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H UMA N  RE S OURC E M A NA G A ME NT  

0. INLEIDING  

Meer mensen vertrekken uit de arbeidsmarkt dan dat er jongeren instromen: tekorten op 
alle segmenten van de markt: ook te weinig leerkrachten in het onderwijs 
 
Een goede HR-manager: kanarievogel in de mijnen 
Waarom kanarievogel mee nemen naar beneden? Vogel kan heel goed rieken, valt van zijn 
stokje dan moeten de mijnwerkers beginnen lopen.  
→ Een goeie HR-manager moet voelen wat er in de organisatie speelt, wat de problemen 
zijn en daar kunnen op anticiperen als business manager van het management.  
  = 1e reden Waarom HRM belangrijk/relevant is  
2e reden= verantwoordelijkheid voor team (first line manager)  
Manager probeert mensen motiveren, engageren, terugkoppelen en probeert aandacht te 
hebben voor mensen: menselijk kapitaal wordt hoe langer hoe meer belangrijker in 
onderwijs en zorgsector: werkvloerverantwoordelijke die dagelijks stuurt  
3e reden: finaal HR-verantwoordelijke zowel op bedrijfsniveau als internationaal niveau: 
worldwide HR aansturen: eventuele job later  
 
Opleiden naar een meer duurzame economie: hoe kan je naar een duurzaam management 
gaan? Hoe speelt ethiek hierin mee?  

0.1. ONDERWIJSKUNDIG?  

Vroeger gender gesplitst in het onderwijs: tegenwoordig samengesmolten: vroeger op de 
universiteit veel meer mannen dan vrouwen 
Oude rolmodel blijft soms in het onderwijs ook spelen: specialisatie van dokters: mannen 
specialiseren zich meer in de snijberoepen, vrouwen meer in dermatologie, huisdokters… 

• Activerend 
We moeten gaan naar een meer activerend onderwijs: verplichte activiteiten die u moet 
bijhouden: geen reproductie: attitudevorming  

• ‘Blended’: andere activiteiten: cases, visuals, zelfstudietaken  
• Ervaringsgericht  
• Inzicht  

• Vraagstukken en mogelijke antwoorden 
• Recente wetenschappelijke literatuur  

0.2. HOE LEREN WE?   

Kritische reflectie: open-mind: samen praten, discussiëren, werken  
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Evidence-based?  
Relevant voor de praktijk maar gebaseerd op wetenschappelijke onderzoek en niet op basis 
van het buikgevoel: inzichten, wat zijn dingen die mensen motiveren en wat maakt de job 
niet leuk (dit boven water krijgen): de essentie uit wetenschappelijke onderzoek halen en 
als inzicht meegeven.  

1. PERSONEEL EN ORGANISATIE  

1.0. KERNVRAGEN? 

 
• Wat is Human Resource Management (HRM)? Allerlei mega-trends in de wereld 

Mensen zo efficiënt en effectief mogelijk inzitten = oude benadering 
Niet alleen mensen rendabel inzetten, je moet ervoor zorgen dat ze meer opbrengen dan 
dat ze kosten. Er ook voor zorgen dat het werk werkbaar is, dat men het graag doet, dat ze 
geboeid blijven = nieuwe benadering  
Arbeid heeft een belangrijke functie naast inkomen ook een sociale status, het betekent ook 
structuur in het leven (werken, vakantie): arbeid kan je kansen geven om jezelf te 
ontplooien (geldt natuurlijk niet voor iedereen)  
Werkloos? Te laag inkomen: een job heeft een enorme maatschappelijke betekenis: 
management moet ervoor zorgen dat mensen goed presteren, willen bijleren en groeien.  

• Wat is evidence-based HRM? 
Gelet op wetenschappelijk onderzoek: academisch onderbouwt: we weten een aantal 
dingen maar we weten een aantal dingen echt nog niet 

• Welke zijn de megatrends die de uitdagingen voor HRM typeren? 
Alles gaat heel snel vooruit 

• Wat zijn de kerndomeinen en rollen van HRM? Wie speelt welke rol?  
• Wat zijn vandaag HRM-uitdagingen voor de professional?  

1.1 VRAAGSTUK?  
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• Piramide bouwen zonder kranen is een organisatiestructuur  

• Organisatie: wie doet wat (arbeidsverdeling)? Intern departement  

• Hoe coördineren wij dat? = essentie van een organisatie  

1.1.1 ORGANISATIES OF ORGANISEREN?  

Heel ons leven hangt doorheen organisaties: geboorte = thuis geboren worden of in het 
ziekenhuis? 

   →         →   
 

1.1.2. EEN ORGANISATIE  

Configuratie, wijze waarop mensen samenwerken, technologie gebruiken om bepaalde 
doelen te realiseren (mission statement) 
Wijze waarop de afstemming gebeurt, de verschillende onderdelen  
Vb. 9 faculteiten aan de UA met daarin departement → Structuren in de activiteiten: ook 
herstructureren  
Focus HRM: onderneming van een multinational tot een KMO, van beursgenoteerde 
organisaties tot niet-beursgenoteerde onderneming: onderneming is er in de eerste 
instantie niet altijd om winst te maken, overschotten hebben om te investeren in 
technologie: maatschappelijk nut creëren 
→ Allerlei types organisaties: human resource management  
 
Organisaties functioneren niet in een sociaal vacuüm 
 
Definitie boek:  
Is een bewust geplande configuratie of samenwerkingsverband, getypeerd door een of 
meer specifieke duidelijke doelen (‘missie’ genoemd binnen de bedrijfskunde), met een min 
of meer ontwikkelde set van formele en informele spelregels en een relatief vaste structuur 
van gezag of hiërarchie, gedefinieerde voorspelbare rollen en verantwoordelijkheden, die 
onafhankelijk is van de persoonlijke kenmerken van de mensen die deze rollen op een 
bepaald moment vervullen om zo 

1.2 TYPES VAN ORGANISATIES PAGINA 12 
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Organisatie kan een weinig of hoog specifiek doel hebben: wij kijken naar ondernemingen 
die producten en diensten produceren  
Wat zijn de megatrends die impact hebben op personeel?  
Formeel georganiseerd? Decanen, professoren, faculteiten… (universiteit)  
 

1.2.1 MINTZBERG 

 

   cultuur    
Mogelijke hoofdorganen  Coördinatie of afstemming  
 
Ambidexterity   
Een organisatie die moet letten op de exploitatie: hoe efficiënt/doelmatig zijn we? Hoe 
zorgen we ervoor dat processen zo optimaal mogelijk verlopen en exploiteren?  
Regelmatig de vraag stellen ‘’wat moeten we innoveren?’’ 
 
Mintzberg: 5 grote onderdelen en wijze waarop coördinatie gebruikt 

• Eenvoudige structuur 

 KMO: startersbedrijf: pop-up: kleine bedrijven die ongelofelijk belangrijk 
kunnen worden 

• Machine bureaucratie 

 Weinig flexibel: stramien oude industrie (Vb. bank, 
verzekeringsmaatschappij) 

• Professionele bureaucratie  

 Vloerwerkers? Profesoren  

• Divisiestructuur  

 
Geografische markten  

• Missionaire organisatie 
Delen met elkaar cultuur, waarden, opvattingen  

• Adhocratie  
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1.3. OMGEVINGSTRENDS: ORGANISATIES MET EEN COMPETITIEF VOORDEEL 
PAGINA 12 

Omgeving (contingenties)  
 
Wat is de werkbaarheid? Wat definiëren we onder werkbaar werk? Co-trends, aantal 
ontwikkelingen: technologie die belangrijk geworden is  
Vb. bouwvakkers in weer en wind 
Productcyclus: er komt een nieuw product (duur): dan wordt het goedkoper (massa 
consumptie): tot iedereen het heeft → productcyclus wordt steeds korter en korter 
Vb. automodellen → We moeten dus innovatiever zijn: afzetmarkten evolueren 

1.3.1 DISRUPTIE?  

 
 Disrupties  (= serieuze breuken/innovaties die ontwrichtend kunnen werken) 

 
Disruptie is ‘ontwrichtende’ innovatie die bestaande maatschappelijke en/of economische 
orde grondig wijzigt. 
Wat zijn core competenties? Wat doen we dus zelf en wat gaan we uitbesteden? Vietnam, 
Thailand, Bangladesh waar we zelfs nog goedkoper kunnen werken dan in China.  
 
Wat betekenen deze mega-trends? Mogelijke inzicht vraag 

- Impact op visie/missie 
- Strategie 
- Business model 
- Organisatieconfiguratie  

→ Duurzaam competitief voordeel realiseren  
Waarom de klant bij u een product/dienst moet kopen?  
 
