om een serieuze en volwaardige 
gesprekpartner van het management te zijn. 

●                                                       

4 Zie bijvoorbeeld ‘Succesvolle marketingplannen’ door S. Santema et al, 1999. 
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