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voor hoogopgeleiden. Ga naar Intermediair.nl/werkgever en vind  
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W at is het ergste wat een medewerker kan 
overkomen? Een leidinggevende met een 
ochtendhumeur? Een manager die je steeds 

karin noemt in plaats van karén? Het kan veel erger: een 
baas die op een cursus people management is geweest. In de 
column van Roos Schlikker op pagina 66 leest u waarom u 
hier als werkgever níét aan moet beginnen.
Maar wat maakt een werkgever dan wel een goede werkge-
ver? De Béste Werkgever. Het blijkt uit onderzoek van Effectory 
en Intermediair, waar dit magazine het resultaat van is. U leest 
hierin interviews met Beste Werkgevers Schiphol, Buurtzorg 
Nederland en Sint Jozefoord. In deze interviews en in de 
achtergrondverhalen is een duidelijke rode draad te herkennen. 
Minder management-by-spreadsheet en meer inhoud. Mensen 
serieus nemen in hun kennis en vaardighe-
den. En zélf ook feedback ter harte nemen. 
‘Ik wil mensen die mij de waarheid durven te 
zeggen’, aldus CEO Jos Nijhuis van 
Schiphol Group op pagina 10. Die volwas-
sen omgang met medewerkers is onder 
andere nodig om innovatiever en beweeglij-
ker te zijn in een concurrerende en soms 
ook disruptieve markt, zo laat het interview 
met Nijhuis zien.
Beste Werkgever Sint Jozefoord besteedt 
veel aandacht aan de ontwikkeling van de 
medewerkers. Directeur André Groot 
Bluemink zegt op pagina 58: ‘Elk jaar 
organiseren we een grote bijeenkomst 
waarvoor we goede sprekers uitnodigen. Dit 
jaar was het thema de gezondheid van onze 
medewerkers zelf: hoe eet je gezond en hoe 
zorg je voor de juiste balans tussen 
spanning en ontspanning? Mensen waarde-
ren dat.’
Op pagina 45 leest u de 7 geheimen van 
Beste Werkgevers. In theorie lijkt het niet zo 
moeilijk om als goede werkgever beoordeeld 
te worden. In de praktijk valt het echter nog 
wel tegen. Laat u inspireren door de Beste 
Werkgevers in dit magazine en dan zien we 
u volgend jaar graag (terug) op de lijst! 
Zonder dat u daar een cursus people 
management voor nodig heeft.  
  Redactie Intermediair

wat maakt 
een werkgever tot 
béste werkgever?
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Beïnvloeders van de Beste Werkgevers Score Beste Werkgevers  andere organisaties
                                                                                                                                                                                                     
  1  mijn organisatie biedt mij een uitdagende werkomgeving                                       7,2      6,6
  2  Ik heb vertrouwen in de leiding van mijn organisatie                                          6,7      5,9
  3  Ik heb het gevoel dat ik bij mijn organisatie pas                                                7,7      6,9
  4  mijn organisatie gebruikt ideeën van medewerkers voor innovatie                               6,6      5,7
  5  Ik doe mijn werk met plezier                                                                                 7,8      7,6
  6  Ik heb vertrouwen in de toekomst van mijn organisatie                                          7,3      6,8
  7  de leiding van mijn organisatie weet wat er leeft op de werkvloer                         5,6      4,9
  8  Ik vind mijn werk uitdagend                                                                                  7,1      6,4
  9  mijn werk geeft mij energie                                                                                  6,8      6,5
10  mijn organisatie levert een positieve bijdrage aan de maatschappij                           7,4      6,7

1 wat is het beste werkgeversonderzoek?
Het Beste Werkgeversonderzoek is door Effectory en Intermediair ontwikkeld om een objectief oordeel 
te vellen over goed werkgeverschap in Nederland. De Beste Werkgevers Score toont aan hoe goed een 
organisatie haar medewerkers in staat stelt om te presteren. 

2 wie zijn er onderzocht?
Aan het Beste Werkgeversonderzoek 2015 
hebben 347 organisaties deelgenomen. De 
gemiddelde respons in deze organisaties 

was 71 procent. In absolute aantallen gaat het om 201.029 
respondenten. 

3 De kanshebbers
100 van de 347 deelnemende organisa-
ties hebben zich gekwalificeerd als 
Beste Werkgever op basis van de Beste 

Werkgevers Score in de categorieën meer dan 1.000 
medewerkers en minder dan 1.000 medewerkers.

4 Hoe is de score bepaald?
In ieder medewerkersonderzoek zijn zes vragen opgenomen die samen de score vormen.  
Deze Beste Werkgevers Score bestaat uit een gemiddelde van: 1 de organisatietevredenheid  2 tevredenheid 
o ver de werkzaamheden  3 organisatietrots  4 achter de organisatiedoelen staan  5 kansen krijgen om optimaal 

te presteren  6 het krijgen van waardering.

5 7 geheimen van  
goed werkgeverschap
Wat onderscheidt Beste Werkgevers van  
de organisaties die de lijst niet halen?  

De volgende zeven kenmerken zijn bepalend voor succes: 
1 Een aansprekende richting van de organisatie  
2 Een inspirerende directie 3 Weg met onnodige regels en 
procedures 4 Het terugdringen van onnodig management  
5 Het waarderen van specialisten 6 Het toepassen van sociale 
innovatie 7 Het delen van informatie. (zie ook pagina 45)

6 scores op Hr-thema’s
Op alle belangrijke HR-thema’s scoren 
de Beste Werkgevers beter dan andere 
organisaties. Het verschil is het 

grootste bij het thema Betrokkenheid. De Beste 
Werkgevers scoren een 7,9 waar andere organisaties 
een 7 scoren.

7 belangrijkste beïnvloeders  
beste werkgevers score
De elementen die het grootste effect hebben op werkgeverschap 
(berekend door middel van een correlatieanalyse).

Het beste 
werkgeversonderzoek 

hEt ONdERzOEk  in cijfers 0706



8 bevlogenheid en betrokkenheid
Als het over goed werkgeverschap gaat, kijkt men vaak naar het aantal mensen dat zowel  
bevlogen als betrokken is. Deze medewerkers zijn een grote meerwaarde voor een organisatie.  
Beste Werkgevers hebben meer bevlogen en betrokken medewerkers dan andere organisaties.

Bevlogen en  
betrokken: Medewerkers die 
bevlogen én betrokken zijn, 
hebben hart voor hun werk en 
hart voor de organisatie. Ze 
staan positief tegenover beide 
en zetten zich in om zichzelf 
en de organisatie continu te 
verbeteren.

Bevlogen in het werk: 
Bevlogen medewerkers 
hebben hart voor het werk 
dat ze doen (het ‘I love my 
job’ effect). Het werk levert ze 
energie op en ze dragen 
graag bij in en door hun werk. 
Zij zetten zich in om hun werk 
en zichzelf te verbeteren.

Betrokken bij de  
organisatie: Betrokken 
medewerkers hebben hart 
voor de organisatie (het ‘I love 
my company’ effect). Ze 
vinden zichzelf bij de 
organisatie en de organisatie-
doelen passen en dragen 
graag bij aan het verbeteren 
van de organisatie.

Niet bevlogen en niet 
betrokken: Medewerkers die 
niet bevlogen en niet 
betrokken zijn, voelen zich 
niet thuis in het werk en bij de 
organisatie. Hun bijdrage is 
daardoor kleiner. In het beste 
geval doen ze gewoon hun 
werk, in het slechtste geval 
zetten ze de hakken in het 
zand.  

23,7%

Andere organisaties

beste werkgevers
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volgens jos nijhuis moet 

zijn schiphol group 

(#8 Beste werkgevers) 

nog internationaler en innovatiever 

worden. daarvoor is een 

meer open en (zelf)kritische 

cultuur nodig, en nijhuis 

wil hier zelf in voorgaan. 

‘ik kan soms kort door 

de bocht zijn.’

‘ Bij innoveren 
hoort ook 
dat dingen  
soms 
mislukken’
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dat begin moet voor u best moeilijk 
zijn geweest. u was opgeleid als 
accountant en kwam in 2009 van 
PricewaterhouseCoopers, waar u 
CEO was. u had geen achtergrond 
in de luchtvaart … ‘Ik ben destijds via 
een headhunter benaderd. Het 
veelzijdige van Schiphol trok mij. Wat 
mij ook aansprak, is de grote maat-
schappelijke impact van deze 
organisatie. Dat ik van buiten de 
sector kwam, had in het begin het 
voordeel dat ik heel veel domme 
vragen mocht stellen.’ 
Wat vond u het lastigste aspect van 
deze nieuwe functie?
‘Nieuw voor mij was de intensieve 
omgang met de politiek. Je hebt bij 

een luchthaven met heel veel stakeholders te maken. Dat vergt 
veel geduld. Iedereen vindt iets van Schiphol.’ 
Net als van de NS… (lacht) ‘Misschien is het voor ons een geluk 
dat we in Nederland de NS hebben.’ 
u kwam op een moeilijk moment, vlak na de financiële crisis 
… ‘De luchtvaartsector stond in die periode onder druk. Het leek 
er aanvankelijk op dat we afstevenden op een krimp van 20 
procent. Het bleef bij 10 procent. Toch was een forse ingreep 
nodig. Ik vond het belangrijk het management het vertrouwen te 
geven om het zelf te doen. Als voormalig consultant wilde ik 
beslist geen consultants binnenhalen (lacht opnieuw).’ 

Bent u tevreden over hoe die reorganisatie toen is verlopen?  
‘Ja. Maar het duurde wel te lang, vond ik. Ik had gerekend op 
een half jaar. Het werd twee jaar.’ 
heeft u ook geprobeerd om iets aan de cultuur te verande-
ren? ‘Zeker. We zijn gaan werken met waarden: efficiënt, 
betrouwbaar, gastvrij, duurzaam en innovatief. Bij elk investe-
ringsvoorstel kijken we bijvoorbeeld in hoeverre dat aan die 
waarden voldoet. Ook ben ik gaan werken aan een meer open 
cultuur. Het was hier nogal hiërarchisch.’ 
Wat bedoelt u precies met een open cultuur? ‘Ik vind het 
bijvoorbeeld belangrijk dat we elkaar feedback geven. Ik wil 
mensen om me heen hebben die mij de waarheid durven te 
zeggen. Dat kan door als leidinggevende het goede voorbeeld te 
geven. En door te laten zien dat je feedback serieus neemt.’
kunt u een voorbeeld noemen van feedback waar de 
directie iets mee heeft gedaan? ‘Ingegeven door de recessie 
wilden we aanvankelijk de procesinnovatie van de gates 
efficiënter inrichten. Binnen de organisatie stuitte dit op kritiek, 
omdat het niet robuust genoeg was. Dat besluit hebben we toen 
weer opengebroken.’
hoe zou u anno 2015 Schiphol als werkgever willen om-
schrijven? ‘Het is een bijzonder gevarieerde onderneming, 
waarbij je te maken krijgt met heel veel verschillende partijen. 
Met tweeduizend medewerkers is onze organisatie nog relatief 

‘ Ik wil 
mensen 
die mij de 
waarheid 
durven te 
zeggen’

O p het Schipholterrein krioelt het van mensen en  
voertuigen. Eén daarvan is een felroze taxi met de tekst 
‘the gay friendly taxi service’. het is een week na de  
gay Pride, hoog zomer. het nationale vliegveld verwerkt 
een recordaantal passagiers. daar komt nog bij dat de 
luchthaven, vlak voor die zomerdrukte, is overgegaan  
op centrale beveiliging. de tientallen controlepunten  
aan de gates hebben plaatsgemaakt voor vijf grote 

centrale beveiligingsposten. het is de bedoeling dat het reizen hierdoor  
comfortabeler wordt. hiervoor is een ingrijpende operatie nodig geweest die  
in de organisatie ‘alle hens aan dek’ betekende. 
In het kantoor van CEO Jos Nijhuis (58), aan de rand van het terrein, is van al die 
hectiek weinig te merken. het is er even rustig als in een doorsnee corporate 
hoofdkantoor in de zomervakantie. Wat ook opvalt, is dat je relatief gemakkelijk 
binnenkomt. de extra bel voor de deur van de directieafdeling is in onbruik. In zijn 
kantoor vertelt Nijhuis dat hij, toen hij begon als CEO, deze direct buiten werking 
heeft gesteld. ‘Ik wilde de drempels tussen de directie en de werkvloer verlagen.’ 
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Welke risico’s ziet u? ‘Een gevaar is dat we te tevreden zijn met 
onszelf, vanwege de goede resultaten en de prijzen die we 
winnen. We mogen niet stilzitten. Om te overleven moeten we 
de beste willen zijn en dus innoveren. Internationaal gaan de 
ontwikkelingen snel. We moeten ons inspannen om de favoriete 
luchthaven van de zakenreiziger te zijn en te blijven.’ 
Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? ‘Anders dan bij 
metropolen als Londen en Parijs, is Amsterdam minder een 
onvermijdelijke bestemming. Wij moeten meer ons best doen 
om de internationale zakelijke reiziger aan te spreken.’  
hebben jullie te vrezen van concurrentie uit turkije en de 
golfstaten? ‘Jazeker. Concurrerende luchthavens uit die landen 
zetten zich in de markt als aantrekkelijk alternatief om over te 
stappen op langere intercontinentale vluchten, terwijl wij dus een 
transferluchthaven willen zijn. Die concurrentie kan internatio-
nale verbindingen kosten, die voor ons van belang zijn.’ 
moet je daarvoor groeien? ‘Voor goede verbindingen heb je 
ook volume nodig.’ 
Is dat de reden om ook in te zetten op Lelystad? zodat op 
Schiphol meer ruimte ontstaat voor groei op die internatio-
nale markt van overstappers? ‘Ja.’

hoe belangrijk zijn tariefsverlagingen voor airlines, zoals die 
van 7 procent die jullie voor dit jaar hebben doorgevoerd?
‘Lage prijzen zijn belangrijk, maar je moet ook jezelf vernieuwen. 
We moeten blijven investeren, zoals we doen in een nieuwe 

terminal en de centrale beveiliging. We 
willen onze voorzieningen zo aantrekke-
lijk en betaalbaar mogelijk maken voor 
overstappers. Met de centrale beveili-
ging hebben we een been bijgetrokken 
bij Londen en Parijs. Dat maakt het 
aangenamer om hier te verpozen.’ 
met welke innovaties loopt Schiphol 
echt voorop? ‘Een goed voorbeeld is 
de bodyscan die wij samen met een 
Amerikaanse leverancier hebben 
ontwikkeld. Dat is een apparaat dat 
voorwerpen op het lichaam kan 
detecteren. De passagier moet in een 
cabine stappen. Die maakt een scan van 
de buitenkant van het lichaam. We 
hebben veel tijd aan de ontwikkeling 
besteed, vooral vanwege de privacy-

aspecten die hieraan vastzitten. Na de mislukte aanslag met een 
onderbroekbom op een vlucht tussen Amsterdam en Detroit in 
2009 konden wij direct op deze bodyscans overschakelen. Bij 
innoveren hoort overigens ook dat dingen soms mislukken. Zo 
wilden we het milieuonvriendelijke glycolwater, waarmee we 
ijsafzetting op vliegtuigen voorkomen, afbreken met algen. Maar 
een proef daarmee leidde helaas niet tot een commercieel 
haalbare businesscase.’
hoe zorgt u ervoor dat innovatie is ingebed in de organisa-
tie? ‘We hebben geen afdeling of zo. We willen dat iedereen zich 
ermee bezighoudt. Je moet een cultuur hebben waar mensen 

overzichtelijk, maar rondom geeft de luchthaven nog eens werk 
aan 65.000 mensen bij andere organisaties. Je werkt hier dus in 
een dynamische omgeving, met hier en daar het Peter Stuyve-
sant-gevoel.’ 
Schiphol profileert zichzelf als een ‘world of opportunities’ 
waar carrières minder voorspelbaar verlopen dan ergens 
anders. ‘Ik vraag me af of we dat “world of opportunities” 
voldoende waarmaken. Als het gaat om interne mobiliteit wel. 
Maar tegelijkertijd vind ik onze organisatie nog te Nederlands. 
Hoewel we een strategische alliantie hebben met Parijs, 
bijvoorbeeld, blijkt het toch lastig om mensen daarnaartoe te 
sturen. Het aantal mensen dat over de grens gaat, valt tegen. 
Wat dat betreft is het jammer dat ons bod op het snelgroeiende 
vliegveld van Rio de Janeiro, Galeão International Airport, niet is 
geslaagd.’
Waarom wilt u die uitwisseling eigenlijk? ‘Dat is goed voor de 
ontwikkeling van onze mensen en het is goed voor onze 
organisatie. Dat brengt nieuwe ideeën binnen, laat mensen met 
een frisse blik kijken.’
Wat is nog meer nodig om mensen met een frisse blik te 
laten kijken? ‘We zetten ook in op doorstroming binnen de 
organisatie. We zitten nu op een mobiliteit van 20 procent. Het 
zou mooi zijn als mensen eens in de vijf tot zeven jaar een 
overstap in hun loopbaan maken. Dat voorkomt dat mensen 
vastroesten. Wie een tijd op een andere plek heeft gewerkt, kijkt 
met een frisse blik.’ 

innoveren 
met dank aan het herstel van de economie gaat het nu goed met Schiphol, veel 
beter dan toen Nijhuis kwam. de financiële resultaten beschrijft hij als ‘mooi’. de 
luchthaven heeft baat gehad bij de solide basis waarop ze rust. Schiphol group 
baat bijvoorbeeld ook de luchthavens van Rotterdam en Lelystad uit en heeft 
belangen in het buitenland, onder meer in New York, Brisbane en Parijs. Innova-
ties die door Schiphol group zijn ontwikkeld, vinden internationaal hun weg. het 
bedrijf valt vaak in de prijzen vanwege de kwaliteit van de dienstverlening. 
dat wil echter niet zeggen dat de positie onaantastbaar is. Concurrentie komt op, 
terwijl Schiphol stuit op de grenzen van de eigen groei. volgens Nijhuis vergt dit 
alertheid. In zijn nieuwjaarsspeech stelde hij dat Schiphol de aanval moet kiezen 
en moet blijven pionieren en vernieuwen. de aantallen transferreizigers en 
mensen op verre vluchten stagneren. daar moet Schiphol het juist van hebben.‘ Lage prijzen  

zijn belangrijk, 
maar je moet ook 
jezelf vernieuwen’
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met initiatieven komen en fouten mogen maken. Een cultuur, 
ook, waar contact is met andere organisaties. Dat zit bij ons wel 
snor. Ook diversiteit bevordert innovatie. Als je organisatie divers 
is samengesteld, kun jij je beter verplaatsen in je klanten die ook 
zeer divers zijn.’  
hoe zit het met die diversiteit bij Schiphol? ‘In de erg 
masculiene wereld die de luchtvaart toch is, doen we het goed. 
We hebben twee vrouwen in de board en 32 procent vrouwen in 
het hoger management. We hebben een goede work-life 
balance. Het is bij ons niet vanzelfsprekend om 6 uur ’s avonds 
te vergaderen. Overigens willen we niet alleen wat betreft gender 
divers zijn; ook op andere terreinen. Een paar jaar geleden zijn 
we gestart met een LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)-
groep. Binnen de organisatie bestond het idee dat mensen met 
een andere seksuele geaardheid mogelijk minder kansen 
hadden om carrière te maken. Dat misverstand hebben we uit 
de weg geholpen.’ 