Filmpje over disruptie op blackboard 
Vroeger: dragers en dieren die goederen vervoerde 
 → Dragers verloren hun job toen wielen ingevoerd worden  
Dirsruptie: plots bestaande technologie die de hele economie overhoophaalt 
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Gaat steeds sneller en sneller de laatste jaren: het gaat nog sneller leven veranderen want 
technologie was nog nooit zo krachtig en goedkoop.  

            

1.3.2 DIGITALISERING EN INDUSTRIE 4.0 

Aantal grote lijnen: revoluties 
1e industriële revolutie: stoommachine, weefgetouwen: Belgen gaan spioneren in Schotland 
en dan in Wallonië industrie verder gaan ontwikkelen daarna pas Vlaanderen  
2e revolutie: lopende-band systeem: verspreiding industriële revolutie naar massa 
productie: van het kost winner model naar het tweeloopbaanmodel 
3e revolutie: IT-revolutie  
4e revolutie: cyber physical changes vb. Internet of things belangrijk  

 

1.3.3. DE IPHONE?  

10 jaar geleden heeft Apple de gsm heruitgevonden, nu 1 van de topbedrijven.  
Product realiseren via globalisering, in China: migranten tegen een zeer laag loon en 
schrijnende arbeidsomstandigheden laten werken: fox.com 

 

1.3.4. HYPERCONNECTED WORLD 

Wereld is een groot netwerk geworden, mensen leren, maken beslissingen on the moment: 
klanten verwachten snellere respons: als een onderneming kan je de klanten geven wat ze 
willen, wanneer ze het willen = unieke ervaring  
Iedereen werkt samen als een netwerk: ideeën uitwisselen met mensen over de hele 
wereld: real-time informatie: je kan je onderneming doen groeien: betere producten 
leveren: consumenten beter begrijpen  
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1.3.5 BLOCKCHAIN 

Allerlei transacties genoteerd in de Cloud zodanig dat fraude uitgesloten kan worden 
Aantal dingen die aan het veranderen zijn: veranderingen zijn de context 
 
Alles moet sneller en sneller gebeuren: hoe gaan we ons hierop organiseren?  

 

 1.3.6. AMAZONE AUTOMATISERING 

1993 nieuwe manier van werken (platform economie (Uber)) waarbij mensen via platform 
allerlei spullen kunnen bestellen of ineens downloaden  
Amazone go = volledig geautomatiseerde winkel: geen kassierster meer nodig  
  → Technologie gaat enorm snel vooruit 
 
Niet alleen digitalisering: hooggeschoolde mensen die deze robots automatiseren: nog wel 
personeel nodig maar heel ander personeel 
Economie en technologie zijn zeer snel aan het veranderen  

 

1.3.7. GLOBALISERING  

Niet meer alles lokaal doen maar zoeken naar die plekken waar de lonen laag liggen   
(= economische globalisering): niet al te veel wetgeving  
Belangrijk iets voor een bedrijf: outsourcen omwille van loonkosten met alle gevolgen van 
dien zoals slechte arbeidsomstandigheden 
 
Definitie boek:  
Voortdurend proces waarbij economische, politieke en culturele interacties van mensen en 
organisaties uit verschillende staten elkaar in toenemende mate beïnvloeden en met elkaar 
wereldwijd worden verweven.  
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1.3.8. 3D TECHNOLOGIE 

Op afstand vb. gebit produceren op maat van de klant: start-up met titanium printer 
waardoor ze de klassieke prothese die vroeger handwerk was kunnen produceren  

 

1.4. AFZETMARKT 

Creatieve destructie (Schumpeter)   

 
 
Wat zijn de strategieën van de organisaties? 3 mogelijkheden = statische added value 

• Product leadership 
Beste product dat je bij de onderneming moet kopen, zorgen voor een topproduct vb. Apple 

• Operational excellence  
Kosten, zo goedkoop mogelijk maken: low cost ondernemingen 

• Customer intimacy 
Bieden ervaring 
 
Eisen vanuit de afzetmarkt  

Strategische 
added value

Product 
leadership

Customer 
intimicy

Operational
excellence 
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Afzetmarkt meer klantgericht: productieproces herorganiseren: op maat van de klant  
→ Innovatie: zoveel maanden een relatief nieuw product uitbrengen  
→ Duurzaamheid 
→ Werkbaarheid 
Cumulatie, een aantal concurrentiecriteria die erbij gekomen zijn 
Afzetmarkten/klanten zijn veranderd: flexibiliseringstraject voor vb. studenten  
 

1.4.1 BUSINESS MODEL 

 

 
 
Business modellen zijn vandaag aan het veranderen: business modellen evolueren in de 
richting van een platform economie (uber): botst met klassieke en oude structuren: veel 
weerstand maar op termijn gaan we deze richting uit: nieuwe manieren van business 
modellen 
Vroeger pipeline model: produceren model → markt → klanten kochten  
 
9 componenten, wat uw onderneming ook is: antwoord nodig op 9 vragen = essentie van 
business model 

• Value proposition 
Wat is de meerwaarde die ik denk te kunnen leveren voor een klant (=organisatie, 
particulieren)? In termen van een product of dienst: idee van value proposition is meer dan 
een sales departement of engineering: is er een bepaald probleem die een klant heeft die ik 
kan oplossen? Bepaalde behoefte kan ik daaraan beantwoorden? Vb. Datingapps: heb ik iets 
aan te bieden? 1e stap van business model 

• Customer segment  
Geografisch/cultuur  
Welke sociale klasse is bereid hiervoor te betalen? Vb. TESLA: deze worden dan 
gesubsidieerd = Mattheus effect  
In termen van demografie: serviceflats voor ouderen  
In termen van marketing: who are they and why would they pay?  
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• Channels 
Hoe gaan we ons product/dienst naar onze klant brengen? Vb. platform, winkel, online  

• Customer relationship 
Vertrouwelijke relatie of niet vb. beleggen  

• Revenue model 
Waar vind ik de mensen die daarvoor bereid zijn te betalen?  

• Prijszetting 
Key resources: welke assets nodig om added value te realiseren  

• Partners  
Degene die meehelpen Vb. suppliers  

• Key activities  

• Kostenstructuur  
Wat moet ik allemaal kopen, betalen wat krijg ik in de plaats? Vaste kosten + flexibele 
kosten  

 
 
De populairste bedrijven: 13 van deze zijn platforms  

 
Economie zo aan het evolueren dat platform economie enorm aan het evolueren is dankzij 
digitalisering → Gele bedrijven geen platform economie 

1.4.2. STRATEGIC PRIORITIES?  

 

 
Wat zijn de strategische keuzes van de organisatie?  

- Kwaliteit 
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- Prijs vb. Ryan air  
- Innovatie 
- Ontwerp 
- Merk  

Oude economie: pipeline business vb. Pepsi 
Nieuwe economie = platform economie  
Succesvol platform trekt klanten aan, faciliteert informatie en stimuleert snelle transacties, 
co-creation wordt mogelijk Vb. Office geeft nieuwe software vrij op internet, dan gaan 
allerlei mensen daar fouten in zoeken voor het wordt gecommercialiseerd  

 
 

• Firms create stuff, push them out and sell them to customers. Value is produced 
upstream and consumed downstream. There is a linear flow, much like water 
flowing through a pipe. 

• We see pipes everywhere. Every consumer good that we use essentially comes to us 
via a pipe. All of manufacturing runs on a pipe model.  Television and Radio are pipes 
spewing out content at us. Our education system is a pipe where teachers push out 
their ‘knowledge’ to children. Prior to the internet, much of the services industry ran 
on the pipe model as well. 

 
• Platforms are inclusive places (physical or virtual) where different actors (firms, 

users, customers, suppliers, etc.) can interact, communicate, co-create and share  
• A successful platform is able to  

• Attract (pull in customers and users) 
• Facilitate the exchange (flows) of information 
• Foster transactions and co-creation of value 

1.4.3 PLATFORM (E-)BUSINESS MODEL (IN PLAATS VAN HET PIPELINE MODEL) 
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Producent geeft naar die consument informatie: cookies om ‘’een betere ervaring’’ te 
hebben: privacywetgeving?  

• Platform business models create value through the exchange of services or content 
between two groups, producers and consumers. The exchange is enabled by a 
panoply of technologies, from cloud computing to data analytics, and in most 
companies with such platform business models, users are able to both offer and 
receive a product or service. Uber, YouTube, and Airbnb are some of the companies 
that have found success using these exchange-type platform business models. 

• TV Channels work on a Pipe model but YouTube works on a Platform model. 
Encyclopaedia Britannica worked on a Pipe model but Wikipedia has flipped it and 
built value on a Platform model. Our classrooms still work on a Pipe model but 
Udemy and Skillshare are turning on the Platform model for education. 

 
 

 

1.5. ARBEIDSMARKT 

Industriële economie (mijnen, betalen) aan het afbouwen, evolueren naar een economie, 
hoe langer hoe meer kennis medewerkers 
→ Shift in de economie: sectorale verschuiving  
Evolutie arbeidsvolume: we hebben nog nooit met zoveel mensen, zoveel uren gewerkt  
 
Werkgelegenheid in de vier activiteitsectoren (in % van de totale werkgelegenheid) in 
België, 1846-2014  

 
 
 Evolutie van het arbeidsvolume in België, 1950-2015 

http://searchcio.techtarget.com/feature/Open-source-adaptable-infrastructure-key-to-Etsy-platform-business-model
http://www.computerweekly.com/blog/Ahead-in-the-Clouds/Ubers-success-suggests-enterprises-need-to-think-like-startups-about-cloud
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Tewerkstellingsgraad voor mannen en vrouwen naar leeftijdscategorie in België, 1961 en 
2014 
 

 
 
Sinds jaren 70 is het aantal mannen dat werkt vermindert, het aantal vrouwen dat werkt is 
sterk toegenomen 
Serieus probleem naar HRM? Mensen moeten tot 65 jaar werken: hoe maken we dus werk 
werkbaar? Belang van leeftijdsbewust personeelsbeleid = Eric vindt dat dit moet voor elke 
generatie  
 
De evolutie van de scholingsgraad van de beroepsbevolking (werkenden + werklozen) in 
België, 1981-2014 
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Scholarisatiegraad (hogeschool + unief) stijgt: goede zaak om in de nieuwe economie mee te 
kunnen  

 
 
Hoe langer hoe minder jongeren: hoe langer hoe meer ouderen met alle gevolgen van dien 
voor de sociale zekerheid: langer leven is meer pensioenen: vraag? Hoe kunnen we deze 
pensioenen betaalbaar houden?  
 
Het demografisch verloop bevolking (aanbod)  

 
Trends bevolking 

• Twee periodes 
– voor 2010 
– 2010-2050 

• 2003-2010 
– Groei populatie op arbeidsleeftijd (+160.000) 
– Met sterk aandeel ouderen (+ 213.000 of van 16% in 2003 naar 19% in 2010) 

•  2010-2050 
–  Afname bevolking op arbeidsleeftijd 
–  Toename totale bevolking 
–  Afhankelijkheidsgraad ook sterk verschillend 

•  Griekenland, Spanje en Italië: 60% in 2050 
•  Luxemburg, Denemarken, Ierland: 40% 
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Activiteitsgraad: mensen die concreet werken: moet opgetrokken worden: we moeten 
mensen langer aan het werk houden om pensioenen betaalbaar te houden = boodschap 
naar HRM 

 
 
Grijze lijn gaat over wat zijn de midden geschoolde jobs? 55% → 30% 
Het aantal midden geschoolde jobs gaat naar beneden: enkel een secundair diploma gaat 
niks meer waard zijn = polarisatie  
 
Value change 
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  →  
Kost winner model: vroeger was het de norm vanaf het moment dat je een kind kreeg dat je 
stopte met werken.  

1.6. CONTEXT VOOR HRM 

Nieuwe technologieën → wat is de impact op arbeid in de organisatie 
Veranderingen in termen van business modellen: steeds meer nieuwe business modellen 
Vb. Deliveroo, personeelsmanagement: studneten engageren  
 
Arbeidsmarkt is sterk aan het veranderen: nog nooit zoveel mensen gewerkt: steeds meer 
mensen die de arbeidsmarkt uitstromen en minder jonge mensen die instromen: midden 
geschoolde gaan stilaan verdwijnen: laaggeschoolde blijven als ze niet naar lageloonlanden 
gaan en als ze hun werk niet kan wordt geautomatiseerd  
Hooggeschoolde: war on talent: steeds meer vraag naar vb. ingenieurs  
Vergrijzing in het onderwijs, ervoor zorgen dat jongere nog altijd onderwijs hebben: 
vraagstuk voor HRM: requirement zal enorme uitdaging zijn de volgende jaren  
 
Alles gaat sneller  

• Als je een mails stuurt verwacht je binnen het uur antwoord 

• Men zoekt een goede work-life balance → goede werkgever maakt dit mogelijk  

• Cultuur verandert, andere verwachtingen van toekomstige werknemers 
Evolueren naar een VUCA-omgeving 
Onvoorspelbaar, onduidelijk, veel onzekerheid  
 → Context om aan HRM te gaan 
Want bureaucratie werkt niet meer: nieuwe en flexibelere organisatie nodig: business agility 
= sensitief zijn voor allerlei ontwikkelen: leren hier snel op te reageren en jezelf aanpassen  

 
 
Wat is er sinds de 90’er jaren gebeurt? Dit geldt voor allerlei organisaties en bedrijven: 
omgeving vandaag is zeer complex, niet meer duidelijk (ambigu)  
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VUCA → Human Resource Management   
Het is moeilijk voorspelbaarheid te creëren,  
Grote uitdaging? Maan is continu in beweging, wereld draait rond, moeilijk om daar een 
raket naar te sturen  
Meer en meer nood aan organisaties die wendbaar zijn = agility: organisaties moeten zich zo 
snel mogelijk aanpassen aan nieuwe situaties  
Een VUCA-omgeving vereist een wendbare organisatie (‘agility’)  
 
The bureaucracy: stempelcultuur: traag: ieder zijn bevoegdheid en werken volgens de 
procedures/regels 
 
Silo thinking: als mijn departement maar oké is  
 
Umbrellacultuur: neemt niet zelf de verantwoordelijkheid op, zal de andere wel zijn geweest 
 
Flexibility & agility: veel bedrijven zijn grote tankers waarvan de essentie is dat ze niet 
wendbaar zijn, niet agile: elk moment vast gelegd in draaiboek, maar je kan nooit alles 
voorspellen  
 
Sense + repsond + adapt: business agility  
 

 
 
 
→ Hoe met HRM een wendbare organisatie organiseren?  

1. Gevoelig zijn: sense: wat is er aan het gebeuren in de wereld: wat geeft ons 
opportuniteiten: waar zijn de concurrenten mee bezig en hoe kan ik daar een 
antwoord op geven? Innoveren? Welke keuzes maken we? Strategie?  

2. Welk antwoord geven we: R&D: snel naar de markt gaan, niet te lang wachten om te 
commercialiseren  

3. Adapt: aanpassen aan de nieuwe omgeving  
= business agility: op zoek gaan naar die mensen/competenties waarmee ik dit kan 
realiseren  

1.6.1. OMGEVINGSTRENDS EN HRM 

 
 Disrupties 
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→ Hoe reageren op disrupties? Hoe vertalen we dit in strategie? 
→ We willen op termijn een duurzaam competitief voordeel creëren  
 
Wat zou HRM als tussenschakel kunnen realiseren?  

• Hoe vinden we de relevante talenten  

• De juiste arbeidsvoorwaarden en waardering 
Je moet mensen op allerlei manieren belonen 

• Ondersteunen lifelong learning  
Hoe ervoor zorgen dat onze werknemers uitgedaagd blijven: geef ze ruimte om te groeien  

• Hefboom voor menselijk potentieel  

• Ondersteunen diversiteit  

• Voorzien opvolgen  

• Behouden en delen kennis 

• Attractieve arbeidsomstandigheden  

• Retentie-managers: vasthouden beste talenten  
Hoe kunnen we de menen die we eigenlijk niet kunnen missen verbinden aan de 
organisatie?  
De anciënniteit verkort tegen over vroeger: beseffen dat je niet iedereen kan behouden  

• Sturen strategische verandering  

• Gebruikt laatste technologie  
 
 
 

1.7 WAT IS HRM? PAGINA 14 

(1) HRM wordt omschreven als een beleidsvisie  met daarbinnen concrete consistente 
HRM-praktijken die gericht zijn op het adequaat en duurzaam inzetten van mensen in de 
organisatie zodat medewerkers bijdragen aan het verwezenlijken van de organisatiedoelen, 
en ook hun individuele doelstellingen zoals welzijn, beloning en employability bereiken. 
(2) “The planned pattern of human resource (i.e. workforce) and human resource 
management (i.e. functional) deployments and activities intended to enable the 
organization to meet organizational goals and objectives” (McMahan, Virick, & Wright, 
1999, p. 99-122).  
(3) “Employment systems should be designed to maximize performance in the jobs that are 
most critical to an organization’s performance” 
(Delery & Doty, 1996, p. 817). 
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   Functioneel domein management  
Wat bieden we aan? Wat gaan we concreet vanuit de strategie operationeel doen? Mensen 
moeten betrokken zijn, geëngageerd zijn: inzetten van mensen in de organisatiedoelen 
(onze missie, strategie): evenwicht vinden tussen organisatiedoelen en individuele 
doelstellingen: goesting hebben om je job goed te doen  
→ Geld is motivatie, maar geld is koude motivatie: hoe kan ik mensen inzetbaar houden? 
Jobs veranderen omdat de wereld verandert: mensen moeten competenties behouden 
zodat ze mee kunnen in de nieuwe omgeving.  
 