Waar blijkt dat uit? ‘In het hoger management zitten mensen uit 
deze doelgroep.’
Wat kan in uw ogen nog beter in de cultuur om Schiphol 
toekomstbestendig te maken? ‘Dan kom ik terug waar ik dit 
gesprek mee begon: meer internationaliseren, innoveren en een 
meer open cultuur waarbij vaker feedback wordt gegeven. Ik wil 
daar zelf het goede voorbeeld in geven. We geven elkaar 
feedback volgens een 360-gradenmethode. Je krijgt te horen 
wat je doet, wat je niet meer moet doen en wat je beter kunt 
doen. Ook ik word beoordeeld.’ 
Wat krijgt u dan te horen? ‘Dat ik kort door de bocht kan zijn 
en dat mijn humor soms hard overkomt.’ 
Wat wordt bedoeld met ‘kort door de bocht’? ‘Ik wil soms te 
snel tot een besluit komen. Daar moet je mee uitkijken. Dat je op 
mijn positie wat dominant bent is normaal, maar je moet daar 
niet in doorslaan. Een voorbeeld is dat je iets vroeg afkapt als 
het niet relevant is. Dat kan nuttig zijn om snelheid te maken. 
Maar het kan er ook toe leiden dat mensen hun mening niet 
meer geven. Soms is het juist beter om als laatste je visie te 
geven.’
hoe stimuleert u een open cultuur nog meer? ‘Onder meer 
via speciale workshops die we hebben gehouden. Eén daarvan 
ging over wat voor soort mens je bent, aan de hand van kleuren 
die je type persoonlijkheid representeren. Zo kun je in een 
simpel taaltje met elkaar spreken over hoe je met elkaar omgaat. 
Ik was de eerste van wie ze zo’n profiel hebben gemaakt. Bij een 
presentatie liet ik dit profiel zien en vroeg ik: wie denken jullie 
dat dit is?’
gaat u ook het goede voorbeeld geven wat betreft mobili-
teit? In 2016 zit u hier zeven jaar. In de media werd al 
gespeculeerd over uw opvolging. Schiphol zou al op zoek 
zijn … ‘Niet alles wat wordt geschreven, is waar. Het is de Raad 
van Commissarissen die besluit of ik nog een periode door kan 
gaan. Een besluit of ik het zelf wil, heb ik nog niet genomen. 
Maar ik heb het hier prima naar mijn zin.’    door Joost Bijlsma

wie is jos nijhuis? 
1957  
geboren te Utrecht

jaren 70-80  
opgeleid aan de heao en als registeraccountant

1978 – 2001 
 diverse functies bij Berk accountants en PricewaterhouseCoopers (PwC)

2001 – 2002 
 vicevoorzitter raad van Bestuur PricewaterhouseCoopers (PwC)

2002 – 2008 
 voorzitter raad van Bestuur PricewaterhouseCoopers (PwC)

2008 – 2009 
lid directieteam schiphol group

2009 – heden 
Ceo schiphol group

‘ Soms is het beter 
om als laatste je 
visie te geven’



2 Jos de Blok van Buurtzorg is een 
inspirator, vindt Weggeman, omdat 

hij zelf uit het vak afkomstig is. Nog altijd 
gaat hij maandelijks mee op pad met 
verpleegkundigen. ‘Mensen zoals hij 
kennen de termen, spreken de taal van de 
werkvloer. Dat is niet het geval bij 
professionele CEO’s, die het niet uitmaakt 
wat ze besturen, want dat is hun vak.’
Ook het bieden van vertrouwen en ruimte 
vormt een heel cruciale inspiratiefactor. 
‘Verpleegkundigen weten zich gesteund 
en gaan tot het uiterste om naar eigen 
inzicht zo goed mogelijk te presteren. Ze 
doen het voor zichzelf en voor de 
organisatie; daar zit geen ruimte tussen.’ 
De Blok durft bovendien naar buiten toe 
altijd zijn metier te verdedigen, of het nu 
tegenover een minister of een machtige 
zorgverzekeraar is. ‘Daarin herkennen 
medewerkers zich, en ze gloeien van trots 
als hun man hun belangen verdedigt.’
Peter Hartman draagt de waardering weg 
vanwege zijn vereenzelviging met alle 
geledingen van KLM, die hij van haver tot 
gort leerde kennen. ‘Dat ontbrak juist bij 
Camiel Eurlings, die altijd een buiten-
staander bleef’, zegt Weggeman. 
‘Hartman kon als geen ander aan het 
personeel uitleggen wat de missie van 
KLM was: niet mensen van A naar B 
vliegen, maar met dit voorbeeld in De 
Wolkenridder: “Ik was in Singapore, stapte 
in die grote blauwe vogel, rook de koffie, 
zag het vriendelijke personeel en voelde 
me twaalf uur eerder dan ik in Nederland 
was meteen thuis. Ik zit in de business 
van thuiskomen.” Hij verlengt het verblijf in 
Nederland, dat is de kernwaarde.’
Zo spreken is volgens Weggeman puur 

1 visie is een van de belangrijkste 
inspiratiefactoren voor een CEO, 

zegt Weggeman. Hij noemt Gandhi, 
Mandela en Martin Luther King, clichés of 
niet, als voorbeelden voor CEO’s. Tot de 
inspirerende leiders in Nederland rekent hij 
Jos de Blok (Buurtzorg Nederland), Wim van 
de Leegte (VDL-groep) en Peter Hartman, 
ex-CEO van KLM. In het buitenland vindt hij 
Ratan Tata een inspirerend voorbeeld, en 
Hoogovens prees zich volgens Weggeman 
terecht gelukkig met Tata als koper. ‘Deze 
man hanteert Indiase waarden met de visie 
aan de maatschappij terug te geven. 
Bijvoorbeeld een goedkoop autootje voor familiebezoek in India.’
Inspirerende leiders spreken aan op hogere waarden en werknemers gaan voor dat 
soort leiders door het vuur. ‘Je bent nieuwsgierig als ze het woord nemen, omdat ze 
niet over de lager dan verwachte kwartaalcijfers beginnen te zeuren.’ Vormen die 
kwartaalcijfers niet toch het doel en de inspiratie het middel om daar te komen? 
Weggeman: ‘Ik vind van niet. Dit is het verschil tussen Brits-Amerikaans en Rijnlands 
bestuur. Als je mensen rekruteert die graag hun zakken willen vullen, zoals vaak in 
Brits-Amerikaans omgevingen, dan vormen meer resultaat en een hogere aandelen-
koers het doel. Elkaar opjagen is dan het middel.’
Weggeman propageert het Rijnlandse model, en waarden voor de lange termijn. Een 
voorbeeld daarvan vindt hij het familiebedrijf VDL: ‘Inspiratie en betrokkenheid werkt 
daar in alle geledingen door. Van de Leegte lag, als technicus, echt wakker van het 
ontslag van 1.500 vaklieden in Born bij Mitsubishi. Hij wilde die mensen weer aan het 
werk helpen om mooie producten te maken. Die winst komt dan wel, het is secundair.’
Menno Lanting, adviseur en schrijver van onder andere Iedereen CEO, sluit aan bij 
Weggeman. Ook Lanting ziet het vermogen om het overstijgende verhaal van de 
organisatie goed over het voetlicht te brengen als belangrijke inspiratiefactor. ‘Organi-
saties snakken naar een anker, iets waaraan werknemers zich kunnen verbinden, 
hoeveel veranderingen er ook op de organisatie afkomen. Als je daarin slaagt, zul je als 
CEO gemotiveerde en gecommitteerde professionals om je heen verzamelen.’
De CEO lijkt een soort prediker in deze opvatting, van een visie die aansprekend is. 
Lanting: ‘In alle onderzoeken komt naar voren dat werknemers een heldere richting en 
de voortdurende herhaling daarvan het meest waarderen. Op alle niveaus in de 
organisatie, maar ook richting klanten en aandeelhouders, moet die visie voelbaar 
gemaakt worden.’
Lanting stelt een zekere schizofrenie vast in deze vereisten: ‘CEO’s moeten een visie 
hard neerzetten en vasthouden, maar tegelijkertijd is er een grote noodzaak tot samen 
optrekken met alle medewerkers. Dus gemeenschapszin mobiliseren, om dat doel te 
bereiken.’ Een spagaat? ‘Ja, en dan citeer ik John Chambers van Cisco graag: Het is in 
dit tijdsgewricht hoogst onverantwoordelijk om de macht van een grote organisatie 
zozeer in de top te concentreren, terwijl kennis elders bij elkaar veel groter is.’  
Chambers, die Cisco nu al dertig jaar met succes leidt, staat aan de top van inspire-
rende CEO’s wat Lanting betreft: ‘Hij predikte al vroeg samenwerking in plaats van 
controle en orders uitdelen. En bracht dat ook op vele manieren in de praktijk.’

Leiders als Steve Jobs 
inspireren de halve 
wereld, terwijl anderen 
overkomen als dorre 
boekhouders. Welke 
factoren bepalen of 
iemand een inspirerende 
leider wordt?

‘E en inspirerende leider is een 
persoon naar wie je graag 
luistert, omdat hij of zij een 

visie of missie uitdraagt en je aanspreekt 
op de hogere niveaus van de piramide 
van Maslow, zoals waardering en 
zelfontplooiing’, aldus Mathieu wegge-
man, die als hoogleraar organisatiekunde 
en adviseur veel in chique bestuurska-
mers komt. ‘het gaat niet over meer 
macht, geld en status, maar veel meer 
over een doel hebben in het leven, 
zingeving.’

de inspiratiefactor

Organisaties 
snakken naar 
een anker

4 inspirerenDe eigenscHAppen 1918



4 de invloed van die ene topman wordt 
volgens Lanting makkelijk overdreven. 

‘Leiderschap hangt vaak niet samen met die 
toppositie. Het is een valkuil om die als 
hetzelfde te beschouwen.’ Juist bij bedrijven 
als Google, Spotify en Netflix, ofschoon vaak 
gehypet, ontwaart Lanting wel een cultuur 
van gedistribueerd leiderschap. ‘Alle 
medewerkers van Google moeten als een 
leider kunnen acteren, dat wil zeggen het 
gevoel hebben invloed uit te oefenen en bij te 
dragen aan innovatie. Leiderschap niet vanuit 
enkel autoriteit, maar gebaseerd op geloof-
waardigheid en authenticiteit. Bouw een 
cultuur waarbij iedereen, onafhankelijk van 
het functieniveau, maximale kwaliteiten kan inbrengen zonder al te veel controle en 
sturing van formele leiders.’
Lanting noemt als voorbeeld Gore-Tex: ‘Medewerkers kiezen hun leiders en ontwikke-
len zich tot leider door zelf verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording af te 
leggen over resultaat. Dat klinkt wellicht “soft”, maar vraagt veel durf en zelfinzicht.’ 
Lanting heeft dus niet zo veel met de huidige CEO-cultus met bejubelde populaire 
leiders, of juist volkomen afgebrande chefs die de afvoerputten van de media vullen. 
‘Het meest heb ik op met de dienende leider die de voorwaarden schept waaronder 
vele anderen in de organisatie tot inspirerende leiders kunnen uitgroeien zonder te 
hoeven sidderen voor de grote baas.’
Lanting vindt Jimmy Wales van Wikimedia een inspirerende leider, juist omdat hij 
zich ongemakkelijk voelt met de kwalificatie ‘leider’. Zijn adagium: ‘Ik probeer 
mensen enthousiast te maken en te houden.’ Lanting heeft een mooi voorbeeld: ‘Ik 
had een afspraak met Phil Libin, de CEO van Evernote. Hij haalde mij op en liet zijn 
voorgaande gast uit. Dat bleek John Donahoe, de toenmalige CEO van eBay te 
zijn. Waarop Libin me vertelde: “Evernote groeit zo hard en ik moet nu een echte 
CEO worden, maar ik weet eigenlijk niet precies wat die doet. Dus vraag ik CEO’s 
zoals John die mij inspireren of ze me willen coachen.”’

Die coaching mocht overigens niet baten. 
Afgelopen zomer liet Libin weten de topposi-
tie op te geven voor … een professionele 
CEO. ‘Er moet iemand komen die beter is 
dan ik. Ik ben te veel vergroeid met het 
product’, bekende hij tegenover Fortune. 
Daarmee bracht Libin – zonder dat Lanting 
het wist – een andere opvatting van Lanting 
in praktijk: een CEO vertrekt op tijd: vóór  
zijn vuur begint te doven.   
  door Peter Olsthoorn

3 Ook inspirerend leiderschap kan 
mislopen. Gevraagd naar de 

valkuilen, schiet Weggeman deze als 
eerste te binnen: ‘Als CEO’s te ver gaan 
in het inspireren van de maatschappelijke 
zin en het benadrukken van persoonlijk 
belang van werknemers, dan kunnen ze 
gaan zweven. Ze raken los van de 
realiteit. De haviken staan dan klaar om 
ze te vloeren.’
Een valkuil vormt ook verblinding door 
succes met minachting van aandeelhou-
ders tot gevolg, of zelfs de wens om de 
beurs te verlaten. Het is een kunst om 
het spanningsveld te overbruggen tussen 
inspirerend leiderschap en aandeelhou-
ders die belust zijn op kortetermijnrende-
ment en dividend. ‘Een nogal vierkante 
platte bezigheid, terwijl inspireren voor de 
lange termijn is’, zegt Weggeman. ‘Zoals 
Van Bommel die droomt om mensen te 
helpen beter te voet te gaan. Maar 
zonder winst realiseert hij dat langeter-
mijndoel niet.’ 
Commissarissen kunnen helpen bij het 
aannemen van een enigszins schizofrene 
houding: binnen de club inspirerend 
leiderschap cultiveren, en richting 
aandeelhouders de koele cijfers centraal 

het enthousiasmeren van de werkvloer, want dit beeld herkennen medewerkers, 
en stimuleert buitengewoon. ‘Daaruit sprak zijn dertig jaar ervaring door de 
rangen en standen van KLM.’
Ook de chefs van de Duitse auto-industrie, vooral BMW en Audi, rekent 
Weggeman tot de inspirerende leiders. ‘Begaan met de technologie, sprekend 
over ingenieurskunst. Werkplezier en technische uitdagingen tellen zwaar, dus 
kochten de Duitsers Rolls Royce, Bentley en Bugatti.’ Onderzoek toonde recent 
de sterke toekomstpositie van de Duitse auto-industrie aan, juist vanwege de 
vertegenwoordiging van technologische vernieuwing in de top. ‘Dit gold voor 
Mercedes, Audi, Volkswagen, BMW. Maar niet voor Opel, want daar heeft 
General Motors de ingenieurs ontslagen en MBA’s ingevlogen.’
Inspirerend leiderschap is een stiefkind op de MBA-opleidingen, stelt Wegge-
man. Ze leggen de nadruk op perfect juridisch en financieel sturen. Weggeman: 
‘MBA en inspireren is bijna een contradictio in terminis. Het is een goede 
opleiding, als je reeds een ondergrond hebt van vakmatig leiderschap. Je 
schoolt je dan bij. Maar we zien steeds meer MBA’s zonder die ondergrond en 
ervaring op hogere posities.’
Een voorbeeld van een weinig inspirerende leider was volgens Weggeman John 
Sculley, die zijn Pepsi-succes bij Apple niet kon prolongeren. ‘Omdat hij niets 
had met de technologie. Het werd een grote puinhoop, en dus vroeg iedereen of 
de inspirerende Steve Jobs wilde terugkeren.’ In Nederland is Cor Boonstra het 
beste voorbeeld. Na zijn DE-succes dankzij marketing, faalde hij bij Philips 
wegens gebrekkige affiniteit met technologie en de ingenieurscultuur. ‘Met Cor 
Kleisterlee, wel een ingenieur met oog voor inhoudelijke innovatie, liepen 
werknemers weg. Daardoor trok Philips uit het dal.’
Weggeman noemt in één adem de houding van zo’n CEO: die van primus inter 
pares. Je bent de gelijke van de anderen, maar bent nu eenmaal de beste in 
leidinggeven, dus ben je de CEO. ‘Howard Schultz van Starbucks bezoekt nog 
wekelijks zijn restaurants en helpt even met bedienen. Hij is al decennia de 
inspirerende leider van een zeer succesvol bedrijf. Da’s beter dan in je glazen 
paleis blijven zitten met je spreadsheets.’
Bij start-ups vind je veel meer de taakverdeling zonder gewichtige visitekaartjes, 
stelt Weggeman vast in bijvoorbeeld de regio Eindhoven, zijn thuisbasis. Menno 
Lanting wordt echt enthousiast over 
vaak bij het grote publiek onbekende 
CEO’s van familiebedrijven, juist 
vanwege hun inspiratie en diepe 
betrokkenheid bij hun onderneming, 
ook al leidt dat op lange termijn vaak 
tot blindheid. ‘Hun horizon ligt verder 
weg. Ze zijn van nature meer op 
samendoen gericht, met uitzondering 
van enkele horken die je ook tegen-
komt.’

stellen. Weggeman: ‘Toon en uiterlijk 
spreken dan ook. Trek dan een pak aan 
en toon een stapel Excel-sheets. Veel 
van die inspirerende leiders hebben daar 
een broertje dood aan.’ Weggeman 
noemt als voorbeeld Hermen Hulst van 
het Amsterdamse Guerrilla Games, dat 
hij ooit adviseerde voordat Sony het 
kocht. ‘Hermen had een pak op zijn 
kamer hangen, want hij zat zelf het liefst 
tussen de pizzadozen en programmeerde 
mee waar mogelijk. Hij stond toch de 
John de Mols netjes te woord. Een 
inspirerende man die ook goede 
resultaten toonde.’
Wellicht breekt er weer een tijd aan voor 
het Rijnlandse model, daar de crisis veel 
ondernemingen noopte tot Brits-Ameri-
kaans sturen, gericht op verbetering van 
resultaat. ‘De CFO is wel erg belangrijk 
geworden; ik hoop op meer inspirerende 
leiders.’
Inspiratie is ook lang niet altijd nodig of 
zelfs gewenst, zegt Lanting. ‘De meeste 
CEO’s vind ik geen inspirerende leiders, 
maar vooral boekhouders. Op zich hoeft 
daar niets mis mee te gaan, want ze 
moeten hun concern soms door woelige 
wateren leiden.’ Het succes van de 
inspiratie is immers vaak afhankelijk van 
periode en situatie. ‘Jack Welch is 
bijvoorbeeld vaak op het schild gehesen, 
maar zijn succes bleek niet eeuwigdu-
rend. In een opgaande markt is scoren 
veel makkelijker dan gedurende een fase 
van neergang of ontwrichting. De iconen 
van vandaag zijn de losers van morgen.’
Inspirerend leiderschap is niet altijd het 
recept voor alle kwalen van organisaties. 
‘Soms heb je gewoon een keiharde boek-
houder nodig om de boel strak te 
trekken, zoals een Jan Hommen of Ad 
Scheepbouwer. Zodat een opvolger weer 
het stralende middelpunt kan worden.’

Werknemers 
gaan voor 
inspirerende 
leiders door 
het vuur

Een CEO 
vertrekt op 
tijd: vóór zijn 
vuur begint 
te doven

‘ mBa en  
inspireren is 
bijna een 
contradictio 
in terminis’
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Bedrijven zonder hR in het bestuur maken 21% minder winst

Bij steeds meer bedrijven 
heeft de hR-functionaris een plekje 

ingenomen aan de bestuurstafel: 
de ChRO. Waarom is dit nieuwe lid 

van de c-suite zo belangrijk?

de opmars van de ChRO

PERSONEELSzakEN  in De bOArDrOOm 2322

kun je niet in euro’s uitdrukken. Wanneer strategisch belangrijk 
personeel vertrekt, zal een CFO zeggen: verhoog hun salaris. 
Maar zo werkt het natuurlijk niet.’ 

sociaal beleid
‘Niet alles wat belangrijk is, is te meten, en niet alles wat te 
meten is, is belangrijk’, zegt Paul-Peter Feld, CHRO bij netbe-
heerder Enexis en in 2010 een van de medeondertekenaars van 
de brandbrief. Volgens hem is er sindsdien al behoorlijk wat 
veranderd. ‘Bedrijven zijn zich ervan bewust dat de mensfactor 
een belangrijke factor is. Het succes van bedrijven als Google 
en Zappos helpt daarbij. Die investeren veel in hun sociaal 
beleid, waarbij wordt gestreefd naar een bepaalde mate van ont-
spannenheid op de werkvloer.’
Ondanks het gebrek aan harde cijfers die aantonen dat HR-
vertegenwoordiging op het hoogste niveau ertoe doet, kun je 
heel goed beredeneren waarom het belangrijk is, zeggen Van 
der Heijden en Vinke. Soms omdat personeel veruit de grootste 
kostenpost is, zoals bijvoorbeeld bij onderwijs- en zorginstellin-
gen. En soms omdat organisaties structureel kampen met een 
tekort aan hoogwaardig personeel. 
Vinke: ‘Eigenlijk is het vreemd dat de CHRO de slechtst betaalde 
persoon in de bestuurskamer is en dat de CFO en de CIO een 
zeer centrale positie innemen: ICT en financiën zijn eigenlijk 
randvoorwaarden voor een organisatie; uiteindelijk moeten de 
mensen het verschil maken.’

grote stappen
Het komt er volgens de twee professoren op neer dat vrijwel 
elke strategische beslissing direct gevolgen heeft voor het 
personeel van een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan stappen 
omtrent internationalisering. Van der Heijden: ‘Wanneer je een 
vestiging in Azië gaat openen, moeten je medewerkers leren 
omgaan met andere culturen en moet er misschien wel een 
programma voor expats worden ingericht. Wanneer je als 

organisatie relatief veel oudere werknemers hebt, zul je beleid 
moeten maken op hun duurzame inzetbaarheid.’ Verder is er de 
arbeidsmarkt die zich in alle sectoren razendsnel ontwikkelt: 
‘Wat moet ik doen aan de ontwikkeling van mijn zittend perso-
neel om ervoor te zorgen dat ze over vijf jaar de competenties 
hebben die de markt van ze vraagt? Dat is een vraag die bij zeer 
veel organisaties leeft.’ Feld geeft nog een ander voorbeeld: 
‘Recent Rotterdams onderzoek laat zien dat innovatie in een 
organisatie vooral afhangt van de manier waarop je mensen 
organiseert en met elkaar laat werken.’ 
HR heeft in de afgelopen jaren al grote stappen gemaakt, zo 
zeggen de drie experts. Toen het een paar decennia geleden nog 
gewoon personeelsmanagement heette, was het vooral een 
beheersfunctie, waarbij de zorg voor de salarissen en het tijdig 
voeren van functioneringsgesprekken de belangrijkste onderdelen 
van het takenpakket waren. Daarna werd het Human Resource 
Management, waarbij naast het managen van personeel ook het 
managen van competenties belangrijk werd. En inmiddels is het 
Strategisch HRM, wat zich langzaam maar zeker begint door te 
vertalen naar een toename van het aantal CHRO’s. In het laatste 
halfjaarbericht van Enexis, waar Feld CHRO is, werden zelfs 
verschillende HR-paragrafen opgenomen.
Let wel op, zeggen Vinke en Van der Heijden: een CHRO is niet 
zaligmakend. Van der Heijden: ‘Het succes van jou als CHRO 
staat of valt met de communicatielijnen die je hebt met de 
andere managementgeledingen. Alleen als die goed zijn, kun je 
in de boardroom vertellen wat er onder het personeel leeft, en 
kun je de strategie doorvertalen naar de werkvloer.’ Het gaat 
inderdaad om meer dan alleen het toevoegen van weer een 
ingewikkelde afkorting aan de bestuurstafel, zegt ook Vinke: ‘Als 
je er als CHRO alleen maar zit om ja en amen te zeggen, kun je 
net zo goed wegblijven.’   door Mirjam Streefkerk

 i 
n 2010 was er in Nederland nog niet één. Of het kwam door 
de open brandbrief die verontruste HR-directeuren en 
wetenschappers destijds schreven aan de overheid en het 
bedrijfsleven, is niet helemaal duidelijk, maar inmiddels is de 

Chief Human Resources Officer (CHRO) bezig aan een opmars. 
Alleen al negen AEX-bedrijven, waaronder Philips, Shell en 
AkzoNobel, hebben een HR-functionaris die op strategisch 
niveau mag meepraten.