Maximale output in termen van innovatie, lage kosten, snellere doorlooptijden te kunnen 
realiseren… Het resultaatgerichte werken van medewerker is voorwaarde om als organisatie 
performant te zijn 
HRM is zo een strategisch aspectbeleid (vergelijkbaar met logistiek, marketing...)  
→ Het is één van de functionele domeinen  
→ Het houdt rekening met interne en externe ontwikkelingen  

1.7.1 ORGANISATIESTRATEGIE EN HR-STRATEGIE  

Wat is de strategie van de organisatie?  
Employees in verlengde van company strategie → ontwikkelen van HRM strategie  
 

 
 
 

1.7.2. AMO-MODEL 
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Dit is waar arbeidspsychologen zeggen, wat hebben we nu geleerd? Wat stuurt het 
arbeidsgedrag van mensen en dus het resultaat/output van de mensen. 

• Competentie/ability/ kennis/vaardigheden/attituden: wat zijn mijn competenties  

• Motivatie: wat zijn mijn drivers? Als je niet gemotiveerd bent, kan je wel de 
competenties hebben maar presteer je eigenlijk niets  

• Opportuniteiten: environment: omgeving, hoe kunnen we samenwerken in de 
organisaties? Wat zijn de opportuniteiten die ik krijg? (Vb. extra opleiding om bij te 
blijven)  

P= f (A x M x E)  
Als een van deze drie 0 is dan presteren mensen niet: we moeten inspelen op het AMO-
model  
 

 
 
 
Externe omgeving → Strategie en business model  
Stoombeleid: hoe kom ik aan nieuwe werknemers? Instroom 



 25 

Doorstroom: hoe kunnen mensen doorloop maken?  
Uitstroom: personeel dat niet meer relevant is, kan kostenbesparing zijn om irrelevante te 
ontslagen: organisatie sluiten kan ook uitstroom zijn  
Opleiding en leren: mensen moeten nieuwe dingen kunnen leren  
Sturen op performantie: hoe ervoor zorgen dat mensen weten wat we van ze verwachten 
en hoe hierin ondersteund worden  
Belonen en waarderen: remuneratiepakket: wat is een motiverend beloningspakket?  
Workdesign: hoe moet de arbeidssituatie eruitzien?  
 
In welke mate zorgen we via HRM dat mensen zich goed voelen in hun job/dat ze er ten 
volle voor gaan = employee well-being  
Mensen die zich goed voelen in hun job zullen ook beter gaan presteren → return on 
engagement 
Mensen die betrokken zijn dragen bij aan de organisatieoutput: return on investment geven 
Vb. bijkomende opleiding: zorgt ervoor dat organisatie beter gaat functioneren  

1.7.3. MODEL Q: 

 

 
Vertalen visie en missie in organisatie en uiteindelijkrolgedrag en functie (job uittekenen) 
Prestatiemanagement nodig: hoe sturen we prestaties van mensen?  
Ontwikkelingsmanagement: hoe ervoor zorgen dat mensen bijblijven i.v.m. competenties, 
talent ontwikkeling  
Competentie assessment: (zoals in basket oefening) 

1.7.4. VAN TRADITIONEEL NAAR DE TOEKOMST VAN HRM  

 

 
Traditioneel HR: administratie, contracten in orde, beloning in orde zijn → 
personeelsbeheer 
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Administratie is geoutsourcet, hebben sociale secretariaten vb. SD worx, we hebben geen 
loonadministratie meer in organisaties van vandaag: administratie wordt hoe langer hoe 
minder belangrijk: voor support soms ook externen inhuren  
Wel belangrijk: consult en ondersteunen van mensen, vinden van mensen, coachen en 
zorgen voor mogelijkheid: hoe vertalen we dat in een strategisch HRM-beleid 
HRM als business partner = toekomst HR: vinden van de mensen die passen binnen onze 
cultuur 

1.8. IDEAALTYPE HRM SYSTEEM 

 
Strategie van organisatie is sturend voor wat we binnen HRM doen = competentiemodel  
→ Aantal competenties gedefinieerd: hoe competenties scoren in termen van gedrag? = 
behaviourally and anchored rating scale waarbij we verschillende taken gaan onderscheiden 
= job architectuur: hoe ziet de arbeidsorganisatie eruit? Hiërarchisch?  
Wat hebben we aan job profielen nodig om deze architectuur in te vullen? Wat moeten 
mensen kennen en kunnen = challenge = hier beginnen we mee als het gaat over rekruteren 
= competentiemanagement: hoe gaan we kennis /vaardigheden /attituden /ingesteldheid/ 
ethische reflectie= competentie definiëren?  
Nood aan job descriptie: gaat over verschillende domeinen in de organisatie. Hoe gaan we 
dat vertalen in job ads? Communicaties naar de arbeidsmarkt, vroeger advertentie op 
papier maar zullen hoelang hoe meer de richting van de sociale media ingaan (nieuwe 
kanalen): goedkoop, doelgericht en meteen reageren  
 
→ Job ads zijn gericht op het rekruteren van mensen die beantwoorden aan 
competentieprofielen en vaardigheden en die de skills hebben om job te kunnen uitvoeren 
= employees skills & competencies profile, hoe selecteren/meten/hoe maken we dat 
voorspelbaar? Via assessment centers wordt het gemeten (Vb. In-basket oefening)  
Niet ad hoc maar meer planmatig gaan werken: strategic workforce planning: waarom 
vertrekken mensen? Vb. pensioen, nieuwe job: nood aan nieuwkomers om morgen te 
kunnen organiseren: moeilijk om LT te plannen want heel turbulente omgeving  
 
 
 
Balanced scorecard: mensen aansturen vanuit je strategie? Prestaties kunnen stellen: 
performance appraisal: hoe sturen op prestaties? Mensen hebben hier soms tekorten in: 
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hoe gaan we dat ontwikkelen en via leermomenten (Vb. massive open courses) deze 
tekorten bij sturen? Development plans 
Als we naar mensen kijken (personeelsbeoordeling wat kan hij/zij nog meer?) Wat zijn de 
verborgen talenten? Hoe deze talenten laten groeien in het belang van de organisatie? 
Verborgen talenten boven water kunnen krijgen: talent review: hoe kunnen we dit 
inschatten? 360° beoordeling (uil): aan iedereen vragen om een volledig beeld van de 
sterkte en de zwakte te krijgen: aan wat verder werken? = performantie management: in 
functie van de sterktes en de zwaktes en de verborgen talenten een loopbaan stappen 
verder ontwikkelen, groeien in de job: veel minder hiërarchisch  
 
Links: competentie management  
Rechts: talent management 
 
Succession planning: als mensen wegvallen wie is er klaar om deze te vervangen/op te 
volgen? Wanneer nieuwe CEO met pensioen gaat moet je niet wachten op de allerlaatste 
dag. Nieuwe mensen zoeken gebeurt niet van vandaag op morgen: mensen zoeken die 
ervaring hebben opgedaan om de sleutelfuncties te kunnen realiseren.  
 
Peoplesoft: software op maat van het bedrijf waardoor je allerlei informatie hebt over het 
bedrijf waarmee je kan communiceren, analyseren → meten van HRM vb. HRIS (HR 
information systems) HR kan ook de kpi’s (kern performance indicatoren) boven water 
brengen  
Vb. aantal gemiddelde dagen/frequenties ziekteverzuim  
Hoe veel mensen zijn er vertrokken na de selectie? Zegt iets over uw succesvolheid. Zijn er 
andere redenen? Te weinig betaald, te weinig interesse in de werknemer: cijfers waarop je 
moet kunnen bijsturen  
 
De uitdagingen vandaag?  

 
 
Hoe meer naar rechts, hoe belangrijker: talentmanagement is belangrijk: wat hebben 
mensen nog meer aan mogelijkheden, rekening houdend met demografie? Als mensen 
langer moeten werken, hoe kan ik oudere werknemers nog gedreven aan de gang houden, 
is een uitdaging die ook met cultuur te maken heeft. Managementchange: hoe gaan we om 
met verandering/weerstand en vertalen we dit in medewerkers die nieuwe dingen kunnen 
leren? → Bereid om met veranderingen om te gaan + mensen die bereid zijn willen en 
kunnen leren: 2 voorwaarde om in termen van agility een wendbare organisatie te zijn 

1.8.1. HR, DUURZAAMHEID EN ETHIEK  
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Wat is een duurzaam HRM? Wat zijn duurzame employment relations? En hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat die gerealiseerd wordt?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• “Ethics is a societal discussion of what ought to be considered for overall human 
well-being, including the broader concepts of fairness, justice and injustice, what 
rights and responsibilities are operable under certain situations, and what virtues a 
society admires and wants to emphasize. Human Resource Management is a 
business function that is concerned with managing relations between groups of 
people in their capacity as employees, employers and managers. Ethics is the 
bedrock (=fundament) on which all relationships are built…If fairness and justice are 
important to achieve the goal of ethics, HR function can play a key role in fostering 
fairness in the organization” (Sah, 2015: 1) 

• Sociaal of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)/ bedrijfsethiek, 
duurzaamheid en HRM: 

• Bv. bij HRM-prakijk selectie: rekening houden met minderheden, 
genderproblematiek,…? 

• Bv. bij HRM-praktijk uitstroom: rekening houden met leeftijd, thuissituatie,…? 
• Bv. bij HRM-praktijk leren & ontwikkelen: training organiseren rond ethisch 

handelen? 

1.8.2. DUURZAAM HRM: HET ROC-MODEL  

 
People: respect voor mensen: hoe laten we hen zo volwaardig mogelijk als interne 
stakeholder tot zijn recht komen: houden we rekening met de medewerkers zodat ze 
optimaal kunnen groeien 
Planet: organisatie verbinden met verschillende andere stakeholders (medewerkers, 
vakbonden, klanten, buren van de organisatie), niet alleen eng focussen op shareholder, 
beurs. Aandacht voor omgevingsbewustzijn: in plaats van shareholderseconomie naar een 
stakeholderseconomie gaan: verschillende belangen van mensen in de organisatie 
evenwichtig te garanderen. Ethiek: wat kan wel en wat kan niet? Ideeën van fair trade: 
sustainability  

Duurzaamheid en ethiek vormen een rode draad 

doorheen dit opleidingsonderdeel. Probeer bij de 

verschillende hoofdstukken telkens de kritische vraag 

te stellen: in welke mate is er sprake van een 

duurzaam/ethisch HRM-beleid? 
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Profit: duurzaamheid van jobs, zorgen voor continuïteit: nieuwe generaties, alles beter 
proberen te organiseren: stilstaan is achteruitgaan  
 
Respect: zingeving, zelfontplooiing, dialoog, talent, autonomie, engagement op de HR-
agenda. In een duurzaam HR-discours wordt de eenzijdige nadruk op economisch relevante 
competenties verlaten. Naast competenties zal ook een positief organisatieklimaat 
gekenmerkt door wederzijds vertrouwen, verantwoordelijkheid, talent, engagement en 
betrokkenheid een belangrijke bron van duurzaam concurrentievoordeel zijn. 
Omgevingsbewustzijn: Elke organisatie is een minisamenleving, waarin men 
geconfronteerd wordt met dezelfde maatschappelijke issues als in de ruimere samenleving. 
Het omgaan met diversiteit, work-life balance, kansengroepen, maar ook schaarste op de 
arbeidsmarkt, vergrijzing, vervuiling,… 
Continuïteit: streven naar continuïteit en performantie. 3 niveaus van performantie: 1) 
organisatie (bv. kwaliteit, efficiëntie, flexibiliteit, innovatie, omzet, marktaandeel, winst), 2) 
maatschappij (bv. werkgelegenehid bieden, milieudoelstellingen halen, 
stakeholderstevredenheid), 3) individu (bv. inzetbaarheid).  
 

 
We leren dat het belangrijk is om mensen te hebben die het verschil maken  
Vb. proffen werken deeltijds als prof en voor de rest in bedrijf, hebben veel ervaring in de 
praktijk   
 
Human capital advantage: de goede mensen vinden die passen binnen onze omgeving  
Human process advantage: hoe proberen we communicatie/sociale cohesie/enthousiasme 
te realiseren waardoor de mensen er ten volle voor willen gaan   
→ En- en verhaal: samenwerking belangrijk: als interne en externe communicatie niet in 
orde zijn sta je nergens: goede mensen alleen zijn niet voldoende, even belangrijk: hoe 
organiseren we het?  
 
Total work innovatie: nieuwe arbeidsvorm, nieuw georganiseerde kantoren, veel meer 
teamwork, meer autonomie op de teams…. HR kan het verschil maken in vergelijking met 
andere bedrijven: als het gebeurt in het verlengde van de organisatie  
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1.9. HRM ALS WETENSCHAP? PAGINA 18 

1.9.1. DENKEN IN TERMEN VAN VARIABELEN (MICHIGAN)  

 
HRM heeft te maken met prestaties: 

• Hoe gaan we mensen selecteren die kunnen presteren?  
Performantiemanagement en in functie daarvan gaan we mensen flexibel belonen: 
beloningsbeleid in het verlengde van presteren: schrik van in Vlaanderen  

• Mensen hebben tekorten in termen van competenties 
Mensen ontwikkelen dat ze hun prestaties beter kunnen leveren en eventueel zo verder 
kunnen selecteren: HRM stuurt op medewerkers  

1.9.2. DENKEN IN TERMEN VAN VARIABELEN (HARVARD)  

 

 
 
Stakeholders zijn belangrijk, rekening mee houden. Situationele factoren waarmee je 
rekening mee moet houden. Heeft invloed op het stroombeleid, hoe mensen belonen en 
waarderen, mensen laten participeren in de organisatie en hoe arbeid organiseren? Sturend 
voor de resultaten.  
HRM is een zeer jonge wetenschap  

1.10. DRIE STROMINGEN PERSONEELSWETENSCHAPPEN  

• Universalisme  
Receptenboek: niets nieuws: heel normerend  

• Contingentie 
Rekening houden met omgevingsomstandigheden  

• Configuratie (hier is Eric fan van)  
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1.10.1. UNIVERSALISME PAGINA 20 

 
Hoe moet je het nu aanpakken om het als organisatie goed te doen? Je krijgt allerlei 
benaderingen die zeggen dat menselijk kapitaal belangrijk is: menselijk kapitaal vertalen 
naar concreet arbeidsgedrag en HRM-praktijken gaan dit stimuleren  
vb. zorg voor een uitdagende cultuur, zorg ervoor dat mensen graag in uw bedrijf werken. 
Betrek mensen dan gaat uw bedrijf goed boeren = redenering: is dat nu in alle sectoren van 
toepassing? Nee, serieuze verschillen in wetgeving  
Vb. Duitsland in de bedrijven heb je een ondernemingsraad waar ook mensen van de 
vakbond inzitten, vakbonden hebben meer verantwoordelijkheid, veel minder stakingen 

1.10.2. CONTINGENTIE PAGINA 21 

 
Aantal omgevingselementen die impact gaan hebben op de strategieën, HR-systeem… 
Houdt rekening met afzetmarkt, sector, arbeidsmarkt, wettelijke omgeving… Er zijn een 
aantal randvoorwaarden, en HRM zal op de gepaste manier binnen de context moeten 
proberen een antwoord te vinden, operationeel HR-beleid een vorm te geven. Geen menu 
die je in 1 organisatie kan toepassen  

1.10.3. CONFIGURATIE PAGINA 22 

 
Welke elementen van HRM kan ik inzetten om een sterker HR te krijgen om het menselijk 
kapitaal te optimaliseren?  
Vb. ambtenaren kan je onbeperkt in de tijd benoemen, beoordelingssysteem maken waarbij 
als mensen minder presteren dat je ze kan sanctioneren = elkaar versterkende HR-strategie 
1 + 1 moet gelijk zijn aan 3: samenspel van verschillende HRM operationele technieken die 
ervoor zorgen dat u als HRM een positieve bijdrage levert aan het bedrijf.  
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1.10.4. WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSLIJNEN BINNEN HRM PAGINA 23 

4 typen van onderzoek: favoriete richting van Erik, kijken naar meerdere HRM-praktijken, en 
op niveau van organisatie dit zijn stromingsbeleid, beloningsbeleid, 
perfomantiemanagement. 

 
Organisatie + meerdere HRM-praktijken 
In welke mate kunnen deze samenspelen op organisatieniveau om de high involvement 
systems te realiseren? Wat zijn de top bedrijven? Welke technieken van HRM dragen bij om 
favoriet bedrijf te zijn?  
 
Organisatie + één HRM-praktijk 
De samenhang tussen één bepaalde HRM-praktijk en organisatieperformantie 
Vb. 100 bedrijven die in het kader van verloning u aandeelopties geven: 1 variërende 
variabele, wel of geen stockopties: speelt het gegeven dat ik mijn kaderpersoneel 
aandelenopties geeft, zorgt dit ervoor dat mijn personeel harder werkt of niet?  
 