Of bedrijven waar HR op het hoogste niveau is 
vertegenwoordigd het daadwerkelijk beter doen, is 
moeilijk meetbaar. Het Amerikaanse HR-software-
bedrijf SuccesFactors deed een poging: het 
onderzocht in 2012 de jaarverslagen van alle 
Fortune 500-bedrijven en toonde aan dat bedrijven 
die geen HR op het hoogste niveau vertegenwoor-
digd hadden, gemiddeld 21 procent minder winst 
maakten dan hun branchegenoten. 

veel onvrede
Maar het succes van HR wordt natuurlijk niet alleen bepaald 
door harde cijfers. Het gaat ook over het welzijn van werkne-
mers, over hun motivatie en arbeidstevredenheid. Aan onder-
zoek dat het effect van deze variabelen op de organisatieresulta-
ten aantoont, wordt hard gewerkt, vertelt Beatrice van der 
Heijden, hoogleraar strategisch HRM aan de Radboud Universi-
teit in Nijmegen. ‘Ik heb sterk het vermoeden dat HR vaker mag 
aanschuiven in de boardroom zodra we dit beter kunnen 
aantonen.’ 
Dat daar vraag naar is, wordt bevestigd door de kop boven een 
recent KPMG-persbericht: ‘Veel onvrede bij bestuurders over 
strategische rol HR-functie’. Uit het internationale onderzoek 
onder 400 ondernemingen blijkt dat bestuurders vinden dat de 
HR-functie van grotere betekenis zou kunnen zijn voor de 
strategie, door het HR-beleid meer te baseren op bewijsvoering.
‘Het lastige is dat andere bestuurders veelal in economische 
termen denken’, zegt Rob Vinke, emeritus hoogleraar HR 
Sciences aan de Nyenrode Business Universiteit. ‘Ze willen dat 
de HR-functionaris met kengetallen aantoont hoe hij of zij het 
verschil maakt. Het succes van HR wordt echter grotendeels 
door immateriële zaken bepaald: of werknemers voor een 
organisatie willen vechten, of ze optreden als ambassadeur. Dat 



uber en airbnb zetten de taxi- en de hotelbranche op zijn kop. 
Nu zijn ook de bancaire, energie-, auto-, logistiek- en software-
markt aan de beurt. Wat kan de gevestigde orde doen tegen 
deze disruptieve krachten?

Orde-
ver-
stoor-
ders
O p het eilandje Nantucket voor de 

kust van Massachusetts brengen 
veel welgestelde Amerikaanse zakenlie-
den hun zomervakantie door. Een van 
hen is Charles Geschke, de oprichter van 
Adobe, wereldwijd bekend door Photo-
shop, PDF en Flash. Adobe verdiende 
bakken met geld met de verkoop van 
pakketjes software, maar zwichtte toch 
voor het nieuwe model van softwarever-
huur via de cloud. De cloud is een grote 
disruptieve beweging waar je als 
softwarepartij niet omheen kunt. Klanten 
verwachten tegenwoordig dat je software 
kunt huren vanaf een centrale server, 
altijd in de laatste versie, goed beveiligd 
en met zo min mogelijk downloads op de 
eigen schijf.
Vincent Everts, trendwatcher en techno-
logiefreak, liep Geschke tegen het lijf op 
Nantucket en haalt zijn verhaal aan als 
voorbeeld van wat aanpassing aan 
ontwrichtende nieuwe technologieën 
vergt van concerns als Adobe: ‘Een leider 
moet disruptie van de eigen afzet 
aandurven en vooral weten vol te 
houden, maar ook kapitaal hebben om 
tijdelijke verliezen op te vangen. En 
vooral overtuigend kunnen uitleggen aan 
klanten, aandeelhouders en intern 
waarom de transformatie noodzakelijk is. 

Dat kunnen er maar bitter weinig.’
Everts weet waarover hij spreekt. 
Nagenoeg alle besturen van AEX-fond-
sen kreeg hij vijftien jaar geleden over de 
vloer in het online demonstratiecentrum 
Mediaplaza in Utrecht. ‘Ze riepen 
allemaal “wauw” na verhalen wat internet 
met hun business kon doen, maar 
nagenoeg niemand heeft iets ontwrich-
tends gedaan tot op heden.’ Maar ze 
bestaan tenminste nog wel, terwijl de 
‘nieuwe economie’, die met vergezichten 
als die van Everts eind vorige eeuw 
begon, hevig onderuitging. Denk aan 
World Online en Newconomy. Everts: 
‘Geen goed argument. Kijk maar eens 
naar de lijst van bedrijven die het digitale 
landschap veranderden in de afgelopen 
twintig jaar. Hun beurswaarde steeg van 
16 tot 2.400 miljard dollar, 150 keer zo 
veel.’ Apple in zijn eentje is al goed voor 
bijna een derde van de ‘digitale beurs-
waarde’ van vandaag, dankzij de meest 
ontwrichtende CEO ooit, Steve Jobs.
Het fraaiste slachtoffer van ontwrichting 
vindt Everts Blackberry, zelf een absolute 
vernieuwer sinds 1996. In 2010 was de 
Blackberry Bold nog smartphonemarkt-
leider in Nederland dankzij onder meer 
Ping, een vroege WhatsApp. Maar in de 
VS ging het al vanaf 2009 richting het 
ravijn. ‘Blackberry was de keizer van 
tekst over slechte verbindingen, maar 
miste de boot van 3G en 4G met 
touchscreens, video en navigatie.’
Dat het hoofdkantoor van Blackberry 
uitgerekend in het Canadese Waterloo is 
gevestigd, vindt Everts buitengewoon 
geestig. ‘Overigens is Waterloo nu wel 
het start-upcentrum van Canada dankzij 
nieuwe bedrijfjes van al die ontslagen 
Blackberry-ingenieurs.’
Disruptieve krachten kunnen dus ook de 
disruptors zelve treffen. Zelfs Google 
heeft er moeite mee. Werknemers met 
nieuwe ideeën vertrokken en richtten 
Twitter, Foursquare, Pinterest en 
Instagram op. Google antwoordde met 
Google X en Google Y, apart staande 

speelvijvers voor doorbraaktechnolo-
gieën. Maar Google heeft vrijwel alle 
successen met vernieuwing binnen het 
concern tot nu toe aan overnames te 
danken, zoals Android en YouTube en 
recent Deep Mind, wellicht de ontwrich-
ting van de eigen zoekmachine op 
termijn.
Eten of gegeten worden, het is een 
continu proces. Neem het concern 
Priceline. Dat bracht in 1997 een storm 
teweeg bij luchtvaartmaatschappijen 
door reizigers te laten bieden op 
vliegtickets. Nu wordt 80 procent van de 
waarde van Priceline gevormd door 
Booking.com, het Nederlandse bedrijf 
dat in 1996 werd opgericht door 
Geert-Jan Bruinsma, toen net afgestu-
deerd aan de TU Twente. Priceline 
betaalde 110 miljoen euro in 2005, en is 
nu in totaal 50 miljard euro waard. Everts 
noemt Booking.com ‘het enige Neder-
landse disruptieve concern’, met het 
omwoelen van de markt voor hotelka-
mers. Waar overigens Airbnb nog eens 
dunnetjes overheen ging en waar 
Booking.com dus voor moet oppassen.

Angst
Voorbeelden te over, maar hoe weerstaat 
een gevestigd bedrijf disruptieve 
drama’s, of beter nog: hoe veroorzaakt 
een bedrijf disruptie en groeit het 
navenant als kool? Innovator Yuri van 
Geest is medeauteur van de bestseller 
Exponentiële Organisaties, die CEO’s op 
het spoor van exponentieel groeien 
probeert te zetten. Omturnen is vaak een 
hel van mislukkingen: te complex, te 
langdurig, te veel interne tegenwerking. 
De structurele faalfactor is volgens Van 
Geest echter de angst voor lagere 
kwartaalcijfers en koersval. Met behoud-
zucht tot gevolg. ‘Bijvoorbeeld lobbyen 
bij de overheid voor meer marktregule-
ring om de dreiging van Uber en Airbnb 
te weerstaan.’ Buitengewoon renderend 
is dat soort behoudzucht voor de korte 
tot middellange termijn, blijkt uit onder-
zoek. Van Geest: ‘Geen wonder dat 
CEO’s disruptie mijden, want de risico’s 
zijn in vergelijking met behoud van je 
business enorm hoog.’
Nog een probleem: bestuurders missen 
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passie voor hun bedrijf, zoals oprichters 
die veelal hebben. ‘De oprichters van 
Google, Amazon, Facebook en Tesla zijn 
dankzij prioriteitsaandelen nog aan de 
macht. Ze zijn emotioneel betrokken en 
houden de lange termijn in het oog.’ Dit 
soort CEO’s blijkt ook gericht te zijn op 
wat Van Geest als MTP bestempelt: 
massive transformative purpose. In 
gewoon Nederlands: een hoger doel 
koesteren voor radicale verandering. 
Een exponentiële organisatie (ExO) 
proberen te worden, staat voor de CEO 
van een traditioneel concern gelijk aan de 
nekstrop van aandeelhouders en 
vakbonden, begrijpt Van Geest. Toch 
moet het: ‘Zo niet, dan loop je de kans 
de volgende Kodak, BlackBerry of Nokia 
te worden. Ontwrichting is de nieuwe 
norm. Bitcoin, Uber, Tesla, GitHub en 
Airbnb maken straks de dienst uit.’

Zelfstandigheid
Van Geest en zijn medeauteur Salim 
Ismail opperen methoden voor CEO’s om 
de ontwrichting het hoofd te bieden. Zelf 
ontwrichtend ondernemen kunnen CEO’s 
het best doen ‘aan de rand van het 
concern’ met zelfstandige eenheden. 
Geslaagde voorbeelden van ontwrichting 
door concerns vindt Van Geest Apple 
met de iPhone en Amazon met de Kindle.
Nederlandse voorbeelden zijn verzeke-
raars zoals ASR met Ditzo, Achmea met 
InShared en Allianz met AllSecur. Ook 
ABN AMRO, Rabobank, DSM, Eneco, 
KLM, KPN, EY en Heijmans investeren in 
start-ups, vaak met aparte fondsen voor 
risico-investeringen. Ook investeert ING 
sinds kort in zes start-ups die digitale 
financiële producten ontwikkelen, zoals 
nieuwe betaalmiddelen. Zelfstandigheid 
is een vereiste voor de vernieuwende 
eenheid, zoals eerder voor ING Direct, 
een voorbeeld dat ook Vincent Everts-
graag aanhaalt als de uitzondering die de 
regel bevestigt van ontwrichting door een 
AEX-fonds. ING Direct is de mondiale 
online spaarbank die nota bene in 2017 
al het twintigjarig bestaan viert. Everts: 
‘Gewezen Postbank-baas Hans Verkoren 
liet ING Groep in 1997 volkomen links 
liggen, begon in Canada en breidde uit 
naar bijna twintig landen. Hij kreeg wel 25 

miljoen mee en breidde de investering uit 
tot 600 miljoen euro. Nu haalt ING Direct 
ruim 2 miljard winst per jaar en de 
verkoop – door Neelie Kroes dom 
afgedwongen – van ING Direct US 
leverde 9 miljard dollar op. Een gigan-
tisch succes!’
Grootbanken als ING weten zich op hun 
beurt bedreigd door een krachtige 
fintechsector die 50 procent van het 
mondiale start-upgeld aantrekt. Transac-
tiefabriek Adyen in Amsterdam is een van 
de leidende dansers met de hoogste 
waardering van investeerders. Als 
grootste potentiële ontwrichter in de 
financiële wereld geldt ondanks alle 
turbulentie en criminaliteit echter nog 
steeds Bitcoin, waarover Everts congres-
sen organiseert. Bitcointechnologie, 
blockchain geheten, is wellicht geschikt 
om de stokoude ‘legacy’ dienstverlening 
van banken te vervangen. Zeker daar 
DNB banken verplicht om in 2019 
real-time betaling aan te bieden. 
ING-directeur Mark Buitenhek is al bezig 
om zo’n vernieuwing te inventariseren.
Everts: ‘Je moet als CEO durven, inzicht 
hebben en je mag absoluut geen fout 
maken in deze omgevingen. Voor een CEO 
is zo’n overgang een potentiële guillotine. 
Bij falen gaat je kop eraf, maar lukt het, dan 
heeft het succes vele vaders.’

nederland
Het woord disruptie, dat volgens Van 
Dale nog niet bestaat, dreigt definitief 
onderdeel te worden van de Nederland-
se taal en bepalend te worden voor de 
economie. Everts ziet disruptie, zoals 
die in de reis-, muziek- en videomarkt 
plaatsvond, ook andere branches bij de 
kladden vatten het komende decennium. 
‘Er is geen ontkomen aan, alles gaat 
digitaal, en mobiel: met energie via 
smart grids tot en met collectief 
onderwijs dat geïndividualiseerd wordt 
en overheden met big data in nieuwe 
beleids- en beslismodellen. De meeste 
organisaties passen zich heel rustig aan 
en zijn zeker geen disruptieve vernieu-
wers.’ 
Everts ziet kansen voor Nederland in de 
logistiek en illustreert dat aan de hand 
van TomTom. Het Amsterdamse bedrijf 
bracht met navigatiekastjes een com-
pleet nieuwe markt op gang, maar gaf 
geen klap aan een bestaande markt. 
TomTom werd van vernieuwer een volger, 
maar overleefde de ontwrichting van de 
gratis telefoonnavigatie met partner-
schappen met de auto-industrie. Die nu 
weer bedreigd worden doordat Duitse 
autofabrikanten de navigatie van Nokia 
kochten.
Nu is er durf nodig, vindt Everts: 
‘TomTom moet de ambitie tonen om 
leidend te worden in de markt van 
zelfrijdende auto’s. Nu sluiten ze zich met 
hun digitale kaarten aan bij Bosch, een 
traditionele producent.’ De machtigste 
partij in de automarkt worden met de 
Windows of iOS van de zelfrijdende auto, 
dat wil toch elke aanbieder wel? Everts: 
‘TomTom is inderdaad niet de enige 
kandidaat. Maar durf een vergezicht na te 
jagen. Je moet dat nu oppakken, ook een 
VDL als vooruitstrevende leverancier van 
de auto-industrie. Vandaag is de omzet in 
je nieuwe markt bijna niks, morgen een 
beetje, maar over vijf jaar is het je 
leeuwendeel.’

postnl
In logistieke diensten deelt Uber een klap 
uit aan de taximarkt die spreekwoorde-
lijke blindheid toonde. ‘De taxibranche 
had tien jaar geleden al op de onvrede 

Bestuur-
ders 
mis-
sen 
pas-
sie 
voor 
hun 
be-
drijf

vERaNdEREN  Of verDwijnen 2726



van klanten moeten inspelen met aanbod 
van beoordeling van ritten en chauffeurs. 
Ze bleven gesloten en bevochten hun 
eigen vierkante meter. De branche 
beweegt wel, maar rijkelijk laat.’
Uber zal met haar software uitbreiden in 
bezorging en matching, zo is duidelijk. De 
pakjesmarkt is een doelwit en dat kan 
gevolgen gaan hebben voor een 
logistiekaanbieder die al eerder een klap 
kreeg. PostNL dacht de digitale storm te 
trotseren door het aanbieden van 
printbare postzegels. Leuk verzonnen, 
daar niet van. Maar PostNL kon uiteinde-
lijk digitalisering zelf toepassen door de 
factor arbeid flexibel in te zetten op de 
onstuimig groeiende pakketmarkt voor 
e-commerce. Everts: ‘Dat stuit op een 
arbeidsrechtelijk en dus maatschappelijk 
probleem. Aanpassing van de arbeids-
markt is de enige mogelijkheid.’
In deze disruptie moet de overheid niet 
zeuren over zzp’ers, maar actief mee-
doen, vindt Everts: ‘Waarom krijgt een 
gemiddeld adres in een stadscentrum 
drie keer een bezorger aan de deur op 
onvoorspelbare tijdstippen? Dat vergt 
irritatie, energie, opstoppingen en 
vervuiling. Kom dagelijks één keer, met 
een vaste route met vaste tijdstippen. 
Stadsbesturen moeten samenwerking 
afdwingen.’
Wat logistiek betreft, is de onlangs 
aangekondigde online kruidenier Picnic 
een partij die de ontwrichting bij Neder-
landse supermarkten teweeg kan 
brengen door zelf boodschappen in te 
kopen en goedkoop te bezorgen. Terwijl 
beursfonds Ahold zich indekte tegen een 
e-commerce revolutie met de verdedi-
gende overname van Bol.com.