Individueel + meerdere HRM-praktijken 
HRM als psychologisch contract: geen juridisch contract: wat verwacht ik als werknemer van 
mijn werkgever? Verwachtingen in termen van loopbaan, groeien, kansen krijgen… Maar 
ook vb. in termen van work-life balance 
Wat verwacht ik van werkgever van werknemer? Flexibel inzetten, creatief zijn: niet 
juridisch afdwingbaar 
Hoe kom ik tot een evenwicht? HRM-moet zorgen dat de verwachtingen realistisch zijn en 
vooral inspelen op nieuwe noden en behoeften van de medewerkers. Openheid en 
transparantie binnen HRM belangrijk 
 
Individueel + één HRM-praktijk 
Klassieke arbeids-en organisatieonderzoek: wat zijn arbeidssituaties in termen van kwaliteit 
van de arbeid? Wat zijn motivaties in werk? Wat demotiveert? Wat motiveert? 
Competenties ontwikkelen, ergens toebehoren, autonomie hebben = 3 elementen die 
mensen zullen motiveren, geldt zeker voor hooggeschoolde. 
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1.11. HOE TYPEERT HRM ZICH IN DE PRAKTIJK? PAGINA 24 

1.11.1 DAVE ULLRICH & HR-ROLLEN PAGINA  24 

 
Wat zijn de rollen van HR?  

• Administratief expert 
Valt eigenlijk weg door de sociale secretariaten  

• Employee champion  
Luister naar de medewerkers: sociaal assistente/maatschappelijk werkers: problemen 
proberen op te lossen  

• Strategische business partner 
In termen van de processen en strategie: HRM kan fundamentele bijdrage geven aan hoe de 
strategische keuzes ingevuld kunnen worden, mensen zullen het moeten waarmaken.  
→ Meer en meer de HR-verantwoordelijke lid is van het directiecomité, mee de 
besluitvorming faciliteert.   

• Change management  
Werken richting strategie: impact op mensen: als er een herstructurering aangekondigd 
wordt: wat betekent dat voor mijn job? Ontslagen? Minder verdienen? Mensen worden uit 
hun comfort zonen gehaald in change management: HRM = change trajecten coachen naar 
nog een performantere organisatie  
 
Operationele (onderste) worden minder belangrijk, de strategische worden hoe langer, hoe 
meer belangrijk: enorme verschuiving  
 
Functional HR, shared services and dedicated HR 
Hoe er gekeken wordt naar wat moet waar gebeuren en hoe kan men dat doen?  
 

 
https://www.cipd.co.uk/Images/changing-operating-models_tcm18-10976.pdf  
 

https://www.cipd.co.uk/Images/changing-operating-models_tcm18-10976.pdf
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1.11.2. WIE IMPLEMENTEERT HET OP DE WERKVLOER? PAGINA 26 

Direct leidinggevende: waar mensen motiveren? Head-quarters, rector? Nee, direct 
leidinggevende die motiveren namelijk departementsvoorzitters: deze gaan op de voet 
motiveren 
 
Eerstelijnsverantwoordelijke of essentiële schakel (‘linking pin’)  

 
 
HR-systeem = hoe werven/selecteren/motveren we? Dit vinden we in de praktijken en dat 
wordt geïmplementeerd, heeft een impact op arbeidsrecht 
= work-force management door 1e lijnverantwoordelijke op de werkvloer: meer coaching 
dan leiderschap (instrumenteel/relationeel): een goede vakarbeider is daarom nog geen 
goede coach: totale andere vaardigheden  
First line manager moet de competenties hebben en ondersteund worden door HRM om 
het te kunnen realiseren  
Voorwaarden: desire, time, competencies, support HRM: policy & procedures 
 
Eerstelijnsverantwoordelijke is de linking pin, schakel tussen HR en de vloer: coördinerende 
verantwoordelijke  

• Schakel: strategie, SHRM en de processen c.q. de medewerkers 
• Maken verschil intentionele, geïmplementeerde en gepercipieerde HRM-

praktijken 
• Leiderschap/coaching 

• Beïnvloeden attitudes en sturen gedrag aan, bieden structuur binnen de 
werkplek etc.  
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1.12. WAT ZIJN DE ACTUELE HRM-UITDAGINGEN VOOR PROFESSIONALS? PAGINA 
27 

• Evidence-based HRM 
Leer aan: zoek, doen HR mensen veel te weinig, wat zijn de vorderingen in wetenschappelijk 
onderzoek?  

• ROI  
Toon aan dat uw initiatieven geld op brengen  

1.12.1 EVIDENCE-BASED HRM: METEN IS WETEN PAGINA 27 

Evidence-based HRM  
 

 
 
Meten is weten 

 
Output: economische elementen  
Outcome: persoonlijke elementen  
 

1.12.2. ROI PAGINA 29 
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BSC 

 
 

1.12.3. COMPETENTIE-EN TALENTMANAGEMENT PAGINA 32  

 
 
Competentie: wat kennen/kunnen? Meetbaar/analyseerbaar 
Individu: wat heeft de mens nog aan vaardigheden/talent die ik nog niet ken maar wel kan 
inzetten?  
 → Beide benaderingen inzetten  

1.13. WIJ LEERDEN?  

• De (wetenschappelijke) relatie tussen een business strategie en HRM is complex 
• De organisatiestrategie is sturend voor het SHRM (human capital strategie) 
• De organisatiestrategie expliciteert wat de sleutelfuncties zijn, waar SHRM moet op 

sturen (human capital strategie) 
• Er is nood aan een diversiteitsbenadering binnen HRM, zonder duurzaamheid 

te vergeten 
• HRM stuurt op het AMO-model (volgend hoofdstuk) 
• De essentie van het ‘vak’ is inzicht in de (actuele) wetenschappelijke 

bevindingen die een praktijkgericht HRM-beleid kunnen onderbouwen 
gericht op een meerwaarde voor de (organisatie)strategie.  

• Dat impliceert tevens rekening houden met de omgeving van de organisatie 
(vandaag VUCA, ‘agility’).  

• Gericht op een duurzaam competitief voordeel voor de organisatie. 

1.14. FILMPJES HRM BB 

 
- The future is agile   
- Managing strategy and HRM 
- Talent of competentie  
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1.14.1. THE FUTURE IS AGILE (ARMIN TROST) 

Question: why can’t you CEO sleep at night? What’s the biggest challenge in our business 
today? Demographic changes, global warning, refugees? Complexity: disruptive technology: 
tomorrow we’re going to have new players in businesses: large companies/big brands 
disappear from one day to another: complexity, uncertainty, not predictable anymore. 
Along with this complexity, we learned that people became really relevant: we need people 
who think and communicate. Along with this growing relevance of people our HR became 
more professional. We came up with systems, processes, tools, KPI’s…. HR today is not the 
same anymore as HR 30 years ago, we grew. Why did the power of the HR-function 
decreases so dramatically?  
Triangle:  
 Basic HR 
 
 
 

 
 

People centric  Central planning  
Enablement   & controlling  
 
Decide in which field you want to play 
Basic HR: some companies are here: hire the people and we compensate the people: no 
talent management, no competence management: Darwinism: we don’t need talent 
management, best people will come anyway: cream always comes to the top 
→ If you do this, there comes a day where HR quits the job: CEO will ask who is going to be 
the successor (opvolger) of this position? HR will say: I don’t know: I’m not prepared for this: 
when you experience such a situation you will start being prepared in the future. Develop 
tools, processes, programs, KPI’s to be prepared in the future so you move from the left side 
to the right side: It’s interesting to see that many organisations moved to central planning & 
controlling. Philosophy: you as HR take care/control about everything that’s people related.  
Acting from a central point in the organisation, armed with a system that helps you to do 
your job, to take all the responsibility for hiring, retention, development, engagement, 
motivation, satisfaction, health…. This is a very difficult position. 
 
Here is the hierarchy: we have a competence model based on some behaviourally anchored 
rating scales, we also have job architecture, we define job profiles for every single job. All 
this is named competence management. We assign this different job profiles to different 
positions in the organisations, which allows us to make job descriptions. It also allows us to 
make job ads, and with job ads we hire people for the different positions with different 
profiles = employee skills & competence profile.  
On strategic level, we have a strategy: how we do strategic work-force planning, how we 
have a balance score card? We cascade down objective from top to down, to every single 
level of the organisation. Talent review, finding out who are the most talented employees? 
We put them into 360°-feedback to better understand strength and weaknesses, we set 
them on some career path. It allows for succession planning. All this is built on HR 
information systems which allows for KPI’s. And on and on and on …. This is simplified 
picture of modern HR.   
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What did we do the last few decades? We add complicatedness to complexity. Is this the 
answer to complexity? I don’t know? This is pure hierarchical thinking, thinking top down: 
not the best way to cope with complexity.  
Example: think about the human brain, not even the human brain or the human body is not 
hierarchically structured, it’s a network of different components which works independently 
but very well connected.  
Now let’s think about the future, what does it means in terms of complexity. How is the 
future of HR, what is critical in the future? Studies make us believe that we need to manage 
better our talents, health, diversity, engagement, satisfaction, change… Manage, manage, 
manage: systems, processes, KPI’s… As an organisation you will feel: there is so much to be 
still done. But is this really the answer?  
 
Answer lies much more in some fundamentals which moves more in the direction of ‘’ we 
want to support our people’’. Put people in the centre, we want that people take the 
responsibility of the development, HR enables the people.   
= people centric enablement  
 
Make a choice, where do you want to play in this triangle? If you play on the bottom right 
side, there are 3 principals which you might take in consideration  

• Diversity  
In classic HR, textbook HR, we have a competence model (we expect people to be like 
‘’this’’): but people are not like ‘’this’’, the employee does not fit. What do we do? Not hire 
or training the employee, mostly we do training so we reshape the employees.  
 
‘‘What we need are a few crazy people; look what we have reached with the normal ones’’ 
– George Bernard Shaw: you will not cope with complexity if you think in terms of boxes, 
you need the people who do not fit in the boxes, organisations 
 
Amount of woman in leadership positions, Muslims, black and white people in the 
organisation, is not about diversity, this is about variety. Diversity = to appreciate 
individuality, let the people be as they are. Having women in your executive board and don’t 
even realise it, if diversity becomes so natural. This is what we need, fundamental power in 
future HR.  
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People are the most important asset in the organisation. What does it mean?  

• Give the people power and authority  

• People must feel the consequences of their actions and decisions  
→ These are the 3 answers to the question: what is critical for the future HR?  
 

 
The boss has much general knowledge and much expertise. The employees are just like the 
boss but a little bit smaller. When the employee has a question or a problem than they will 
go to the boss. The company is there to fulfil the dreams of the boss: this is where we come 
from.  

 
Todays reality is different, we have more and more managers, much general knowledge, 
and some expertise. Every employee has more expertise in the field than their boss, and 
they all have different expertise in different areas: diversity. Who should have the power to 
make decisions? Let the people make decision, because they are much better qualified, 
closer to reality to make the best decision. This leads to fundamental tools and instruments 
in HR.  
Classic performance appraisal does not work in an HR modern work environment. 
Argument: managers who work like this are not bosses, they are coaches. They ask 
questions, they have the big picture in mind, leave the responsibility with the people.  
 
Douglas Mc Gregor: the role of church and the role of consular (coach) are incompatible. In 
a modern HR environment, performance appraisal can kill good leadership.  
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This is how a hierarchical world works: decisions are made on the top than cascaded down, 
then each employee that is doing his or her job. Products goes to the client, and trough a 
feedback system feedback goes back to the manager: feedback loop. This feedback loop will 
not be capable to make the people learn, it is to big.   
 

 
Manager (big square) has much authority, and he gives giddiness to the employee who has 
less authority. Employee is dedicated to the manager. How does the employee know he has 
done a good job? When the boss is happy. Link between manager and employee is crucial.  
Not worry about the customer if you are an employee, because if the boss is happy than the 
customer will be happy too.  
 
Example: cook feels the consequences of his work, he can do this by going to the guests and 
ask ‘’how was it?’’. If they don’t do this they will not learn, see no purpose in their work.  
 

 
We better work like this, we have the individual and the individual is not dedicated to the 
boss but he is dedicated to the internal/external customer. This is where they get the 
feedback, not from the boss. This is absolutely crucial in HR.  
Do not add complicatedness to complexity!!!! Think more in basic principals: diversity, 
power and consequences.  
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1.14.2. MANAGING STRATEGY AND HRM (J.E. DELERY) 

Expert in strategic HRM: what that field is basically interested in, is the relationship between 
how companies manage human resources and firm performance. A big part of this is the 
relationship between business strategy and HRM practices.  
 
Presentation overview  

• Business strategy defined  

• Business strategy and competitive advantage  
The resource-based view 

• Human capital and competitive advantage  

• Strategically managing human capital trough human resource management practices 

• Linking HRM and business strategy  

• Conclusions 
 
Business strategy 

 
Business strategy can mean many different things to many different people, but basically it 
is the business plan that organisations use to create value in their particular market. It 
focuses on value creation: how is this company to produce a product or provide a service 
such that the revenue generated exceeds costs.   
 
Examples of generic strategies:  
Go back to Michael porter in 1980, the idea that there are a few general strategies for 
organisations 

• Low-cost strategy: produce a product or deliver a service at the lowest possible cost  
By keeping costs low, the firm is able to charge less than competitors and maintain a profit. 
Keeping cost down to maintain the profit.  

• Differentiation strategy: produce a product or delivers a service that is different than 
competitors services 

By differentiating the product or service the firm is able to charge a premium, maintaining a 
profit. Increase revenue to maintain the profit.  
 
Business strategy in practice. They don’t just appear, the business strategy academic field 
has really outlined two interrelated processes that firms go trough to generate and 
implement strategies.  

• Strategy formulation  
- Developing the business strategy given market and other conditions that the 

company faces, how is the firm going to beat competition and generate value?  
- Outlines specifically how the firm will create value in a particular market.  

• Strategy implementation  
The process of putting that business strategy into practice within the organisation 

- Implementing the business practices to execute the desired strategy. 
- This involves all business practices 

Not just HRM practices, that will be the focus in this video  
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HRM and strategic planning integration 

 
Study to explore how organisations where integrating the HR function and strategic 
planning and the result showed that very few firms were taking into account all of the 
implications of managing human capital into the strategy formulation in the implementation 
process. The study found 4 levels of linkage they observed in organisations.  

• Administrative linkage  
HR department that was just engaged in administrative tasks, very little to do with business 
strategy.  

• → one-way linkage 
Basically a firm were the business strategy was formulated and HR was told exactly how to 
implement.   

• Two-way linkage  
Firms that had some communication between the HR function and the strategic planners, 
but HR function was not really integrated into strategic planning process.  

• Integrative linkage  
HRM issues are critically examined during strategy formulation and implementation.  
HR and business issues are dynamically linked: the people who were formulating strategy 
and deciding how to implement it had HR knowledge and expertise and were integrating 
that into the whole. A much better approach to manage the relationship between HR and 
strategy.  
 
Business strategy and competitive advantage 
The resource-based view (RBV) of competitive strategy.  
To understand the relationship between human capital and management of competitive 
advantage, it is first necessary to understand the dominant framework that explains the 
relationship between human capital and competitive strategy. That framework is the RBV.  
 

 
According to the RBV firms gain a competitive advantage trough firm controlled resources. C 

• Not all resources serve as a source of competitive advantage.  

• Human resources and the organizational practices that develop and support those 
resources are possibly one of the most difficult sources of competitive advantage to 
replicate.  

Resources characteristics for competitive advantage  
- Is the resource valuable?  

Is it part of the wealth creation process? For instance, an airplane: are they value to the 
airline? Some are, some aren’t  

- Is the resource rare?  
If a resource is not rare, then it is going to available to competition. Owning a common 
plane is not rare.  
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- Is the resource imitable?  
Can competitor imitate that resource? For example: software, if they can imitate it, the 
software will be less a competitive advantage.  

- Are there organization processes in place to support valued resources?  
It is one thing to have valuable resources and it’s another thing to actually have the 
organisation process in place to have a competitive advantage.  
 
Competitive advantage: a resource based view 

• Physical capital 
Plant and equipment, location 

• Human capital 
Knowledge, skills, and abilities of the work force 

• Organizational capital 
Firm structure, planning, coordinating systems and other capabilities  
 
Core competencies/strategic capabilities  

• Today there is greater acceptance that core competencies or ‘’strategic capabilities’’ 
serve as the dominant sources of competitive advantage.  

• These competencies of capabilities are the strategic resources leveraged to achieve 
strategic objectives.  

• These competencies are valuable, rare and difficult to imitate by competitors. 
 
Human capital and competitive advantage  
Core competencies, HRM and human capital 

• Different parts of a firm’s workforce have different strategix value to the firlm in that 
that differ in their influence on core competencies 

• Greater source of competitive advantage from: 
- Firm-specific skills vs general skills 
- Teams vs individuals 

 
Human capital and the HR architecture  

 
Job families contribute differentially to competitive advantage in relation to job 
requirements and relation to core competencies.  
 