Heruitvinden
Grote concerns staan voor de taak 
zichzelf opnieuw uit te vinden, steeds 
opnieuw. Vincent Everts vindt Philips 
daarvan een goed voorbeeld. Maar met 
het curieuze afstoten van de successen: 
‘Zo’n twintig in totaal al, van NXP chips 
en ASML chipmachines tot recent de 
compleet vernieuwde lichtdivisie. Samen 
veel meer waard dan Philips zelf.’
Vervolgens gaat Frans van Houten door 
met de nieuwe kern, medische appara-

tuur, afgezet in digitale medische 
diensten gericht op professionele zorg en 
thuis. Niet langer die machines verkopen, 
maar als medische digitale diensten 
aanbieden inclusief updates, onderhoud 
en verbindingen.
Een knap staaltje opnieuw uitvinden van 
het bijna 110 jaar oude concern, vindt 
Everts, die streng blijft: ‘Van Houten 
acteert uitstekend, maar ik zou hem 
eerder een slimme volger willen noemen. 
Maar dat is het grootste compliment dat 
je aan een CEO van een beursgenoteerd 
fonds kunt geven. Zelf ontwrichten met 
de kernactiviteit neem ik nooit waar.’
Geldt dat ook voor de andere iconen van 
Hollands Glorie? KLM en Heineken, die 
hoge ogen gooien met hun aansprekende 
digitale marketing? Everts: ‘Leuk gedaan 
hoor, goed voor internationale prijzen in 
het reclamewereldje. Heineken en KLM 
hebben imagebuilding keurig digitaal 
doorgetrokken met platforms en wat 
interactie. Maar ze woelen geen markt 
om, niks fundamenteels.’ Voor dit soort 
concerns zit er ook niet zo veel anders 
op, vindt Everts, dan responsief zijn op 
disruptie, zoals Ryanair en easyJet 
bestoken met Transavia of het opkopen 
van speciale biermakers.

jongeren
Yuri van Geest ziet ook dat intern geheel 
veranderen het moeilijkst is. Het vraagt 
van CEO’s een enorme overtuigings-
kracht. Scholing van management in 
gebruik van ‘gedemocratiseerde, 
exponentiële technologieën’ staat daarom 
voorop. Raden van Commissarissen 
kunnen helpen. Van Geest: ‘Ik inventari-
seerde veertig concerns en ontdekte dat 
commissarissen doorgaans meer dan 
CEO’s openstaan voor de grote noodza-
kelijke veranderingen, want ze zijn meer 
gericht op groei op de lange termijn.’
Het opvoeren van de diversiteit is een 
middel om nieuw leiderschap te creëren. 
Silicon Valley is een melting pot met 
bijvoorbeeld veel Indiase immigranten. 
Maar zelfs Google heeft maar 30 procent 
vrouwen en in de technische afdelingen 
slechts 17 procent. Dat percentage is 
gelijk aan het percentage afgestudeerde 
vrouwen in techniek. Van Geest is minder 

geïnteresseerd in geslacht of ras, maar 
zet vooral in op diversiteit in leeftijd: 
‘CEO’s moeten de slimste 25-jarigen 
vinden en koppelen aan leidinggevenden 
in het concern om de kloof te overbrug-
gen. Een CEO leert niet alleen het 
management uitgaan van technologie, 
maar werkt gelijk aan de leiderschaps-
vaardigheden van die jongeren.’
Het beste Europese voorbeeld van een 
concern dat zichzelf opnieuw uitvond is 
LEGO, vindt Van Geest: ‘Wat die met 
Mindstorm hebben gedaan in de over-
gang van analoog naar digitaal speelgoed 
is bewonderenswaardig.’ General Electric 
is zo’n concern dat al vele malen ‘heruit-
gevonden’ is en nu volgens Van Geest 
succes boekt in samenwerking met 
succesvolle ExO’s als Quirky, TechShop, 
Kaggle en Local Motors om disruptie te 
stimuleren. ‘Tegelijkertijd is de Lean 
Startup methode omarmd door 60.000 
werknemers in bestaande businesses.’
Nog radicaler is Haier, een Chinese 
producent van wit- en bruingoed, 
gefinancierd door Alibaba en ook op de 
Nederlandse markt in opkomst. Van 
Geest: ‘Haier heeft de hele organisatie 
opgedeeld in individuele start-ups. Dat 
versnelt de technologische vernieuwing 
enorm. De manier waarop CEO Zhang 
Ruimin verandering als kern van zijn 
leiderschap maakt, zou een voorbeeld 
voor elke Nederlandse CEO moeten zijn.’  
  door Peter Olsthoorn

WazE 
verkeers- en navigatie-app (gekocht door google)

SLaCk 
communicatietoepassing voor teams

kICkStaRtER 
crowdfundingplatform voor creatieve projecten 

tRaNSFERWISE 
onderlinge gelduitwisseling (Fins)

21 INC 
blockchain (bitcoin) op een chip

ValVe 
software voor videogames

QuIRkY 
platform voor productontwerp

COuRSERa 
platform voor video-onderwijs

waar moeten we op letten?
Yuri van geest gebiedt ons voor disrupties vooral de volgende domeinen in het oog 
te houden: nanotechnologie, zonne-energie, kunstmatige intelligentie (algoritmes) en 
blockchaintechnologie (Bitcoin). ‘Qua sectoren zie je nu veel ontwrichting in finance, 
health, education en agrifood.’

van geests namenlijstje van ordeverstorende start-ups:

verrassende 
partners kunnen 
concerns helpen 
met nieuwe visies 
en missies, juist in 
de ‘derde wereld’. 
Zo is Coca-Cola 
een voorbeeld van 
creatief succes, 
met het waterzui-
veringssysteem 
slingshot en 
andere verras-
sende wendingen 

van de ‘refresh 
the world’-strate-
gie. ondertussen 
moet wel de omzet 
van ‘Coke’ in tien 
jaar tijd verdubbe-
len, maar ook dat 
lijkt te lukken.

disruptieve 
organisaties zijn 
vaak extreem 
gericht op de 
wensen en noden 
hun klanten. in het 
Beste werkge-
versonderzoek 
komen organisa-
ties die meer 
klantgericht zijn er 
ook beter van af 
onder hun 
medewerkers.

coca-cola en ontwikkelingshulp klantgerichtheid

Disruptie Beste   andere
 Werkgevers organisaties
Mijn organisatie is klantgericht 6,9 6,7
klantgericht werken heeft prioriteit binnen mijn organisatie 7,3 6,9
Binnen mijn team staat de klant voorop 7,6 7,5
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De toekomst van werk 
hoe en waar werken we over 10 jaar? 
en minstens zo belangrijk; wat voor 
skills hebben we daar voor nodig? 
intermediair-redacteuren maakten een 
rondgang door 10 sectoren. lees hun 
conclusies in het e-book de toekomst 
van werk. download gratis op  
www.intermediair.nl/ebook



  orig jaar gingen 30.000 manage-
mentbanen in rook op. Geen enkele 

andere beroepsgroep verging het zó 
slecht. Zelfs in de al jaren kwakkelende 

bouw gingen minder banen verloren. 
Helaas voor het managersgilde is de 

banenkrimp al jaren aan de gang en wijst 
niets erop dat deze binnenkort zal afzwakken. 
Integendeel: er komen steeds meer berichten 
van bedrijven die een complete management-
laag schrappen of die het helemaal zonder 
managers gaan rooien. 
In de Verenigde Staten is online schoenen- en 
modewinkel Zappos een trendsetter. Het 
bedrijf met 1.500 werknemers stapte volledig 
over op een structuur van zelfmanagement en 
hief alle managementfuncties op. In eigen land 
is Buurtzorg al jaren een lichtend voorbeeld 
voor organisatievernieuwers. De thuiszorgor-
ganisatie heeft zo’n 8.000 medewerkers en 0 
(nul!) managers. Buurtzorg exporteerde dat 
succesvolle model al naar onder meer Japan, 
Zweden en Amerika. 

tijdsgeest
Zakengoeroe Peter Drucker noemde 
management ooit ‘de belangrijkste uitvinding 

van de twintigste eeuw’. Maar de tijden zijn veranderd. De Amerikaan Gary 
Hamel, door de Wall Street Journal uitgeroepen tot de meest invloedrijke 
business thinker, rekende voor dat in een gemiddelde, middelgrote organi-
satie, een derde van de personeelskosten opgaat aan managers – zonder 
dat zij volgens hem bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Een artikel van 
Hamel in de Harvard Business Review opende met een mokerslag: ‘Ma-
nagement is de minst efficiënte activiteit in uw organisatie.’ 
De Deense ondernemers Jacob Bøtter en Lars Kolind maken furore met hun 
boek Unboss, een pleidooi voor organisaties zonder bazen. Managers 
zorgen voor verspilling van tijd, geld en energie. De nieuwe generatie 
werknemers accepteert dat niet meer, denken de Denen. En waren in de 
jaren 90 ‘supermanagers’ als Jack Welch van General Electric en Bill Gates 
van Microsoft de sterren van zakenwereld, vandaag zijn dat mensen als 
Tony Hsieh van Zappos en de Braziliaan Ricardo Semler, die bedrijven zo 
democratisch mogelijk organiseert en zich het liefst zo min mogelijk 
bemoeit met de dagelijkse gang van zaken. 

piepen en kraken
De organisatieadviseur en interimmer Thom Verheggen was zelf twintig jaar 
manager, maar voelde zich steeds ongemakkelijker in die rol: ‘Als ik veel 
aan het managen was, betekende dat meestal dat er iets niet goed zat.’ 
Tegenwoordig gaat Verheggen door het leven als De Ontmanager. Hij helpt 
organisaties om zonder of met minder managers te werken. Dat is hoogno-
dig, vindt hij: ‘Managen betekent letterlijk “handhaven”. Het is een systeem 
dat ruim honderd jaar geleden is bedacht, maar dat nu begint te piepen en 
te kraken. Dat heeft meerdere oorzaken. Om te beginnen is management in 
veel organisaties te ver doorgeschoten. Het is een eigen leven gaan leiden: 
al het werk wordt opgedeeld in kleine taakjes waar dan weer planning en 
controle op wordt losgelaten. Ten tweede zorgt management vaak voor een 
starre organisatiestructuur. In deze snel veranderende wereld, waarin 
iedereen voortdurend alert moet zijn, is dat niet handig. Ten slotte is het 
dankzij informatietechnologie mogelijk om op andere manieren een 
organisatie aan te sturen – je hebt geen managers meer nodig om een 
boodschap over te brengen.’

De traditionele 
manager die alles 
beter weet en orders 
uitdeelt, heeft zijn 
langste tijd gehad. 
managers moeten  
zichzelf overbodig maken.

Ontmanagen is het nieuwe  managen
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mensbeeld
Filosoof en journalist Ben Kuiken was ooit hoofdredacteur van Management 
Team. Nu schrijft hij boeken met titels als De laatste manager en Fuck de 
regels. Hij is initiatiefnemer van nieuworganiseren.nu, een platform over 
‘alternatieve’ manieren van organiseren – bij voorkeur zonder managers. 
Horizontale organisaties zijn volgens hem veel succesvoller dan hiërarchi-
sche organisaties: ‘Een hiërarchie geeft altijd gedoe. Je krijgt machtsspel-
letjes, veel vergaderingen en haantjesgedrag. Het is gewoon niet efficiënt. 
Uiteindelijk zullen veel traditionele organisaties worden opgeslokt of 
voorbijgestreefd door horizontaal georganiseerde concurrenten.’
Het mensbeeld waaruit management ooit is ontstaan, is te negatief, vindt 
Kuiken: ‘Dat gaat ervan uit dat mensen van nature lui zijn en dat je ze een 
wortel voor moet houden om ze in beweging te krijgen. De manager is 
degene die de stok met de wortel vasthoudt. In werkelijkheid zijn mensen 
best bereid om te werken, als ze maar het gevoel hebben dat hun inspan-
ningen worden gewaardeerd.’
Net als Verheggen denkt Kuiken dat managementfuncties ‘voor een groot 
deel’ gaan verdwijnen. Het schrappen van managementbanen is voor veel 
bedrijven een gemakkelijke bezuiniging. Vaak blijkt dan dat het prima 
mogelijk is om de toko draaiende te houden met veel minder managers. 
Veel taken die door managers zijn toegeëigend, kunnen medewerkers zelf 
vervullen. Kuiken: ‘Het bepalen van een strategie, het uitzetten van lijnen en 
het controleren van werkzaamheden, dat zijn allemaal zaken die niet per se 
door een manager gedaan hoeven te worden.’

Overgangsfase
Staat het beroep van manager dan op het punt van uitsterven? Zo’n vaart 
zal het niet lopen. Zelfs managementabolitionist Kuiken schat dat het nog 
‘zeker vijftig jaar’ duurt voordat we de manager kunnen bijzetten in het 
museum van overbodige beroepen, naast de dorpsomroeper en de 
kolenboer. Verheggen denkt dat we in een overgangsfase zitten. Het zonder 
meer wegsnijden van managers mag geen doel op zich worden, vindt hij. 
Wel moeten we organisaties zo inrichten dat we met minder managers meer 
voor elkaar krijgen. ‘Niet ontmanageren, maar ontmanagen’, noemt hij dat. 
Werk aan je eigen overbodigheid, is de boodschap voor de huidige mana-

gers. Kuiken: ‘Voor mij is een ideale manager 
iemand die ervoor zorgt dat professionals lekker 
kunnen werken. Die moet hij ondersteunen en 
waar nodig hun shit opruimen. En als we dan 
toch nog managers hebben, dan liever mensen 
die coachen in plaats van sturen. Een coach pre-
tendeert niet de waarheid in pacht te hebben en 
geeft alleen advies als daarom gevraagd wordt. 
Door werknemers voortdurend te wijzen op hun 
fouten, ondermijn je hun zelfstandigheid. Het 
probleem is dat veel bedrijven van hun mana-
gers “coaches” maken, maar ze nog wel 
verantwoordelijk houden voor de resultaten van 
hun team.’
Verheggen denkt dat bij de nieuwe rol van 
managers een aantal kerncompetenties hoort. 
Goed kunnen luisteren staat wat hem betreft 
bovenaan, gevolgd door ‘transparantie’ en het 
vermogen om de controle los te laten. ‘Het is 
eerder een andere manier van denken dan dat 
het om andere vaardigheden gaat’, zegt 
Verheggen. ‘Ik was zelf jarenlang een ouder-
wetse manager, totdat ik ontdekte dat het veel 
leuker en effectiever is om mensen de ruimte te 
geven en ze zelf beslissingen te laten nemen. 
Elke stap in die richting is de moeite waard.’ 
De meeste managers zullen moeten wennen 
aan het werken in een horizontale organisatie. 
Volgens Verheggen zit er ‘een ontmanager in 
ieder van ons’. Maar niet alle managers zullen 
zin hebben om op zoek te gaan naar hun 
innerlijke ontmanager. Die groep krijgt het 
moeilijk. Verheggen: ‘Het is te hopen dat die 
mensen andere talenten hebben.’   
  door Rob Hartgers

Hoe word je future-proof als manager? 
jezelf overbodig maken is nog niet eenvoudig.  
wat je in ieder geval moet kunnen:
• goed luisteren.
• loslaten.
• transparant zijn.
• Medewerkers in staat stellen om zelf beslissingen te nemen.
• alleen advies geven als daarom gevraagd wordt.
•  je ego in toom houden. je bent er om medewerkers te ondersteunen,  

niet om de baas te spelen.

Management is de minst effici ënte activiteit in uw organisatie
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D at medewerkerstevredenheid belangrijk is, dat snappen 
bedrijven wel. Maar ook een ontevreden flexibele schil kan 

gevolgen hebben voor de continuïteit van een bedrijf. In juli 
bijvoorbeeld legden zelfstandige pakketbezorgers het werk stil; 
ze waren niet tevreden over de nieuwe tarieven die waren 
afgesproken tussen PostNL en de vakbonden. 
De flexibele arbeid stijgt al jaren. TNO verwacht dat de flexibele 
schil van bedrijven in 2020 een omvang van 30 procent zal 
hebben; in 2013 was dat nog 25 procent. ‘De stijging van de 
flexibele inzet is al ingezet voor de economische crisis. Bedrijven 
hebben in alle tijden behoefte aan flexibele arbeid’, zegt 
onderzoeker Charissa Freese van Tilburg University. De meest 
gehoorde reden om een flexibele schil te hebben, is om te 
kunnen ademen. In tijden dat het goed gaat, zijn er veel 
werknemers aan het bedrijf verbonden, en als het wat minder 
goed gaat, dan worden alleen vaste krachten ingezet. Freese: 
‘Bedrijven die bijvoorbeeld werken aan grote technische 
projecten, hebben een enorme fluctuatie in de vraag. Zij hebben 
een legitieme reden om met flexibele krachten te werken.’ 
Zo’n bedrijf is Dura Vermeer Beton- en Waterbouw bijvoorbeeld. 
Momenteel is 15 procent van hun medewerkers geen vaste 
kracht. ‘Dat percentage is nu niet zo hoog, in 2011 en 2012 was 
dit ongeveer 30 procent’, zegt directeur Hans Kooijman. Het 
bedrijf gebruikt de flexibele krachten onder andere om te 
ademen, maar ook omdat er voor sommige functies geen vaste 
krachten te vinden zijn. ‘Dat zijn mensen met een bepaald 
specialisme en die kiezen er zelf voor om flexibel te werken.’ 
Ook bij machinebedrijf Vanderlande wordt dit herkend. ‘Wij 
zetten flexibele krachten in voor tijdelijke capaciteit handjes en 
voor kennisexpertise’, zegt senior buyer Sabine van Crey. 
Ongeveer 15 procent van de medewerkers van Vanderlande 
behoort tot de flexibele schil.

psychologische nadelen
Bij bedrijven die een legitieme reden hebben om flexibel perso-
neel in te zetten, is er wel aandacht voor tevredenheid van de 
medewerkers, merkt Freese. ‘Maar flexibele contracten worden 
ook ingezet voor banen waarvoor eigenlijk een vast contract 
aangeboden zou moeten worden. Bijvoorbeeld als verlengde 
proeftijd of voor lage kosten. In zulke gevallen zijn medewerkers 
soms jarenlang onder een flexcontract bij dezelfde organisatie 
aan het werk. Bedrijven hebben niet in de gaten wat dat met 
medewerkers doet.’ Medewerkers met een flexcontract ervaren 
allerlei nadelen. ‘Ze hebben geen zekerheid, dat heeft psychologi-
sche nadelen. Ze hebben minder toegang tot bijvoorbeeld een 
hypotheek of opleidingen. Als op de lange termijn alle bedrijven 
op deze manier met hun medewerkers omgaan, heeft dat 
gevolgen voor de algemene gezondheid en het opleidingsniveau.’
Tevredenheid van flexmedewerkers is dus belangrijk. Nog beter 
is om bevlogen en betrokken medewerkers aan het werk te 
hebben, vindt Effectory-medewerker Hadewych van Middelaar: 
‘Bevlogen en/of betrokken medewerkers maken het verschil 
binnen een organisatie. Betrokken medewerkers voelen zich 
verbonden met de organisatie waarvoor zij werken. Bevlogen 

medewerkers zetten zich in om het beste uit zichzelf te halen en 
uit hun werk.’ 
Een flexibele medewerker betrokken houden, doen bedrijven 
bijvoorbeeld door de medewerkers als vaste krachten te 
behandelen. Ze worden bijvoorbeeld uitgenodigd voor perso-
neelsfeesten of borrels. ‘Het betrokken houden van medewer-
kers doen we bijvoorbeeld door middel van het organiseren van 
intervisiegroepen binnen onze flexkrachten, het aanbieden van 
scholingsmogelijkheden, het voeren van persoonlijke ontwikke-
lingsgesprekken en het aanbieden van coachingsmogelijkheden 
op de werkplek’, zegt personeelsmanager Frank van Herpen van 
zorgorganisatie Esgédé-Reigersdaal, dat een eigen flexpool 
heeft voor de verschillende locaties.

Open en eerlijk
Aan de voorkant draait de flexmedewerker gewoon mee, aan de 
achterkant is er verschil. Flexibele medewerkers worden per uur 
betaald en hebben een contract voor bepaalde tijd. Tegen het 
einde van een contract zijn zij bezig met de volgende klus. 
Freese: ‘Het is belangrijk dat bedrijven duidelijk zijn over de 
lengte van een flexibel dienstverband.’ Kooijman van Dura 
Vermeer Beton- en Waterbouw: ‘We proberen zo open en eerlijk 
mogelijk te vertellen achter welke projecten we aan jagen en of 
ze nog volgende opdrachten kunnen verwachten.’ 
Een andere mogelijkheid is samenwerken in een flexpool, zegt 
Freese. ‘In de regio Brainport bijvoorbeeld zijn er bedrijven die 
onderling afspraken maken. Een flexibele kracht weet dan dat 
als hij bij het ene bedrijf voor een periode wordt ingezet, er een 
grote kans is dat hij elders later aan de slag kan.’ Van Herpen 
over de eigen flexpool van Esgédé-Reigersdaal: ‘De meerwaar-
de is dat deze flexpoolmedewerkers bekend zijn binnen de orga-
nisatie. Het grootste belang is onze cliënt. De continuïteit in de 
ondersteuning wordt zo door bekend personeel gerealiseerd.’

relatiemanagement
Investeren in flexibele medewerkers is net zo belangrijk als 
investeren in vaste medewerkers, zegt Freese. ‘Grote kans dat 
ze dan juist willen blijven.’ Dat beamen ook Vanderlande en Dura 
Vermeer. Beide bedrijven doen dit door interessante projecten 
aan te bieden. De grootste uitdaging om flexibele medewerkers 
te binden, ligt misschien op het moment dat zij niet voor het 
bedrijf aan het werk zijn. Freese: ‘Dat is eigenlijk hetzelfde 
probleem waar detacheerders mee te maken hebben als 
iedereen aan het werk is buiten de deur. Zij houden bijvoorbeeld 
borrels en gaan met medewerkers in gesprek over hoe het 
ervoor staat en of ze al toe zijn aan een nieuwe uitdaging.’ 
Vanderlande heeft mede om de integratie tussen vast en flex te 
verbeteren de activiteiten om personeel in te huren toegevoegd 
aan de recruitmentafdeling. Eigenlijk is het een soort relatiema-
nagement, zegt Kooijman. ‘Ook flexwerkers wil je warm houden 
voor je eigen organisatie. Je kiest het liefst voor een flexibele 
kracht die het bedrijf goed kent, qua cultuur en systemen.’ 
  door Rian van Heur

Betrokken en bevlogen medewerkers 
maken het verschil, of ze nu in vaste 
dienst zijn of niet. hoe houd je de 
flexibele schil tevreden? 
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happy in de
flexpool



M inder regels, wie wil dat niet? Wie wil schrijven over de 
verschrikkende en verstikkende regeldruk, heeft de beste bron aan 

hoogleraar Economie Arjen van Witteloostuijn van de Universiteit van 
Tilburg, die onderzoek deed naar regels voor de energiesector, het hoger 
onderwijs, mededinging en zorg. ‘Tot halverwege de jaren 80 kenden we 
een bescheiden, stabiele toename van regels en sindsdien is het alsmaar 
omvangrijker en intenser geworden’, aldus Van Witteloostuijn. ‘Wetten, 
handboeken, codes. Dat is letterlijk helemaal uit de hand gelopen.’ 
Met als gevolg, en dat is het geestige element, dat niemand al die regels 
meer kan overzien, laat staan kan toezien op een goede uitvoering. ‘Het 
is een exponentiële toename geworden in weerwil van de retoriek over 
deregulering en ontbureaucratisering. Het tegendeel vindt plaats.’ Veel 
overheden noemen ‘25 procent minder lastendruk’ als doel, maar 
hebben geen benul wat dit inhoudt, laat staan hoe ze dat doel kunnen 
bereiken. ‘Het aantal geschrapte regels is zo minimaal, dat een statisti-
sche analyse al onmogelijk is.’ 
De kern: ‘Men wil zo veel mogelijk risico uitsluiten. Elk incident leidt 
weer tot de schrikreactie dat we het gevaar moeten inkapselen. Dat noe-
men politici dan daadkracht, maar het tegendeel is het gevolg. We 
maken ons afhankelijk van regels om tot handelen te komen.’ 
Tot zijn plezier ziet Van Witteloostuijn vraagtekens verrijzen bij die 
veronderstelde maakbaarheid van de veilige samenleving. Meer en meer 
wint momenteel de opvatting terrein dat we moeten leren leven met een 
zeker risico. ‘Nu nog regels durven schrappen. Maar ik houd m’n hart 
vast als er dan weer een kraan omlazert, met zelfs doden tot gevolg. 
Dan schieten we weer in de reflex …’ 
Niettemin willen veel gemeenten regels schrappen, geholpen door hun 
vereniging VNG met het programma Beter en Concreter. Een succes 
volgens de betrokkenen zelf, al gaat het oh zo moeizaam. Jan ten 
Hoopen, chef van de verantwoordelijke ‘Interbestuurlijke Taskforce’, 
sprak bij het eindcongres over ‘de risicoregelreflex; de neiging om snel 
op een incident te reageren met ondoordachte regels’. Ook hij moest 
vaststellen dat een constant gebrek aan vertrouwen de relatie tussen 
overheid en burgers teistert. En geloof niet dat het bedrijfsleven zo 
frivool is: ter bescherming timmeren branches zelf alles dicht of lobbyen 
ze oneindig voor regels.
Margo Trappenburg van de Universiteit Humanistiek ziet een schier 
onuitroeibare bemoeizucht van wat zij ‘beterweters’ noemt in het 
publieke domein: ‘Professionals in zorg, onderwijs en andere publieke 
sectoren worden te veel van hun werk gehouden door managers, 
consultants en andere “beterweters” die processen oneindig willen 
optimaliseren.’ Er is volgens Trappenburg te weinig weerwerk tegen hun 
controlerende en regelende beroepsblik. Nogal wiedes: ‘Dat komt omdat 
zij meestal de baas zijn.’ De baas, de CEO, moet het doen, maar vindt 
de regels wel veilig voor controle.

kafkaknop
Bureaucratie terugdringen doen veel organisaties 
tegenwoordig met een druk op de knop. De virtuele knop, 
een online meldpunt buiten de hiërarchie om. ‘Kafkaknop’ 
gedoopt door de bedenkers Binnenlandse Zaken en de 
Kafkabrigade. Het klinkt paradoxaal, maar er zijn wat 
regels voor opgesteld, gedragsregels zoals:
•  zoek het niet in structuren, maar in praktische 

verbeteringen.
•  houd het simpel, zowel het project als de voorge-

legde problemen.
• geen routine, het moet speels en lichtvoetig zijn.
•  geen lange, administratieve aanpak: op een melding 

direct reageren, niets doen dat langer dan drie 
maanden vergt.

Het AMC, de Vrije Universiteit en gemeenten als Lelystad 
en Zwijndrecht begonnen ermee. VU-voorzitter Jaap 
Winter noemde de Kafkaknop in april een belangrijk 
middel in de strijd die hij ging voeren tegen de onnodige 
bureaucratie. ‘De maatschappij wil dat we verantwoording 
afleggen over wat we met de miljoenen belastinggeld 
doen. Daarvoor bedachten de overheid en wijzelf een sys-
teem van regels en procedures. Daarin zijn we doorge-
schoten’, zei hij tegen Advalvas. Minder bureaucratie, en 
ook hier, meer onderling vertrouwen. Behalve extern 
opgelegde regels zouden ook interne regels eraan moeten 
geloven, volgens Winter.
Hoe staat het ermee? Niet zo best. De VU slaagde er niet 
in het meldpunt binnen een paar maanden op te tuigen. In 
augustus zei de voorlichter: ‘Deze maand vinden gesprek-
ken plaats met de Kafkabrigade over de manier waarop 

de Kafkaknop het beste kan worden toegepast bij de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Er wordt dus serieus gewerkt aan de Kafkaknop.’
Kortom, er moeten eerst regels worden bedacht voor de Kafkaknop 
die tot minder regels moet leiden.
B&W van de gemeenten Lelystad en Zwijndrecht begonnen voortva-
rend met hun Kafkaknop, waar ondernemers botte regels konden 
melden. Wethouder Jop Fackeldey van Lelystad: ‘Kafkaëske situaties 
krijgen hoge prioriteit en melders vernemen of, en zo ja hoe en binnen 

Kafka 
en de risicoregelreflex

Minder regels? Ja, heerlijk! 
Maar hoe werkt dat in de praktijk? 

‘Veel mensen zijn voorstander 
van minder regels, maar als je 
het concreet maakt, ligt het 

kennelijk ingewikkelder.’
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google-ceO eric schmidt over  
de kernbegrippen van vrij managen:
1. Leer je medewerkers kennen.
2. Bied nieuwe beloningsvormen voor hoog resultaat.
3. Laat medewerkers eigenaar worden van problemen.
4.  Laat medewerkers buiten de bedrijfshiërarchie 

functioneren.
5.  Laat de prestaties beoordelen door degene die 

medewerkers respecteren vanwege objectiviteit.

‘ beterweters  
willen processen  
oneindig  
optimaliseren’



welke termijn de gewenste verbetering zijn beslag zal krijgen.’ In de eerste 
vier maanden kwamen er nul meldingen binnen op kafka@lelystad.nl en nul 
meldingen op kafka@zwijndrecht.nl. Kortom, de Kafkaknop is goedbedoelde 
onzin. Bovendien, regels afschaffen betekent zelden de verandering van 
structuren die nodig is om effectiever te kunnen werken en vernieuwen.
Cultuurpsycholoog en Eerste Kamerlid voor GroenLinks Jos van der Lans 
zegt, in lijn hiermee: ‘Politici roepen graag “minder regels” of “voor elke 
nieuwe regel een bestaande schrappen”. Volstrekt ongeloofwaardig. Den 
Haag herbergt geen bureaucratisch monster dat onzinnige regels creëert. We 
moeten accepteren dat regels nodig zijn, en gelijktijdig ruimte creëren om de 
perverse effecten ervan tegen te gaan.’

wel verschrikkelijk
Ook Arjan Widlak, directeur van de Kafkabrigade die regeldruk bestrijdt, 
denkt dat het niet gaat om minder regels: ‘Het gaat erom of die regels hun 
doel dienen of een doel op zich geworden zijn. En daar gaat het vaak ernstig 
mis. Zeker als meerdere organisaties samenwerken.’ De Kafkabrigade 
werkte nog nooit voor het bedrijfsleven, maar Widlak vermoedt dat de 
‘regeldruk’ ervaren door werknemers bij concerns niet anders is dan bij 
overheden. ‘Vooral van verzekeraars en zeker de zorgverzekeraars heb ik 
een donkerbruin vermoeden dat het ernstig is.’
Kwalijk effect is, aldus Widlak, dat werknemers gehinderd door regels 
minder affiniteit hebben met hun organisatie, zich er minder mee identifice-
ren, minder betrokken zijn en dus minder effectief werken.
‘Je ziet dat werknemers, zeker ambtenaren, zo graag burgers en klanten 
optimaal willen helpen, dat ze het belangrijker vinden onnodige bureaucratie 
af te schaffen voor ze, dan dat ze aandringen op schrappen van regels voor 
hun eigen welbevinden.’

De Kafkabrigade enquêteerde met ICTU ruim 12.000 
ambtenaren in veertien sectoren over ‘onnodige 
bureaucratie’. Zo’n 48 procent vond het aangekaarte 
probleem niet urgent genoeg om te antwoorden.
Degenen die de enquête wel invulden, klaagden over:
•  veelvuldig opnieuw invullen van  

dezelfde gegevens (38%).
• te veel lagen in besluitvorming (25%).
• Starre procedures (26%).
• te veel formulieren invullen (26%).

Keer de percentages om: zo’n driekwart van de 
ambtenaren heeft geen last van de regels. Neem 
daarbij nog degenen die de enquête niet invulden en 
de hinder van regels is gering (nogal wiedes wellicht, 
ze ontlenen er ook werk aan).
De Kafkabrigade leeft overigens van ongemak over 
regels. Widlak doet niet mee aan het bagatelliseren 

van het probleem, zo blijkt ook uit zijn recente presentatie voor HRM-mana-
gers: ‘Aantrekkelijk werkgeverschap betekent medewerkers de kans geven 
te werken aan publieke waarde. Aanpak van onnodige bureaucratie is 
daarin key. Onnodige bureaucratie is de belangrijkste reden voor het nemen 
van ontslag, blijkt uit divers onderzoek.’   door Peter Olsthoorn

laszlo bock, google’s Hr-baas,  
liet de meest succesvolle teams  
onderzoeken op kernkwaliteiten van  
hun managers. Het waren er acht,  
waarvan de belangrijkste ook vrijheid 
weerspiegelen:
• Wees een goede coach.
• Empower je team en vermijd micromanagement.
•  uit je betrokkenheid met het succes van  

teamleden en hun persoonlijke welzijn.

afschaffen van regels 
voor verlof opnemen: 
dat is revolutionair. 
Netflix doet het. alle 
tweeduizend werkne-
mers mogen voortaan 
onbeperkt ouder-
schapsverlof opne-
men in het eerste jaar 
na de geboorte van 
hun kleine. Niet 
zomaar, maar met 
behoud van salaris.
de Britse krant 
telegraph sprak er 
direct schande van, 
want deze exorbi-

tante vrijheid zou 
duiden op een 
volgende luchtbel in 
de techsector.
maar Netflix maakt 
een rationele afwe-
ging: talentvol jong 
personeel zal ze nu 
niet enkel makkelijker 
aantrekken, maar 
zeker ook behouden. 
volgens personeels-
manager tawni Cranz 
blijkt uit onderzoek 
dat mensen beter 
presteren als ze zich 
geen zorgen hoeven 

te maken over de 
thuissituatie.
de bekendste 
Nederlandse werkne-
mer van Netflix, 
communicatiebaas 
Joris Evers, maakte 
er inmiddels gebruik 
van. hij wijst op de 
eigen verantwoorde-
lijkheid: ‘Ook over 
opnemen van 
vakantie en declara-
ties doen we niet 
moeilijk. dat is de 
eigen verantwoorde-
lijkheid.’

bepaal zelf de lengte van je verlof
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behalve extern 
opgelegde regels 
moeten ook interne 
eraan geloven
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‘i k was laatst voor een multinational op zoek naar een 
restitutie-expert op het gebied van vergoedingen voor 

medische implantaten’, begint divisiemanager Gijs ter Kuile van 
werving- en selectiebureau Michael Page. ‘Goede, gekwalifi-
ceerde mensen in dit specifieke vakgebied zijn uiterst schaars. 
Een goede restitutie-expert kent niet alleen alle relevante 
internationale wet- en regelgeving, maar beschikt bovendien 
over een uitgebreid netwerk. Na headhunting via veel verschil-
lende kanalen vond ik een veelbelovende kandidaat. De eerste 
respons van de kandidaat was echter “Ik hoef helemaal niet 
weg”. Zo verdiende hij een uitstekend salaris, boven het 
marktgemiddelde. Na een eerste kennismaking en goed 
doorvragen, bleek hij zich niet meer betrokken te voelen bij zijn 
huidige organisatie. Dat kwam vooral omdat die beweerde pure 
kwaliteitsproducten te leveren, maar dat in de praktijk toch 
anders lag. De kandidaat verlangde ernaar te werken voor een 
bedrijf dat integriteit niet alleen met de mond beleed, maar 
daadwerkelijk nastreefde in de praktijk. Daarnaast zocht hij een 
bedrijf dat hem flexibele werktijden kon bieden in combinatie 
met een goed persoonlijk ontwikkelingsplan. Uiteindelijk heb ik 
hem bij mijn klant geplaatst, voor een salaris dat net iets lager 
lag dan hij voorheen had. Het goede werkgeverschap van de 
nieuwe werkgever gaf de doorslag. De kandidaat had daarin 
vertrouwen gekregen, niet alleen door zijn eigen indrukken, maar 
ook omdat de multinational hoog scoorde in imagolijsten en op 
Glassdoor.com.’
Goed werkgeverschap en een goed werkgeversimago lijken 
cruciaal om talent aan te trekken. Klopt dat beeld? Headhunter 
Ramon de Meijer van de Recruiter: ‘Organisaties die hoog in de 
ranglijsten van populaire werkgevers staan, krijgen soms 
honderden reacties op één vacature. Ze hebben dus meer keus 
en trekken hoger gekwalificeerde en meer getalenteerde 
kandidaten aan. Ook omdat talenten graag samenwerken met 
andere talenten, omdat ze iets van hen kunnen leren. Of juist 
omdat die anderen eager zijn om van hen te leren.’ 
Guido Heezen, oprichter Effectory: ‘In de huidige arbeidsmarkt 
heerst selectieve schaarste. Organisaties moeten daardoor vaak 
actief op zoek naar specifieke talenten, onder meer met ICT-, 
technische of salesexpertise. Goed werkgeverschap heeft 
echter een natuurlijke aanzuigingskracht op nieuwe medewer-
kers.’

werkgeversimago
Wat maakt een organisatie tot een goede werkgever? Heezen: 
‘Goede werkgevers volgen een koers die medewerkers aan-
spreekt, bijvoorbeeld vanwege een hoge maatschappelijke 
relevantie. Ze zijn over het algemeen weinig bureaucratisch en 
hebben zo min mogelijk managementlagen. Ze waarderen 
specialisten en medewerkers in de “frontlinie”. Daarnaast maken 
goede werkgevers graag gebruik van sociale innovatie: mede-
werkers wordt gevraagd hoe het werk sneller, goedkoper en 
klantgerichter kan gebeuren. Het helpt als de directie inspirerend 
is, bijvoorbeeld doordat directieleden rondlopen op de werkvloer 
en uitstralen waarvoor de organisatie staat. En een goede 

Goede, hoogopgeleide medewerkers zijn schaars in vooral sales, techniek en ICT. 

Hoe past ‘goed werkgeverschap’ in de recruitmentstrategie?
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Juist de combinatie van bevlogenheid in het werk en betrokken-
heid bij de organisatie is volgens Heezen van belang. ‘Iemand 
kan heel bevlogen zijn, maar zijn of haar werk net zo lief voor 
een andere organisatie willen verrichten. Een ander kan zich heel 
erg thuis voelen bij de organisatie, maar niets hebben met het 
werk dat hij of zij daar doet.’ Hoe kan een organisatie er dan 
voor zorgen dat dit allemaal wel het geval is? Heezen: ‘Een 
goede werkgever stelt medewerkers in staat om op een 
plezierige manier een optimale prestatie te leveren. Dat is wat 
anders dan het tevreden stellen van medewerkers, wat een 
aantal jaar geleden nog met goed werkgeverschap werd 
geassocieerd. Maar een tevreden werknemer kan best de hele 
dag op de rand van zijn of haar bureau zitten te kletsen met een 
andere tevreden collega. En dan leidt die medewerkerstevreden-
heid niet tot duurzaam succes van de organisatie.’

vertrekbonus
Als het talent eenmaal binnen is, is het vervolgens zaak om het 
te behouden. Volgens senior recruiter Maaike Wienbelt bij 
Vanderlande, dat al jaren achtereen hoog scoort als Beste 
Werkgever in verschillende ranglijsten, is het vooral van belang 
om talent voortdurend de mogelijkheid te geven zichzelf verder 
te ontwikkelen via steeds wisselende uitdagingen. ‘Het blijkt dat 
we vooral als goede werkgever worden ervaren vanwege de vele 
opleidings- en trainingsmogelijkheden die we bieden. Voor 
technici is het essentieel om bij te blijven binnen hun vakgebied. 
We geven onze technici daarnaast veel verantwoordelijkheid en 
de vrijheid om intern over te stappen tussen onderzoeks-, 
service- en projectafdelingen. Dat is een van de redenen dat ons 
personeelsverloop fors lager is dan het landelijk gemiddelde in 
onze sector.’
Hoe zit het met HR-maatregelen die er expliciet op zijn gericht om 
werknemers aan de organisatie te binden? Heezen: ‘Die hebben in 
veel gevallen een averechts effect. Zo zijn er bedrijven die werkne-
mers een soort “boete” opleggen wanneer ze na het volgen van 
een cursus ontslag nemen. Wanneer dat één jaar na het volgen van 
de opleiding gebeurt, moeten ze bijvoorbeeld twee derde van de 
kosten terugbetalen. Na twee jaar gaat het om één derde van de 
kosten. Terwijl er ook bedrijven zijn die het omgekeerde doen: ze 
investeren in jonge talenten door ze een traineeship van bijvoor-

werkgever is transparant. Iedereen communiceert duidelijk wat 
hij of zij doet.’
Per functiegroep verschilt aan welke werkgeversaspecten 
potentiële werknemers vooral belang hechten, zegt researcher 
Garikai van Weydom van Intermediair: ‘Uit het Intermediair Imago 
Onderzoek 2015 blijkt bijvoorbeeld dat ICT’ers het heel belangrijk 
vinden om hun creativiteit kwijt te kunnen in hun vak. Ze geven 
graag zelf invulling aan hun dagelijkse werkzaamheden, in plaats 
van puur te moeten doen wat hen wordt opgedragen. Ze willen de 
vrijheid om af en toe om tien uur binnen te kunnen lopen. 
Vervolgens vinden ze het meestal geen enkel probleem om pas 
om acht uur ’s avonds het pand weer te verlaten.’
Om talenten aan te trekken, moet een organisatie niet alleen 
hoog scoren op goed werkgeverschap, maar ook een goede 
arbeidsmarktcommunicatie hebben. Van Weydom: ‘Wanneer 
een organisatie talenten de ruimte geeft, is het van belang dat 
ook duidelijk te maken. Het maken van video’s waarin bevlogen 
werknemers uitleggen waarom ze graag bij de organisatie 
werken, kan bijvoorbeeld deel uitmaken van de werkgeverscom-
municatiestrategie. Zo’n video is overtuigender dan schermen 
met een overvloed aan vakantiedagen, een hoog loon, of een 
auto van de zaak.’
Organisaties die zich sterk richten op arbeidsmarktcommunica-
tie, maar in de praktijk weinig te bieden hebben, zullen over het 
algemeen meer moeite hebben om talent te behouden. Van 
Weydom: ‘Als je talenten onder valse voorwendselen binnen-
haalt, zullen ze binnen no time weer weg zijn. Als deze personen 
hun negatieve ervaring bovendien met anderen gaan delen, dan 
heeft dat zijn weerslag op het werkgeversimago in de markt en 
dus uiteindelijk een negatief effect op de employer brand.’ 

betrokken
Werken er bij slechte werkgevers vaker slechte werknemers? 
Heezen: ‘Er bestaan organisaties die een crime zijn om voor te 
werken. Ze beweren hip en leuk te zijn, maar in de praktijk valt 
dat bar tegen. Om toch talenten aan te trekken, bieden ze soms 
hoge beloningen. Ze jagen actief op getalenteerde studenten, in 
de hoop dat die het eervol vinden om gevraagd te worden door 
zo’n groot bedrijf voor zo’n topsalaris.’ Het is echter de vraag of 
dit soort organisaties op termijn in staat zijn om deze talenten 
in huis te houden, zegt Heezen: ‘Er bestaat een gevaar dat 
deze werknemers tot inkeer komen en beseffen dat ze welis-
waar goed verdienen, maar niet bij een leuke organisatie. Ook 
staat het helemaal niet vast dat de werknemers die besluiten 
te blijven, extra creatief of klantgericht zijn. Ze zijn namelijk 
niet geselecteerd op bevlogenheid en betrokkenheid, maar op 
gevoeligheid voor een goede beloning.’ 
Dit type organisatie kampt volgens Heezen daardoor vaak met 
een mobiliteitsvraagstuk. ‘Talent is snel vertrokken, maar 
middelmatige werknemers blijven. Deze bedrijven hebben 
waarschijnlijk te veel aan de tevredenheidsknop gedraaid, 
bijvoorbeeld door te zorgen voor een mooie werkplek en een 
goede beloning. Maar ze hebben verzuimd om bevlogenheid en 
betrokkenheid te stimuleren.’

beeld een jaar aan te bieden. Wanneer ze na dat jaar besluiten te 
vertrekken, krijgen ze een vertrekbonus van 5.000 euro mee. Dat 
doen ze vanuit de gedachte: we willen alleen werknemers die echt 
committed zijn om voor ons te werken.’

marktconform salaris
Kan een organisatie die het imago heeft een goede werkgever te 
zijn, minder ver gaan in hun salarisaanbod dan eventuele 
concurrenten die minder goed aangeschreven staan? Volgens 
Heezen is dat inderdaad zo: ‘Beloning is geen noemenswaar-
dige beïnvloeder van bevlogenheid en betrokkenheid. Dit 
betekent dat je als goede werkgever niet hoeft over te betalen. 
Je hoeft medewerkers niet te verleiden met hogere beloningen 
om te compenseren wat je als werkgever tekortkomt.’
Het wordt echter anders wanneer organisaties proberen te 
beknibbelen op de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
onder het mom van goed werkgeverschap: werknemers zijn 
immers intrinsiek gemotiveerd om voor hen te werken. De 
Meijer: ‘Er zijn bedrijven die beweren dat bevlogen en betrokken 
werknemers minder hechten aan een hoog salaris en dat als 
argument gebruiken om een “marktconform” salaris te bieden. 
Maar binnen dat soort bedrijven staat de aandeelhouderswaarde 
meestal voorop. Ze bieden vaak juist weinig carrièrekansen en 
managers bekommeren zich er niet of nauwelijks om de 
medewerkerstevredenheid. Terwijl de echt goede bedrijven juist 
beseffen dat ze, om succesvol te zijn, gedreven werknemers 
nodig hebben. Die beknibbelen niet op een paar euro.’ Ze doen 
veel voor hun werknemers en betalen dus ook goed. Wienbelt: 
‘Het is zeker niet zo dat we door dat goede werkgeversimago 
een lager salaris zouden kunnen bieden. We zoeken specialisten 
die ook wel weten dat ze een bepaalde waarde hebben op de 
arbeidsmarkt. Hoogstens geeft het goede werkgeverschap aan 
kandidaten het vertrouwen om de overstap naar ons bedrijf te 
maken.’   door Jolein de Rooij

goed  beter best 4342

MAATREGELEN OM WERKNEMERS 
TE BINDEN HEBBEN  

VAAK EEN AVERECHTS 
EFFECT



meer lezen:  
www.beste-werkgevers.nl
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1   
Inspirerende 
directie

de directie van 
een Beste Werk-
gever inspireert 
door uit te dragen 
waar de organisa-
tie voor staat én 
waar de organi-
satie naartoe wil. 
Bovendien worden 
de medewerkers 
hier actief bij 
betrokken als de 
directie echt de 
werkvloer op gaat.
 

2  
Aansprekende 
richting

de richting van 
het bedrijf, dus 
waar gaan we 
voor en waar 
staan we voor, 
moet gekoppeld 
zijn aan de maat-
schappij waarin 
de organisatie 
opereert. Een 
maatschappelijke 
bijdrage spreekt 
medewerkers aan 
en zorgt ervoor 
dat zij nog meer 
bevlogen en en-
thousiast te werk 
gaan. 

3
Minder 
bureaucratie

Beste Werkge-
vers sturen aan 
op basis van 
vertrouwen in 
plaats van alleen 
aan te sturen op 
controle. zo min 
mogelijk bureau-
cratie en protocol-
len zorgen ervoor 
dat medewerkers 
beter in staat zijn 
om optimaal te 
kunnen presteren. 

4
Minder 
management

Beste Werkgevers 
zorgen dat de 
hoeveelheid ma-
nagement wordt 
teruggedrongen. 
Stimulerend 
management stelt 
medewerkers in 
staat om zo veel 
mogelijk ervaring 
zelf op te doen. In 
de moderne or-
ganisatie zijn het 
niet alleen de ma-
nagers die de kar 
kunnen trekken, 
maar worden ook 
de medewerkers 
aangemoedigd om 
deze rol op zich te 
nemen.

5 
Waarderen 
specialisten

We zien dat Beste 
Werkgevers hun 
medewerkers in 
de ‘frontlinie’ de 
waardering en 
kansen bie-
den om een zo 
goed mogelijke 
prestatie neer te 
zetten. de orga-
nisatie in dienst 
stellen van deze 
specialisten zorgt 
voor een grote 
bevlogenheid bij 
de mensen die het 
uiteindelijke werk 
uitvoeren.

6  
Sociale 
innovatie

hierop volgt 
de waarde van 
sociale innovatie. 
hoe gaan Beste 
Werkgevers om 
met de ideeën en 
gedachten van de 
medewerkers over 
wat er allemaal 
sneller, soepeler, 
slimmer, beter 
en klantgerich-
ter kan? het 
inschakelen én 
gebruikmaken van 
de denkkracht 
van medewerkers 
is een aanzienlijk 
onderdeel van het 
succes van deze 
organisaties. 

7 
Delen van 
informatie

Bij Beste Werkge-
vers is informatie 
zoals omzet of 
klanttevreden-
heid transparant 
en wordt dit met 
de medewerkers 
gedeeld. Op deze 
manier hebben 
de medewerkers 
een helder kader 
waarbinnen zij 
zichzelf én de or-
ganisatie kunnen 
verbeteren.

de 7 geheimen van Beste Werkgevers
wat is de ideale mix van maatregelen om Beste werkgever te worden?
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top 50 organisaties
met meer dan 1000 

medewerkers

Organisatie 

stichting Buurtzorg 
vanderlande 
Zorggroep elde 
esdégé-reigersdaal 
hutten 
koning willem i College 
azora 
schiphol group 
landal greenParks 
asMl 
heerema Marine Contractors 
volkerrail 
Loyens & Loeff 
deen supermarkten 
antoni van leeuwenhoek 
Cello 
gvB 
dB schenker logistics nederland 
avans hogeschool 
vanharen schoenen 
sandd 
sligro Food group 
soweCo 
roC Friese Poort 
aegon 
vodafone 
Zorggroep tellens 
roC van twente 
deltion College 
Crv  
aveleijn 
gemiva-svg groep 
hoogvliet  
albert schweitzer ziekenhuis 
daF trucks  
Cicero Zorggroep 
kadaster 
dPa 
gemeente Breda 
stichting Prisma 
havenbedrijf rotterdam  
sns Bank 
Medisch Centrum leeuwarden
stichting Pluryn 
reclassering nederland 
noorderpoort 
syndion 
wageningen Ur 
albert heijn 
Zorgbalans 
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Trots!  
8 Jaar op rij één van de Beste Werkgevers

Het succes van Vanderlande danken we aan de combinatie van hoogwaardige technologie en hoe onze medewerkers handelen 
en samenwerken. Zij zijn de drijvende kracht achter onze material handling systemen en bijbehorende services voor tal van 
nationale en internationale distributiecentra, luchthavens en sorteercentra. Onze cultuur is er één die goede mensen aantrekt, 
ontwikkelt én behoudt. We hebben zelfs de beste opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Iets waar we erg trots op zijn! En trots 
zijn we ook dat we al 8 jaar op rij één van de Beste Werkgevers van Nederland zijn.  

Wij zoeken altijd talentvolle mensen. Ben jij op zoek naar hoogwaardige technologie, verantwoordelijkheid, afwisseling en een 
internationale carrière? Dan is werken bij Vanderlande iets voor jou! Kijk op onze website voor de vacatures.

>  careers.vanderlande.com



s taat u vroeg op? ‘Meestal voor 7 uur, na een nacht 
van zo’n zes uur. Ik ben er dan direct uit; uitslapen heb 

ik altijd zonde van de tijd gevonden.’
hoe vaak per dag checkt u uw e-mail? ‘Toch wel zo’n 
twintig tot dertig keer, meestal als ik even niets te doen heb.’
hoe ziet uw ontbijt eruit? ‘Een bakje yoghurt met muesli en 
fruit, klaargezet door mijn vrouw die er altijd net even eerder 
uit is. En koffie. Voordat ik haar kende, sloeg ik het ontbijt 
meestal over, ik heb niet zo’n sterk hongergevoel. Als ik 
overdag in de auto zit, vergeet ik ook vaak te lunchen of eet 
ik alleen een appel. ’s Avonds eet ik ongeveer de helft van de 
tijd buitenshuis, maar van restaurants ben ik niet zo’n fan. Ik 
ben vegetariër en dan valt het aanbod vaak tegen. Heel 
chique restaurants vind ik ook verschrikkelijk, geef mij maar 
een studentikoos eetcafé. Na een late afspraak bestaat mijn 
avondeten regelmatig uit een tosti die ik thuis nog maak.’
Wat leest u aan kranten, opiniebladen en boeken? ‘Ik lees 
de Volkskrant, NRC, de Tubantia en het Financieel Dagblad. 
Vroeger ook altijd Vrij Nederland en de Groene Amsterdam-
mer, maar dat komt er steeds minder van. Qua boeken ben 
ik nu bezig in Reizen zonder John van Geert Mak. Omdat we 
net in de Verenigde Staten zijn begonnen, probeer ik op die 
manier wat van de geschiedenis en cultuur daar te begrij-
pen.’
heeft u iets waarmee u zichzelf motiveert? Steve Jobs 
zou iedere ochtend in de spiegel tegen zichzelf hebben 
gezegd: wat zou ik doen als dit mijn laatste dag was? ‘Ik 
heb zijn boek ook gelezen en ik geloof er geen hout van. De 
manier waarop mensen zich tegenwoordig presenteren is 
heel marketingachtig, zeker in Amerika. Het duurt tijden 
voordat je hun andere kant ziet, maar die is er wel. Zelf doe 
ik daar niet aan. Ik heb ook niet de indruk dat ik me anders 
kan voordoen dan ik ben.’
doet u aan sport? ‘Ik probeer drie à vier keer per week een 
uur of anderhalf uur te sporten. Dan ga ik hardlopen of zit ik 
op mijn hometrainer of roeiapparaat.’
En yoga of meditatie, zoals steeds meer mensen in het 
bedrijfsleven? ‘Toen ik twintig was, deed ik een macrobioti-
sche kookcursus en ging ik naar yoga, maar ik viel na de 
eerste oefening altijd in slaap. Ik kan me sowieso best goed 
ontspannen. Helemaal in de auto: tijdens alle kilometers die 
ik afleg, kan ik over van alles en nog wat nadenken en voel ik 
me heel relaxed.’
heeft u een vertrouweling? ‘Mijn vrouw maakt natuurlijk 
alles van dichtbij mee. Verder heb ik met veel mensen gauw 
een band, ik vind het niet moeilijk om over dingen te praten. 
En in de zorg werk je over het algemeen met vrouwen. Nou, 
bij hen kun je met je gevoelens wel terecht.’ (lacht)
Wat doet u om uw gedachten te verzetten? ‘Ik houd van 
detectiveseries, die kijk ik op de hometrainer. En de serie The 
Wire, ken je die? Fantastisch hoe ze die prestatiecultuur 
neerzetten en hoe die juist corruptie en misdaad in de hand 
werkt. Ik zie ook zeker overeenkomsten met de politiek en 
bedrijven hier, hoe je overkomt is tegenwoordig belangrijker 
dan wat je doet. Dat geldt ook voor de zorg: de afrekening 

De dagelijkse gewoonten 
van Jos de Blok, 
directeur buurtzorg

detectives 
op de hometrainer

wat plaveit de weg 
naar succes? visie 
en strategie, uiteraard. 
maar schuilen in de 
dagelijkse gewoonten 
van de winnaar wellicht 
ook magische krachten? 
‘Door twitter zit ik vrij snel 
aan tafel bij een politicus.’
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‘ uitslapen heb ik 
altijd zonde van  
de tijd gevonden’
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Buurtzorg Nederland
Branche: Zorg
Almelo
9.300 medewerkers
www.buurtzorgnederland.com

b uurtzorg Nederland levert met kleine, 
zelfsturende teams van maximaal 

twaalf personen verpleging en verzorging 
thuis. Buurtzorg is trots op de bevlogen en 
deskundige medewerkers die iedere dag 
opnieuw de beste zorg leveren. Het is elke 
dag weer een mooie belevenis om bij 
cliënten thuis de best mogelijke onder-
steuning te bieden en dit samen met 
collega´s te kunnen organiseren.
iMre aniBa, 
adviseur medewerkersonderzoek: 
‘Buurtzorg onderscheidt zich door haar 
openheid en toegankelijkheid. Jos is een 
inspirerende aanvoerder van de organisa-
tie. Hij is betrokken bij de medewerkers en 
is benaderbaar. Voor mij én voor de 
medewerkers. Jos stelt het belang van de 
cliënt voorop. Buurtzorg werkt met haar 
9.300 medewerkers in kleine zelfsturende 
teams, en groeit jaarlijks met 1.500 nieuwe 
medewerkers. De medewerkers verdelen 
de taken binnen de zorgteams en kunnen 
een coach raadplegen als er iets schort 
aan de teamdynamiek. De processen zijn 
simpel en onnodige regeltjes zijn er niet. 
Een prachtig voorbeeld van hoe een 
zelfsturende organisatie goed presteert 
door zowel het belang van de cliënt als dat 
van de medewerkers centraal te stellen!’

Beste werkgevers score 8,7
Bevlogen/betrokken medewerkers 96,3%

Betrokkenheid +23,3%

Efficiëntie +26.0%

dE WINNaaRS vaN 2015
mEt > 1000 mEdEWERkERS:

01            Buurtzorg Nederland 
02            vanderlande
03            zorggroep Elde
04            Esdégé-Reigersdaal
05            hutten
06            koning Willem I College
07            azora
08            Schiphol group
09            Landal greenParks
10            aSmL

DE WINNAARS VAN 2014
MET > 1000 MEDEWERKERS:

01            Buurtzorg Nederland 
02            JP van den Bent stichting
03            Vanderlande

Kijk voor de profielen van alle Beste Werkgevers op Intermediair.nl en Beste-Werkgevers.nl

het percentage bevlogen en/of betrokken medewerkers:

het percentage dat deze organisatie boven de benchmark scoort èn in uitblinkt: 

het percentage dat deze organisatie boven de benchmark scoort èn in uitblinkt:
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op productiviteit en prestaties is funest. Zo’n serie prikkelt 
mijn gedachten, vanzelf komen er dan allerlei mooie ideeën.’
Werkt u liever wanneer het stil is of rumoerig? ‘Beide. 
Onlangs was ik bijna te laat bij een congres in Londen waar ik 
zou spreken: de rit van Gatwick naar het centrum had ik iets 
te optimistisch ingeschat. Direct na binnenkomst moest ik al 
op, maar ik voelde me totaal niet gestrest. Ik vond het vooral 
bijzonder dat al die mensen daar waren gekomen om te 
luisteren naar wat ik ervan vind en wat ze daar in Engeland 
aan kunnen hebben. Doordat ik doe wat ik belangrijk vind, 
ontstaat er bij mij vanbinnen juist rust.’
heeft u een trucje voor wanneer u voor mensen spreekt? 
‘Ik houd eerlijk gezegd niet van trucs. Wees gewoon jezelf en 
doe niet ingewikkeld over wat er gebeurt.’
gaat u vaak naar netwerkbijeenkomsten? ‘Op de meeste 
bijeenkomsten gebeurt niets, daar zie ik alleen mensen die 
elkaars meningen bevestigen. Die sla ik dus liever over.’
Wat is dan uw manier van netwerken? ‘Twitter, bijvoor-
beeld. Ik ben af en toe best kritisch en dat leidt soms tot 
discussies, maar daardoor zit ik ook weer vrij snel aan tafel bij 
bijvoorbeeld een politicus of een andere autoriteit.’
hoe persoonlijk gaat u om met uw medewerkers? ‘Een 
stuk persoonlijker in vergelijking met andere organisaties. Een 
hoop mensen die bij ons werken, ken ik goed, dus bij het zien 
geven we elkaar een kus en hebben we het over privédingen.’
hoe motiveert u ze? ‘Niet. Daar gaat een soort betutteling 
van uit, vind ik. Mijn belangrijkste opdracht is alle narigheid 
buitenhouden, zodat mensen hun werk kunnen doen. Dan 
merk je dat ze al buitengewoon gemotiveerd zijn. Wat wel 
helpt, is bespreken waar het echt om gaat. Dus over hoe 
patiëntenzorg zo goed mogelijk kan, in plaats van praten over 
een visie en strategie.’
hoe belangrijk is uw secretaresse? ‘Ontzettend, want mijn 
grootste routine is dat ik allergisch ben voor structuur. Dat is 
voor anderen weleens lastig. Zij zorgt ervoor dat mijn manier 
van werken hen geen problemen oplevert.’
hoeveel uur werkt u per week? ‘Toch wel zo’n zeventig, 
tachtig uur, ook in het weekend. Op vakantie doe ik ook vaak 
dingen tussendoor, maar dat ervaar ik niet als last. Zomaar 
een dag vrij nemen doe ik trouwens nooit.’
Is er nog een ander terugkerend ritueel of rode draad in 
uw leven? ‘Mijn kinderen. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet 
aan hen denk en aan hoe zij onze toekomst zullen bepalen. 
Verder probeer ik er gewoon van te maken wat ervan te 
maken valt. In ons werk is het heel makkelijk iets goed te 
doen. Laten we dat dan vooral stimuleren en het niet te veel 
in de weg zitten.’    door Hedwig Wiebes
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‘mijn belangrijkste 
opdracht is 

alle narigheid 
buitenhouden’

wie is 
jos de blok?
1960 
geboren in vogelwaarde (Zeeland)

1981 – 1984 
verpleegkundige

1987 – 1993
wijkverpleegkundige

1993 – 1996
Diverse staffuncties in thuiszorgorganisaties

1996 – 1999
Centrummanager sensire

1999 – 2001
extern expert niZw

2000 – 2003
Unitmanager Carint

2003 – 2006
directeur Carintgroep

2006 – heden
directeur en bestuurder Buurtzorg    
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vanderlande
Branche: Productie en industrie
Veghel
1.500 medewerkers
www.vanderlande.com

zorggroep Elde
Branche: Zorg
Boxtel
1.160 medewerkers
www.zge.nl

Esdégé-Reigersdaal
Branche: Zorg
Broek op Langedijk
2.471 medewerkers
www.esdege-reigersdaal.nl

v anderlande biedt volop doorgroei- 
en opleidingsmogelijkheden in een 

internationale, groeiende en multidiscipli-
naire teamomgeving. Je komt overal ter 
wereld te werken aan technologisch 
hoogwaardige projecten bij interessante 
klanten. Vanderlande is trots op het 
enthousiasme, de expertise en de passie 
die de werknemers bezitten én uitdragen.
arne Barends, 
oprichter Effectory:   
‘Vanderlande is een prachtig voorbeeld 
van de succesvolle Nederlandse 
maakindustrie. Het bedrijf ontwikkelt zich 
in razend tempo tot een grote internatio-
nale speler en heeft haar HR-beleid daar 
de afgelopen jaren snel op aangepast. 
Medewerkers zijn enorm trots op de 
producten die het bedrijf aanbiedt en de 
prestigieuze projecten die het oplevert. 
Doorgaans gaat groei hand in hand met 
toenemende bureaucratie en minder 
aandacht voor het individu binnen de 
organisatie, maar Vanderlande lijkt zich er 
zeer goed van bewust dat deze sympto-
men kunnen worden voorkomen door 
vanuit de directie heel veel aandacht te 
besteden aan de communicatie binnen 
het bedrijf.’

Z orggroep Elde is actief in de 
ouderenzorg en biedt wonen met 

zorg en tal van welzijnsdiensten. Mede-
werkers krijgen de ruimte en verantwoor-
delijkheid om het zorgproces met elkaar 
te organiseren. Door middel van het 
ontwikkeltraject Expeditie Elde gaan 
medewerkers zelf en met elkaar aan de 
slag om zich te verbeteren en te ontwik-
kelen. Zorggroep Elde faciliteert hiervoor 
scholing en inspiratiebijeenkomsten.
niCkY volwater, 
adviseur medewerkersonderzoek: 
‘Zorggroep Elde zoekt naar oplossingen 
om medewerkers op zo’n manier in te 
zetten, dat ze efficiënt en naar tevreden-
heid kunnen werken. Dit blijkt dan ook uit 
hun tevredenheidsscore van 8,3. 
Zorggroep Elde investeert in haar 
medewerkers door hun kwaliteiten te 
benutten, en ze waar nodig om te 
scholen. Mede hierdoor verhogen zij de 
professionaliteit van de zorg. Ik heb in 
mijn samenwerking met Zorggroep Elde 
persoonlijk ervaren dat de medewerkers 
heel betrokken en bevlogen zijn. De 
medewerkers scoren gemiddeld 10% 
hoger op de ladder van betrokken en 
bevlogen medewerkers dan het gemid-
delde binnen de VVT-sector.’

e sdégé-Reigersdaal kiest voor een 
visiegestuurde, platte organisatie 

met overzichtelijke werkeenheden. Er is 
ruimte voor eigen inbreng en verantwoor-
delijkheid, een informele cultuur en een 
sterk ‘gezond-verstandgehalte’. Zo min 
mogelijk bureaucratie en beleidsmatige 
ballast zorgen voor meer focus op het 
eigen(lijke) werk. Zo veel mogelijk 
verantwoordelijkheden en financiële 
middelen komen zo laag mogelijk in de 
organisatie terecht.
anke valent, 
adviseur medewerkersonderzoek: 
‘Bij Esdégé-Reigersdaal staat de cliënt 
écht voorop. Je merkt aan beslissingen 
die genomen worden dat het draait om 
de cliënt en de gespecialiseerde mede-
werker. Esdégé-Reigersdaal heeft al lang 
geleden gekozen voor een platte 
organisatiestructuur met veel verantwoor-
delijkheid op de werkvloer bij medewer-
kers en teams. De medewerker heeft 
daadwerkelijk ruimte om zelf verantwoor-
delijkheid te nemen omdat ook de 
beslissingsbevoegdheid ligt waar hij 
hoort. Esdégé-Reigersdaal behoort al 
jaren tot de vaste top 10 van Beste 
Werkgevers omdat er al lange tijd een 
stabiele top met een heldere koers aan 
het roer is.’

Beste werkgevers score 8,0
Bevlogen/betrokken medewerkers 94,4%

Betrokkenheid +16,0%

tevredenheid +13,9%

Beste werkgevers score 8,0
Bevlogen/betrokken medewerkers 95,4%

Betrokkenheid +15,5%

tevredenheid +15,8%

Beste werkgevers score 7,9
Bevlogen/betrokken medewerkers 91,1%

Efficiëntie +14,4%

rolduidelijkheid +17,0%
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Koninklijke De Heus is één van  
de genomineerde bedrijven voor 
‘Beste werkgevers 2015’. Hier 
zijn we trots op. Terwijl we in juni 
ook al de Familiebedrijven Award 
2015 in ontvangst mochten nemen. 
Als nationaal en internationaal 
sterk groeiend diervoeder- 
bedrijf zijn wij voortdurend op 
zoek naar nieuwe, ondernemende 
starters en professionals die 
samen met ons verder willen 
bouwen aan de vooruitgang van 
de Agri-sector.  Wil jij meer weten 
over werken bij De Heus? Kijk dan op 
www.de-heus.nl of www.deheus.com. 

www.de-heus.nl

Tijd voor  
een stap 
hogerop

De Heus  
biedt jou  

de ruimte 
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hutten
Branche: Horeca en recreatie
Veghel
1.409 medewerkers
www.hutten.eu

Schiphol group
Branche: Transport en logistiek
Schiphol
1.915 medewerkers
www.schiphol.nl

koning Willem I College
Branche: Onderwijs
‘s-Hertogenbosch
1.185 medewerkers
www.kw1c.nl

Landal greenParks
Branche: Horeca en recreatie
Leidschendam
1.700 medewerkers
www.landal.com

azora
Branche: Zorg
Terborg
1.500 medewerkers
www.azora.nl

aSmL
Branche: Productie en industrie
Veldhoven
8.353 medewerkers
www.asml.com

H utten is een vooruitstrevende 
culinaire en gastvrijheidsdienstver-

lener in Nederland. In 2008 zette de 
organisatie in op een programma van 
sociale innovatie door “geluk” intern als 
belangrijkste merkwaarde centraal te 
stellen. Het resultaat: een hoge mate van 
medewerker- en klanttevredenheid en 
een explosieve groei in personeel, omzet 
en innovatie.
Martijn krol, 
adviseur medewerkersonderzoek: 
‘Elke training bij Hutten heeft geluk als 
hoger doel. Dit zie je terug in de energie 
en openheid waarmee teams met elkaar 
vergaderen. Als ik bij Hutten op bezoek 
ben, krijg ik ook het gevoel dat medewer-
kers maximaal in hun kracht worden 
gezet. Ondernemerschap wordt gestimu-
leerd. Hutten noemt zijn medewerkers 
dan ook “samenwerkers”. Hutten voert 
een uniek sociaal beleid met het online 
community platform MijnHutten. Hiermee 
kunnen medewerkers, hun gezin en 
relaties producten aan elkaar uitlenen. In 
een organisatie van ruim 1.400 medewer-
kers draagt dit enorm bij aan de betrok-
kenheid onderling, en creëert dit een 
saamhorigheidsgevoel.’

O p Schiphol is geen dag hetzelfde. 
Er vinden voortdurend innovaties 

en talloze projecten plaats. Schiphol 
heeft ambitieuze doelstellingen voor de 
toekomst, maar het belangrijkste is dat 
het primaire proces altijd doorgaat. 
Medewerkers hebben zelf de regie over 
hun persoonlijke ontwikkeling. Ze worden 
in hun loopbaan begeleid en krijgen 
trainingen en opleidingen aangeboden.
siMone Bonnier, 
adviseur medewerkersonderzoek:  
‘Schiphol Group heeft aandacht voor 
iedere individuele medewerker. Er wordt 
voortdurend in medewerkers geïnves-
teerd. Dit draagt eraan bij dat medewer-
kers zich gewaardeerd voelen. De doelen 
van Schiphol Group zijn voor alle 
medewerkers duidelijk. Dat komt doordat 
zij de doelen klein en concreet maken, 
zodat de medewerkers zich hierin 
herkennen. Corporate Development zorgt 
voor een toolkit die helpt bij de doorver-
taling van de strategie en doelen. Binnen 
de organisatie monitoren zij of de 
doorvertaling ook daadwerkelijk plaats-
vindt. Waar Schiphol Group in uitblinkt, is 
het daadwerkelijk tot uitvoer brengen van 
hun beleid. Niet alleen zeggen, maar ook 
doen!’

H et Koning Willem I College is een 
lerende organisatie waar medewer-

kers optimale kansen krijgen om zich 
(verder) te professionaliseren. Het college 
heeft daarvoor een uitdagend scholings-
aanbod. Meer dan honderd zij-instromers 
zijn succesvol opgeleid tot leraar. Het col-
lege is er trots op dat de medewerkers de 
ambities van de organisatie waarmaken: 
goede diplomaresultaten, tevreden 
studenten en weinig voortijdige school-
verlaters.
siMone Bonnier, 
adviseur medewerkersonderzoek:  
‘Wat mij opvalt, is de goede samenhang 
tussen het organisatiebelang, het 
medewerkersbelang en in steeds grotere 
mate ook het teambelang. Er is veel 
aandacht voor medewerkers, hun belang 
staat non-stop centraal. Dit straalt er aan 
alle kanten van af en leidt ertoe dat 
medewerkers zich gewaardeerd voelen 
en echt betrokken zijn. Zij denken en 
handelen op hun beurt in het belang van 
de organisatie. Een heel mooie balans die 
in stand gehouden wordt door open te 
blijven staan voor anderen, in beweging 
te blijven en te blijven leren.’

l andal GreenParks beheert en exploi-
teert 74 bungalowparken in zeven 

landen, met in totaal ruim 12.000 
accommodaties en 1.345 campingplaat-
sen. Voor medewerkers staat duurzame 
inzetbaarheid, met de focus op vitaliteit 
en talentontwikkeling, volop in de 
aandacht. Een ander belangrijk onderdeel 
is de ‘Count-On-Me-instelling’: de 
gedrevenheid van iedere medewerker om 
verwachtingen van gasten, eigenaren en 
collega’s te overtreffen.
Martijn krol, 
adviseur medewerkersonderzoek: 
‘Bij Landal GreenParks zie ik dat iedere 
medewerker de gast op één heeft staan. 
Dit is volgens mij mede te danken aan 
een duidelijke richting die medewerkers 
en teams op de parken meekrijgen. 
Landal focust zich op het bieden van 
afwisselend werk en geeft vrijheid en 
vertrouwen aan de teams op de parken. 
Hierdoor zie je dat de medewerkers 
enorm betrokken zijn, wat zorgt voor het 
succes van Landal. Dit stralen ze ook uit 
naar hun gasten!’

A zora-medewerkers krijgen de 
ruimte om op hun eigen manier te 

werken. Azora biedt veel mogelijkheden 
om binnen de organisatie te groeien en 
opleidingen te volgen. Ook probeert 
Azora een gezonde leefstijl te stimuleren 
met behulp van het programma ‘Azora 
gaat gezond’. Onder deze noemer 
worden sportieve activiteiten onderno-
men, maar worden er ook cursussen 
zoals mindfulness en gezond en lekker 
koken aangeboden.
iris voorneMan, 
adviseur medewerkersonderzoek: 
‘Medewerkers voelen zich bij Azora 
enorm gewaardeerd. Dat wordt op 
verschillende manieren geuit. Iedereen is 
goed benaderbaar, de communicatielij-
nen zijn kort en er wordt goed naar de 
medewerkers geluisterd. Medewerkers 
hebben het gevoel gehoord te worden en 
er wordt geacteerd op basis van hun 
input. Dit maakt dat zij met nieuwe 
ideeën en initiatieven kunnen en zullen 
blijven komen. Daarmee faciliteer je 
sociale innovatie: men denkt mee over 
hoe de zorg anders en beter kan. 
Hierdoor wordt de klantgerichtheid van 
ieder individu, en dus de organisatie, 
groter.’

A SML is een wereldwijde organisatie 
waar 87 nationaliteiten nauw 

samenwerken. In een inspirerende 
omgeving werk je op het snijvlak van 
technologie en innovatie. Medewerkers 
krijgen veel ruimte en verantwoordelijk-
heid en worden uitgenodigd om de 
grenzen van natuurwetten op te zoeken. 
ASML zet ook in op vitaliteit en biedt een 
uitgebreid programma om medewerkers 
te helpen om gezond te leven en werken.
Merel van der lei, 
adviseur medewerkersonderzoek: 
‘Diversiteit is de kern van ASML’s 
bedrijfscultuur: wereldwijde vestigingen, 
een verscheidenheid aan nationaliteiten 
én een veelheid aan disciplines en 
expertises. ASML is als geen ander in 
staat om die diversiteit te versterken en 
te benutten, en daarmee tot creatieve en 
innovatieve oplossingen te komen. Dit 
zorgt voor een buitengewoon inspire-
rende werksfeer en bevlogen medewer-
kers. Als er één rode draad is binnen de 
feedback van ASML-medewerkers, dan 
is het wel trots. Om een medewerker te 
citeren: “We are way cooler than NASA.”’

Beste werkgevers score 7,7
Bevlogen/betrokken medewerkers 91,0%

Betrokkenheid +12,4%

klantgerichtheid +13,2%

Beste werkgevers score 7,6
Bevlogen/betrokken medewerkers 89,5%

Betrokkenheid +11,3%

tevredenheid +9,7%

Beste werkgevers score 7,7
Bevlogen/betrokken medewerkers 91,5%

Betrokkenheid +12,9%

verloopbestendigheid +10,3%

Beste werkgevers score 7,6
Bevlogen/betrokken medewerkers 91,9%

Betrokkenheid +11,7%

klantgerichtheid +12,1%

Beste werkgevers score 7,7
Bevlogen/betrokken medewerkers 90,8%

tevredenheid +10,4%

Efficiëntie +9,7%

Beste werkgevers score 7,6
Bevlogen/betrokken medewerkers 90,0%

Betrokkenheid +11,8%

loyaliteit +8,7%
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Voor de 7e keer hoort DEEN tot de beste werkgevers van Nederland. Een prestatie 
waar we trots op zijn en die we dankzij onze enthousiaste medewerkers hebben 
bereikt. Boodschappen doen bij DEEN is een feest, omdat we de verwachtingen 
van de klant altijd overtreffen door onze betrokkenheid en juiste houding, het 
bieden van inspiratie en de leuke sfeer in de winkel. 

Trots op onze 
ambassadeurs!

Onze medewerkers zijn 
onze ambassadeurs en 
maken onderdeel u it van 
de ‘familie Deen’ en dat 

stralen ze uit!

deen.nl Geen dag zonder Deen

Renoveren, onderhouden en verduurzamen van woningen 

en gebouwen in bewoonde staat blijft uitdagend werk. Waar 

liggen kansen? Hoe kan het beter en slimmer? 

Talen Vastgoedonderhoud doet dit werk al meer dan 

80 jaar vol passie en inzet. Wij combineren vakmanschap 

met innovatie. Ons uitgangspunt is een tevreden klant en 

eindgebruiker.

Meewerken aan het vastgoed van de toekomst?

Ga naar www.talen.nl voor onze actuele vacatures. 

Talen Vastgoedonderhoud
www.talen.nl | info@talen.nl



k omt u ’s ochtends gemakkelijk uit bed? ‘Als ik vroeg 
weg moet, ga ik er direct uit, maar als ik moe ben 

snooze ik weleens. Ik heb wel echt zeven uur slaap nodig. 
Doorgaans sta ik om 7 uur op en ga ik om 8 uur weg.’
doet u aan social media? ‘Ik heb me ooit aangemeld bij 
Twitter, maar ik vond het niks. Al die onzinnige meldinkjes die 
binnenkomen, ik werd er gek van. Ik vroeg me ook af wat het 
bijdraagt. Ik kan beter een gewoon gesprek hebben met 
iemand, daar hebben we beiden meer aan dan aan dat 
gedoe.’
hoe vaak checkt u uw e-mail per dag? ‘Op een werkdag 
twee keer. ’s Ochtends plan ik daarvoor een uurtje in en aan 
het eind van de middag kijk ik of er nog iets urgents binnen is 
gekomen. Anders word je zo geleefd door die e-mails, hè? Ik 
neem ook vaak de telefoon niet op. Dan luister ik later 
gewoon de voicemail af.’
Besteedt u veel tijd aan nieuws lezen en bijblijven met 
wat er in de maatschappij speelt? ‘Naast de kranten en 
opiniebladen die ik lees, probeer ik ook soms een cursus te 
doen. Zo blijf je scherp. Binnenkort ga ik bijvoorbeeld naar 
een workshop van Stephen Covey, van De zeven eigen-
schappen van effectief leiderschap. Daarnaast zit ik in een 
intervisiegroep met andere bestuurders, waarin we praten 
over onderwerpen zoals hoe je met je mensen omgaat. Ik 
vind het belangrijk om je te ontwikkelen, ook mijn manage-
mentteam en medewerkers. Daarom organiseren we ook 
jaarlijks een grote bijeenkomst waarvoor we goede sprekers 
uitnodigen. Dit jaar was het thema de gezondheid van onze 
medewerkers zelf: hoe eet je gezond en hoe zorg je voor de 
juiste balans tussen spanning en ontspanning? Mensen 
waarderen dat. Stel je voor dat we alleen zouden zeggen: 
hier heb je je loon en nu goed je best doen. Wanneer ik goed 
zorg voor mijn managers, zorgen zij goed voor hun mede-
werkers en zorgen die weer goed voor onze klanten.’
Waar luncht u mee? ‘Een bruin broodje kaas en een verse 
jus d’orange of iets wat daarop lijkt. Meestal wel vanachter 
mijn computer, dat is eerlijk gezegd een ontwikkelpunt. 
Tegenwoordig probeer ik vaker naar het bedrijfsrestaurant te 
gaan om samen met collega’s te eten. Dan hoor je bovendien 
ook weer wat.’
doet u aan yoga of meditatie? ‘Ik probeer ’s ochtends en ’s 
avonds te mediteren. Niet officieel in de lotushouding, maar 
gewoon op een keukenstoel of in de auto op een parkeer-
plaats. Soms op kantoor als ik geen afspraken heb, dan zit ik 
ook weleens in mijn bureaustoel te zennen.’
Is er iemand bij wie u terecht kunt met een moeilijk 
probleem? ‘Eerlijk gezegd komt het zelden voor dat ik 
ergens niet uitkom. Mensen in een organisatie weten veel 
meer dan waar gebruik van wordt gemaakt. Wij organiseren 
geregeld praatgroepjes binnen afdelingen waarbij ik mensen 
vraag om advies met betrekking tot sommige zaken – en niet 
alleen het management. Maximaal gebruikmaken van het 
potentieel van de mensen in je organisatie, vind ik dat. Zelf 
ben ik ook maar een radertje in het geheel, ik ben echt geen 
alwetende superman en dat wil ik ook niet zijn.’

De dagelijkse gewoonten van 
andré groot Bluemink, 
directeur sint jozefoord

‘Ik ben ook maar een 
radertje in het geheel’

bevatten de dagelijkse  
rituelen van winnaars de  
sleutel tot het nabootsen  
van hun succes? 
‘ik denk van dag tot dag 
heel kritisch na over wat  
mijn prioriteiten zijn.’
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‘ mediteren op 
een keukenstoel  
of in de auto’
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Stichting Sint Jozefoord
Branche: Zorg
Nuland
240 medewerkers, 81 vrijwilligers
www.jozefoord.nl 

s int Jozefoord is een verzorgings- en 
verpleeghuis. Naast de zusters van 

het voormalig klooster, vinden mensen 
met psychogeriatrische en/of lichamelijke 
klachten hier rust, ruimte en goede zorg. 
De organisatie is trots op de bevlogen- 
en betrokkenheid van het personeel. Ook 
de actieve personeelsvereniging is iets 
om trots op te zijn, net als de gelijkwaar-
digheid tussen de medewerkers in de 
zorg, ondersteuning, staf, leidinggeven-
den en directeur-bestuurder.
leon van keUlen, 
adviseur medewerkersonderzoek:   
‘Medewerkers in de positie zetten waar 
zij het meest uit zichzelf kunnen halen en 
hun bevlogenheid kunnen tonen in de 
zorg voor de cliënt. Dat is voor mij Sint 
Jozefoord. Door een duidelijke visie, een 
sterke identiteit en een gedegen ontwik-
kelingsplan kunnen medewerkers zichzelf 
ontwikkelen tot professioneel verant-
woordelijke individuen die binnen 
gestelde kaders zélf keuzes maken. Een 
groot voorbeeld vormen de zogenaamde 
‘topprojecten’, waar cliënten, medewer-
kers en het management gezamenlijk 
achterhalen welke punten verbeterd 
kunnen worden. Medewerkers zijn 
vervolgens zélf verantwoordelijk voor de 
verbeterslagen.’

Beste werkgevers score 8,3
Bevlogen/betrokken medewerkers 97,1%

rolduidelijkheid +29,1%

Efficiëntie +21,1%

wie is André groot bluemink?
1959 
geboren in eindhoven

1981 – 1986 
 de haagse hogeschool (P&o, Maatschappelijk werk & dienstverlening)

1985 – 1989 
Universiteit leiden (Psychologie)

1989 – 1992  
docent gedrag & Maatschappij bij de haagse hogeschool

1992 – 2003  
Beleidsmedewerker en projectmanager bij Ministerie van volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening & Milieubeheer

2003 – 2006  
directeur en bestuurslid bij Universiteit leiden

2003 – 2007 
 erasmus Universiteit rotterdam (Bedrijfskunde)

2006 – 2011  
directeur bij ggZ in dordrecht

2011 – heden 
directeur-bestuurder sint jozefoord

heeft u een persoonlijke inspiratiebron? ‘Al sinds lange tijd 
vind ik Maslow heel boeiend, de bedenker van de gelijkna-
mige piramide van basisbehoeften. Hij vindt dat je jezelf 
maximaal moet ontplooien. Wat voor kwaliteiten en talenten je 
ook in huis hebt, als je ze maar ontwikkelt. Die manier van 
denken vind ik nog altijd geweldig inspirerend, voor mezelf én 
voor de organisatie.’
hoe persoonlijk gaat u om met uw personeel? ‘Op mijn 
manier zo persoonlijk mogelijk. Ik behandel ze met respect en 
ik ben altijd benieuwd naar wat mensen drijft. Kijk, ik heb 
natuurlijk een redelijk beperkte agenda, maar voor zover dat 
mogelijk is maak ik soms ook een praatje.’
hoe zorgt u dat u zo effectief mogelijk werkt? ‘Timema-
nagement. Tijd is misschien wel het belangrijkste in het leven, 
denk ik; uiteindelijk gaan we allemaal dood. Daarom moet je 
er zuinig mee zijn. Ik denk van dag tot dag heel kritisch na 
over wat mijn prioriteiten zijn.’
hoeveel uur werkt u per week? ‘Ik ben wel het type dat van 
werken houdt, al zit ik nu in een rustige tijd en maak ik 
werkweken van iets van veertig uur. Als het druk is, werk ik zo 
tachtig uur. Dat was zeker nodig toen ik vier jaar geleden 
begon bij Sint Jozefoord, toen moest er veel gedaan worden. 
Soms werk ik ook ’s weekends en dan doe ik doordeweeks 
weer wat minder. Het is inmiddels een beetje een normale 
baan geworden, met die veertigurige werkweek. Al ben je als 
bestuurder eigenlijk nooit vrij: als er iets is, kunnen mensen 
altijd bellen.’
Neemt u ook weleens zomaar een dag vrij? ‘Ja. Soms 
twee. Ik houd niet van niets doen, ik ben niet van het 
tv-kijken, maar dan plan ik een rustig dagje in om administra-
tie te doen of familie te bezoeken.’
Wat doet u in uw vrije tijd? ‘Als ik tijd heb vind ik koken leuk, 
de Indonesische keuken. Sporten doe ik ook. Eerst altijd 
hardlopen, maar sinds kort fitness, want dat geren heeft zo’n 
nadelig effect op je gewrichten. Mijn doel is toch wel om 
gezond oud te worden, dus ik beweeg regelmatig en ik eet 
gezond.’
hoe vaak draagt u een stropdas? ‘Ik laat het afhangen van 
de dag. Als die wat formeler is dan wel, sommige mensen 
hechten er nu eenmaal waarde aan. Ach, er ligt er altijd wel 
eentje in de la.’
hoe zorgt u ervoor dat u gemotiveerd blijft? ‘Ik heb 
problemen nodig, uitdagingen. Ik vind het leuk om dingen te 
verbeteren. Bij alle organisaties waar ik heb gewerkt, viel ook 
veel te doen. Al voelt het voor de verandering ook wel goed te 
blijven, nu het best heel goed gaat. Even genieten is ook wel 
leuk.’
verlegt u weleens bewust uw grenzen? ‘Vroeger ben ik 
gaan paardrijden omdat ik dat erg aantrekkelijk vond, maar 
ook eng. Het leek me heerlijk om over het strand te galoppe-
ren, maar het is wel een beest van achthonderd kilo. Uiteinde-
lijk heb ik acht jaar paardgereden, want uiteindelijk viel het 
natuurlijk hartstikke mee. Dat is eigenlijk met alles in het 
leven, als je er eenmaal aan begint.’  
   door Hedwig Wiebes

Kijk voor de profielen van alle Beste Werkgevers op Intermediair.nl en Beste-Werkgevers.nl
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02            uRENCO Nederland
03            geriant
04            Woningcorporatie domijn
05            Robert Coppes Stichting
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09            kijlstra ambulancegroep Fryslân
10            Stichting PSW
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uRENCO Nederland
Branche: Energie, water en telecom
Almelo
270 medewerkers
www.verrijkjewereld.com

Robert Coppes Stichting
Branche: Zorg
Vught
120 medewerkers
www.robertcoppes.nl

geriant
Branche: Zorg
Heerhugowaard
175 medewerkers
www.geriant.nl

RIBW arnhem & veluwe vallei
Branche: Zorg
Arnhem
650 medewerkers
www.ribwavv.nl

Woningcorporatie domijn
Branche: Woningcorporaties
Enschede
223 medewerkers
www.domijn.nl

maRIN
Branche: Zakelijke dienstverlening
Wageningen
380 medewerkers
www.marin.nl

u RENCO Nederland vormt een 
belangrijke schakel in de productie 

van betaalbare elektriciteit zonder 
CO2-uitstoot. Werken bij URENCO 
Nederland betekent werken met unieke 
technologie. Dat URENCO in een strikt 
gereguleerde omgeving toch een 
informele cultuur heeft, waar men elkaar 
echt kent, is bijzonder. Er is veel aan-
dacht voor ontwikkeling en medewerkers 
worden gestimuleerd om het beste uit 
zichzelf en de organisatie te halen.
rogier van der werF, 
adviseur medewerkersonderzoek:  
‘URENCO is een organisatie die continu 
bezig is om te ontwikkelen en om de 
juiste omstandigheden te creëren voor 
medewerkers om prettig te kunnen 
werken. Sinds de start van onze samen-
werking in 2006 heeft URENCO zich met 
elk onderzoek weer weten te verbeteren. 
Met de toch al hoge beginscores is dat 
een bijzondere prestatie. Het is een 
organisatie waar veel ruimte is voor 
dialoog en waar veel aandacht is voor 
persoonlijke ontwikkeling. URENCO heeft 
ook ingezet op het verder ontwikkelen 
van leiderschap binnen de organisatie. 
Ook op dit vlak scoort URENCO erg 
hoog.’

D e Robert Coppes Stichting 
ondersteunt zo’n 250 mensen die 

blind of ernstig slechtziend zijn en vaak 
ook andere bijkomende beperkingen 
hebben. Medewerkers durven grenzen op 
te zoeken van kaders en regels in het 
belang van de cliënten. Hoe onrustig de 
huidige tijd ook is, de medewerkers 
blijven altijd werken en (mee)denken 
vanuit de behoeften van de cliënt. Veel 
medewerkers werken al langdurig voor 
Coppes, wat heel waardevol is, omdat 
vertrouwen van cliënten en specialisti-
sche ervaring belangrijke waarden zijn.
nienke dijt, 
adviseur medewerkersonderzoek: 
‘De Robert Coppes Stichting is een 
organisatie met gedreven en betrokken 
medewerkers. De organisatie daagt 
iedereen uit om eigen verantwoordelijk-
heid te nemen en mee te denken. 
Onlangs is bijvoorbeeld een heldere stip 
op de horizon bepaald: hier willen we als 
organisatie staan in 2020. Ieder team 
gaat op reis naar die gezamenlijke stip, 
maar de manier waarop staat niet vast. 
Teams krijgen grote vrijheid om hun reis 
zelf in te vullen.’

g eriant biedt innovatieve zorg voor 
mensen met dementie. De 

organisatie biedt een werkcultuur waarin 
de overtuiging naar voren komt dat 
medewerkers ‘ertoe doen’. Geriant is een 
organisatie zonder kapsones met 
mogelijkheden voor ontwikkeling, waar 
het weliswaar hard werken is, maar de 
cultuur ook plezierig is. Dat medewerkers 
zich hier prettig voelen, blijkt uit het 
geringe verloop, het lage ziekteverzuim 
en hun actieve inzet in het steeds 
veranderende werkveld.
leon van keUlen, 
adviseur medewerkersonderzoek:  
‘Geriant loopt voorop in de markt met 
innovaties voor dementerenden en het 
sociale netwerk daaromheen, maar blaast 
daarover niet hoog van de toren. Door de 
maatschappelijke betrokkenheid zijn 
medewerkers zeer trots onderdeel te zijn 
van Geriant. Medewerkers worden 
gewaardeerd en krijgen erkenning voor 
hun inzet en betrokkenheid. Bij de 
presentatie van de resultaten van het 
medewerkersonderzoek kregen IT-mede-
werkers een bloemetje voor hun inzet 
voor een nieuw intranet. Een klein gebaar 
met een ongekend positieve uitwerking.’

r IBW Arnhem & Veluwe Vallei 
ondersteunt en begeleidt cliënten 

met een psychiatrische aandoening of 
ernstige psychosociale problemen. 
Medewerkers ervaren van dichtbij wat 
hun invloed op de kwaliteit van het leven 
van een cliënt is. De sector is sterk in 
beweging door de transitie van de zorg 
naar gemeenten. Dit vraagt aanpassings-
vermogen en creativiteit van medewer-
kers. Zij kunnen dit doen vanuit een platte 
organisatiestructuur met korte lijnen.
jarik van Zeijst, 
adviseur medewerkersonderzoek:   
‘RIBW Arnhem & Veluwe Vallei scoort 
voor de vierde keer op rij uitzonderlijk 
goed op het gebied van goed werkgever-
schap. De basis voor het succes ligt in de 
keuze die 24 jaar geleden werd gemaakt: 
een platte organisatiestructuur met 
zelfstandige werkeenheden, korte 
communicatielijnen en een heldere 
besturingsfilosofie. Iedereen weet wat hij 
of zij moet doen en dat geeft houvast. 
Doordat ze consistent blijven met het 
werken vanuit hun bedoeling en vanuit 
hier de uitdagingen aangaan, zijn hun 
visie, motto, kernwaarden en doelen bij 
eenieder bekend.’

D omijn is een vastgoedorganisatie 
met een maatschappelijke taak. 

Ruim tweehonderd medewerkers zetten 
zich met hart en ziel in voor de klanten. 
Domijn heeft de ambitie om van klanten 
fans te maken; daarom zet iedereen een 
stapje extra. Er is veel ruimte voor eigen 
invulling en laten zien waar je goed in 
bent. De sfeer is informeel, open en 
collegiaal. Iedere medewerker weet wat 
hem of haar te doen staat; dat hoeft niet 
altijd te worden vastgelegd in regels en 
kaders.
tjalling BrUinsMa, 
adviseur medewerkersonderzoek:  
‘Binnen Domijn zijn er meer dan twee 
keer zo veel betrokken en bevlogen 
medewerkers als bij andere woningcor-
poraties. Leidinggevenden tonen 
vertrouwen in de medewerkers en staan 
écht open voor suggesties vanaf de 
werkvloer. Er wordt nauw samengewerkt 
voor optimale klantgerichtheid. De 
speciale “Keigoed teams” monitoren de 
samenwerking en denken mee over de 
verbetering daarvan. Op deze manier 
krijgen medewerkers zelf de verantwoor-
delijkheid en ruimte om te verbeteren. 
Een erg mooi voorbeeld van sociale 
innovatie!’

m ARIN (Maritiem Research Instituut 
Nederland) is een onafhankelijke en 

innovatieve dienstverlener voor de 
maritieme industrie. Bij MARIN draait het 
om de medewerkers. Zij werken en 
handelen op basis van deze overtuiging. 
MARIN geeft ruimte voor opleiding en 
ontwikkeling. Centraal staan  ontmoeting 
en communicatie en er wordt samenge-
werkt op basis van vertrouwen. MARIN is 
trots op de bevlogen- en betrokkenheid 
van haar medewerkers; er heerst een sfeer 
van openheid en collegialiteit. 
sanne dUrieUx, 
adviseur medewerkersonderzoek:  
‘MARIN wordt door medewerkers ervaren 
als een unieke organisatie die streeft naar 
het behoren bij de wereldtop. De visie 
wordt duidelijk uitgedragen naar mede-
werkers, waardoor organisatiedoelen 
helder zijn en deze op hun beurt worden 
gedragen door medewerkers. Zij krijgen 
veel vrijheid en verantwoordelijkheid en 
initiatief wordt gewaardeerd. MARIN ziet 
het medewerkersonderzoek niet als doel, 
maar als middel. De resultaten die zij 
terugkrijgen, weten zij te gebruiken om 
sterke punten te benutten en stappen te 
maken op de verbeterpunten.’

Beste werkgevers score 8,2
Bevlogen/betrokken medewerkers 93,8%

Betrokkenheid +19,2%

rolduidelijkheid +20%

Beste werkgevers score 8,1
Bevlogen/betrokken medewerkers 92,2%

Betrokkenheid +15,7%

klantgerichtheid +17,7%

Beste werkgevers score 8,2
Bevlogen/betrokken medewerkers 95,1%

Betrokkenheid +18,3%

tevredenheid +14,2%

Beste werkgevers score 8.0
Bevlogen/betrokken medewerkers 91,4%

Efficiëntie +14,7%

tevredenheid +15,3%

Beste werkgevers score 8,1
Bevlogen/betrokken medewerkers 93,1%

Efficiëntie +23,4%

rolduidelijkheid +25,4%

Beste werkgevers score 7,9
Bevlogen/betrokken medewerkers 90,7%

Betrokkenheid +12,9%

verloopbestendigheid +13,6%
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talen vastgoedonderhoud
Branche: Bouw en infrastructuur
Apeldoorn
180 medewerkers, 100 flexibel
www.talen.nl

kijlstra ambulancegroep Fryslân
Branche: Zorg
Drachten
180 medewerkers
www.kijlstra.nl

Stichting PSW
Branche: Zorg
Roermond
834 medewerkers
www.pswml.nl

t alen Vastgoedonderhoud is een van 
de grotere onderhoudsbedrijven in 

Nederland en specialist in het totaalon-
derhoud van woningen en gebouwen. De 
medewerkers vormen het belangrijkste 
kapitaal van het bedrijf. Om ervoor te 
zorgen dat zij met plezier naar hun werk 
blijven komen, wordt er veel in hen 
geïnvesteerd. Hun kwaliteiten worden 
maximaal benut door de juiste medewer-
kers op de juiste plek te zetten, in een rol 
die op basis van competenties het best 
past. 
tjalling BrUinsMa, 
adviseur medewerkersonderzoek: 
‘Talen Vastgoedonderhoud is een 
organisatie waar medewerkers heel trots 
en betrokken zijn. Ze krijgen de ruimte 
om projecten op een eigen manier uit te 
voeren. Ze zijn klantgericht en ervaren 
een prettige werkomgeving waarin zij 
goed kunnen (samen)werken en preste-
ren met collega’s. De enorme betrokken-
heid van medewerkers en de manier 
waarop de organisatie is ingericht, maakt 
dat de klant echt op nummer 1 staat!’

k ijlstra is een ‘klein’ familiebedrijf dat 
is uitgegroeid tot een toonaange-

vende onderneming die voorziet in de 
mobiliteitsbehoefte van alle personen in 
de samenleving. Ondanks deze funda-
mentele transitie is Kijlstra erin geslaagd 
om het DNA van het familiebedrijf te 
behouden. Kijlstra doet graag meer voor 
haar medewerkers dan verplicht is. Naast 
het meedenken over de individuele 
wensen en voorkeuren, wordt sinds 2014 
vooruitstrevend gewerkt aan duurzame 
inzetbaarheid.
iris voorneMan, 
adviseur medewerkersonderzoek:  
‘Kijlstra verzorgt ambulancezorg vanuit 
dertien vestigingen in de provincie 
Friesland. Kijlstra wordt door haar eigen 
medewerkers gezien als een sociale, 
laagdrempelige werkgever met korte 
communicatielijnen. Men kan ideeën 
inbrengen waar ook naar wordt geac-
teerd, en men ervaart een grote betrok-
kenheid met het individu vanuit het 
management en de directie. Medewer-
kers ervaren een grote vrijheid en 
afwisseling in het werk, maar weten ook 
heel duidelijk wat er van hen wordt 
verwacht. Deze combinatie maakt dat 
mensen veel plezier hebben in het werk 
en enorm trots zijn!’

s tichting PSW biedt verstandelijk 
gehandicapten zorg en ondersteu-

ning bij wonen, dagbesteding, werken, 
onderwijs en vrije tijd. De cliënt staat er 
echt centraal. Leidinggevenden kennen 
medewerkers, cliënten en hun ouders/
verwanten persoonlijk. Iedereen heeft een 
individueel begeleidingstraject, om de 
persoonlijke ontwikkeling te ondersteu-
nen, te stimuleren dat hij/zij plezier houdt 
in het werk en te bevorderen dat het werk 
naar behoren en zelfstandig kan worden 
uitgevoerd.
jarik van Zeijst, 
adviseur medewerkersonderzoek: 
‘Door vanuit een heldere visie veranderin-
gen binnen de zorg te bekijken en met 
behoud van deze visie mee te bewegen, 
koerst PSW op een duidelijke en 
transparante manier richting de toe-
komst. Niet alleen van bovenaf, maar met 
elkaar. Zo delen ze de uitkomsten van het 
medewerkersonderzoek bijvoorbeeld 
direct met de organisatie, om vervolgens 
samen te bekijken hoe hiermee omge-
gaan moet worden. Dit maakt dat de 
medewerkers weten waar ze aan toe zijn, 
trots blijven op hun werkgever en baan 
en dus een hoge mate van bevlogenheid 
en betrokkenheid hebben en houden.’

Beste werkgevers score 7.9
Bevlogen/betrokken medewerkers 92,2%

Betrokkenheid +14,1%

rolduidelijkheid +15,2%

Beste werkgevers score 7,8
Bevlogen/betrokken medewerkers 96,4%

rolduidelijkheid +22,3%

loyaliteit +18,9%

Beste werkgevers score 7,8
Bevlogen/betrokken medewerkers 96,2%

Betrokkenheid +17,2%

rolduidelijkheid +17,5%
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For over 50 years, the International School 
of Amsterdam (ISA) has been a global 
leader in the international education 
community fostering curiosity, creativity 
and a passion for learning. 

Serving 1200 students from over 50 
countries, ISA combines a rich cultural 
heritage with world-class faculty and staff, 
inspiring students to look beyond simple 
answers and facts and to pursue a 
genuine understanding of the world. 

We have built a tradition of excellence 
by pursuing innovative, research-based 
approaches to teaching and learning, such 
as our long-standing partnership with 
Harvard University's Project Zero. 
At ISA, we develop students' 
thinking skills and help them
learn how to learn.

Education for International Understanding
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I k geef toe, het is allemaal niet fijn. Maar het kan nog veel verschrikkelijker. Het allernaarste waar 
een werknemer mee te maken kan krijgen is namelijk een baas die op een cursus people ma-

nagement is geweest. Ja, en de managers van Nederland maar denken dat het fijn is wat ze doen. 
Vergeet het. Dat zij zich hele dagen in motels met een toekan op het dak laten coachen om de 
mens in de manager te ontdekken, is werkelijk een totale ramp. 
Je pikt de vermenselijkte manager er namelijk altijd onmiddellijk uit. Wist hij tot voor kort nauwe-
lijks hoe je heette (‘Hé Karin!’ – ‘Ik heet Karén.’ – ‘Dat zeg ik, Karin!’), nu kijkt hij je plotseling diep 
in de ogen als hij vraagt of je alsjeblieft dit stapeltje voor hem wil kopiëren. En was hij vorige week 
nog een kortaffe hork die zijn opdrachten als éénwoordige bevelen door het kantoor bazuinde 
(‘Bellen!’, ‘Koffie!’, ‘Vergaderen!’), tegenwoordig komt hij almaar iets te dicht bij je zitten, wat al niet 
best is gezien die parende muskusrat. Maar nog vreselijker is dat hij vervolgens zalvend aan je gaat 

vraaaaaaaagen of je alsjeblieieieieieft, wanneer je in de ge-
leeeeeeeegenheid bent, de jaaaaaaaarcijfers even op een rijijij-
tje kunt zetten. 
En was jouw chef voorheen alleen geïnteresseerd in targets, na 
de cursus roept hij plotseling te pas en te onpas dat hij een 
mensenmens is. Wat ongelofelijk stompzinnig is om te zeggen, 
want heb je ooit weleens iemand horen beweren dat hij een 
olifantenmens is? Of een hijskranenmens? Precies. Mensen-
mensen zijn we allemaal.
Maar dat hoeven werkgevers niet per se te laten zien. Sterker 
nog, liever niet. Er is niets zo erg als een baas die tijdens een 
bedrijfsborrel een potje mee gaat zitten keten met zijn personeel. 
Het leidt tot zo veel ongemak. Zit je net lekker met elkaar te gei-
ten en flauwe grappen te maken, komt de mensenmensmanager 
erbij zitten en roept hij iets te hard: ‘Het loopt in de wei en helpt 
tegen menstruatie? Een tampony!’ Waarna het een aantal secon-
des stilvalt, vervolgens de lafste van je collega’s in schaterlachen 
uitbarst en jullie je genoodzaakt zien om mee te doen.
Dat wil je niet. Wat je wel wilt, is duidelijkheid. Een wijs iemand 
zei me eens over ouderschap: ‘Je moet niet proberen de beste 
vriendin van je kinderen te zijn. Dat ben je niet en daarmee ont-
neem je ze wat je wel bent en waar ze er maar één van hebben: 
hun moeder.’ Hetzelfde geldt voor leidinggevenden. Werkne-
mers hebben maar één baas. Een baas over wie ze willen zei-
ken, die de roedel leidt, die roept hoe het moet en blaft als het 
niet goed gaat. We willen geen schoothondje, we willen een 
bouvier, eentje die duidelijk bovenaan de pikorde staat. Dat is 
dus niet de mensenmens die grapjes maakt over tampony’s en 
iets te dichtbij begripvol in onze nek zit te hijgen. De ideale 
werkgever houdt voldoende afstand. Of hij investeert in mond-
spray.  door Roos Schlikker, columnist Intermediair Magazine

Wat is het ergste wat een werknemer kan overkomen?  
Een leidinggevende met een ochtendhumeur? Een baas met een mondgeur die het midden houdt tussen een parende 
muskusrat en de inhoud van een biobak die een week lang bij 35 graden heeft staan broeien? Een werkgever met losse 
handjes die tijdens een bilateraaltje zo hoepseploeps fladderdeflap op jouw rechterbil belanden? 

we willen 
geen schoothondje,  
we willen 
een bouvier.

De Mensen mens
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staat uw organisatie volgend jaar bovenaan?
stap in op www.beste-werkgevers.nl