Two dimension of the HR architecture: 

• Value of the human capital 
‘’potential to contribute to…competitive advantage’’ 

• Uniqueness of human capital  
Are the skills and knowledge needed to perform firm-specific or general?  
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HR architecture and employment frameworks 

 
 
HR architecture and four types of human capital 

• Core/strategic knowledge workers 
Employees who have unique skills that are directly linked to the company’s strategy  

• Traditional employees/internal partners 
Employees with skills to perform a predefined job that are quite valuable, but not 
particularly unique or difficult to replace.  

• Contract workers 
Employees whose skills are less strategic value and generally available in the labour market  

• Alliance/external partners  
Individuals and groups with unique skills, but those skills are nog directly related to a 
company’s score strategy.  
 
Implications of the HR architecture  

• Some HR can be a source of competitive advantage, while others cannot. 
- Knowledge workers can be a greater source of competitive advantage than 

traditional employees. 

• Different groups of employees have different value to the execution of business 
strategy and for competitive advantage. 

- Different groups of employees should be managed differently.  
- One work system is not sufficient throughout the organisation. 

 
Strategically managing human capital 
Strategic HRM 
The pattern of HR deployments and activities that enable and organisation to achieve it’s 
strategic goals (Wright & McMahan, 1992) 

• Identify the human capital throughout the firm that are necessary to implement the 
business strategy.  

- Includes identifying the specific knowledge, skills and abilities required of different 
job families.  

• Identify and implement HRM practices to ensure the necessary human capital is in 
the correct positions within the firm.  
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Human capital and performance 

• Human capital influences business outcomes by engaging in the behaviours 
necessary to create and support strategic capabilities.  

• Thinking in terms of individual performance it is well accepted that individuals need 
three factors to achieve high performance behaviour 

ABILITY   MOTIVATION  /// OPPORTUNITY  
 
AMO and HRM design  

• HRM practices are the most direct influence in the abilities, motivation and 
opportunity of the workforce.  

• The task is to design an HRM system to ensure all thee components 
- Lack of any component would be at best not helpful, and at worst catastrophic  

ABILITY  MOTIVATION /// OPPORTUNITY  
Lacking opportunity: limits the influence of human capital on performance. 
Lacking motivation: high ability people that are not motivated to perform even if they have 
the opportunities. 
Lacking ability: very motivated workforce and they have the opportunities but they don’t 
have the abilities.  
 
HRM systems perspective 

• Functional HRM areas must be aligned  
(staffing, training, compensation, etc.)  

• HRM practices need to fit into a coherent system of practices  

• The effectiveness of an individual HRM practice depends on the others in the 
system.  

• The whole is greater (or less) than the sum of the parts  
 
Synergies among practices 

 
 

• Powerful connections  
Combining two HR practices has a substantially more positive effect than the sum of their 
individual effects.  

• Deadly combinations  
Combining two HR practices has a devastating impact on performance, while either practice 
alone may result in improved performance.  
 
 
 



 46 

Consequence of a system perspective  

• Shifts focus from ‘’best’’ practice to the identification of complementary practices  

• Highlights the need for firms to coordinate HRM efforts 
- Practices should not be considered in isolation  
- Different parts of the HRM function must coordinate efforts 

• Led to the development of a number of example HRM systems, with the High 
Performance Work Systems being one of the most studied.  

 
HR strategies/systems 
Control-oriented work systems 
Focus is on development of rules and procedures that often reduce the influence of 
employees on work outcomes 
 
High-commitment work systems 
Focus is on developing a work force that identifies with the firm and enhances attachment  
 
High-involvement work systems 
Focus is on involving employees in their work by enhancing employee participation in 
decisions  
 
High-performance work systems (HPWS) 
Focus is on maximizing productivity and performance through utilization of employee 
abilities and motivation.  
 
High performance work systems 
A system of management practices that work together to foster the development of: 
Ability  Motivation Opportunity  

• HPWS creates a high performance workforce 

• The individual HRM practices may vary somewhat under different circumstances 
(e.g. industries, job families, etc.)  

− The key issue is that they combine to enhance all three factors 

− This necessitates a ‘systems’ perspective for HRM professionals 
 
HRM practices consistent with a HPWS 

• Selective staffing  
Trying to pick the best of the best 

• Extensive training  

• Enhanced job security  

• Enhanced participation  

• Performance-based pay raises 

• High pay  
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Linking HRM and business strategy 
Theory of the strategic core workforce 

 
Management of the strategic workforce is the most important for the strategic objectives of 
the organisations. 

• Employees most directly responsible for firm’s core competencies 

• All employees (or group of employees) are not equal in contribution to competitive 
advantage  

• Management of the strategic core workforce is the most influential for the firm 

• HRM systems used to manage to strategic core workforce is most likely a ‘’high 
performance/commitment work system’’.  

 
Defining jobs by strategic capabilities  

 

 

 
‘’Jobs are strategic when they have a disproportionate impact on a firm’s ability to execute 
business strategy trough its strategic capabilities.’’ 
The most strategic positions require higher levels of expertise, where it is usually difficult to 
find or develop replacements when an employee departs.  
Nearly identical to the core/strategic knowledge workers identified earlier.  
 
Management of the non-core workforce 

• In ‘’the differentiated workforce’’, Huselid, Becker and Beatty discuss that only 15% 
of firm’s employees would fall into the ‘’A’’ category of strategic workers 

• Management of the non-core workforce may have fewer consequences to firms 

• These job families provide some value to the firm  

• How these workers are managed may be influenced by: 
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- The firm’s overarching values 
- Work interdependencies  
- Other organizational considerations 

 
Job family link with firm performance 

 
 
Conclusions 

• The relationship between strategy and the management of human capital is complex 

• Business strategy should influence and be influenced by human capital management 
strategy  

• Business strategy dictates which job families are of greatest value to the firm 

• Firms should have different, but consistent HR systems for different jobs 

• HR systems where practices work together to produce abilities, motivation and 
opportunity are essential 

• There is no single best human capital management strategy  

1.14.3 TALENT OF COMPETENTIE: DE KLEUR VAN HRM IS PAARS 

Prof. dr. Lou Van Beirendonck: founder director Quitnessence Consulting  
 
Stel baas wil praten over je competenties (verwachting die anderen in ons stellen) of 
talenten (sterkten, mogelijkheden of potentieel) → bij beide een heel ander gevoel  
Competentiemanagement reeds ingeburgerd maar zal talentmanagement, 
competitiemanagement van de troon stoten?  
Fundamenteel 2 verschillende manieren om met mensen te werken. 
 
Beeld 3D bril: 

Blauw glas: traditioneel: perspectief van de organisatie vertrekkende vanuit de 
visie/missie/strategie die we vertalen in gewenste competenties van medewerkers: 
medewerkers vergelijken met vooropgesteld profiel: organisatie is wat het is en de 
medewerker past zich eraan aan.  
Rood glas: perspectief van de medewerkers, interesses, ambities en talenten. 
Functies creëren naar de talenten van de medewerker: casten en ondersteunen 
zodat zijn talenten optimaal tot zijn recht komen. In welke rol komt de medewerker 
het best tot zijn recht? → Vertrekken uit interesses en talenten van medewerker en 
modeleren een functie die bij hem pas 
→ Paars HRM: nieuwe dimensie die om een nieuwe innovatie praktijk vraagt 
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• Kenmerkt zich door echte dialoog waarbij we de passie van de medewerker  

• Afstemmen aan de missie van de organisatie. We vertrekken bij de sterkte en 
matchen die met functieprofielen. 

• Focus op benutten van sterkten en op het fitten in een organisatie 

• Ontwikkeling gericht op het optimaliseren van sterkten en neutraliseren van 
zwakkere competenties.  

• Organisaties moet krachtige leeromgeving zijn 

• Job moet boeiend blijven met nieuwe kansen en uitdagingen 

• Taken en verdeeldheden verdeeld op het niveau van het team 

• Overlegmodel van de hoge relationele kwaliteit waarbij de principes van 
waarderend onderzoek als leidraad dienen. Werkt contact bevorderend: gaat uit 
van spreken over wat goed is 

Waarom paars HRM? 

• Paarse aanpak gegarandeerd betere fit van mensen en jobs en hoger rendement 
bij vorming en opleiding 

• Betere retentie 

• Meer tijd voor overleg  

• Minder tijd en energie in administratie en controle  
Casting, retentie, voortdurend overleg, creëren van ontwikkelingskansen en teamwerk zijn 
de hoekstenen van prof HR-beleid. 
Paars is een handige leidraad om de toekomstige uitdagingen op vlak van HRM aan te 
pakken 
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2.PERSONEELSPLANNING 

2.1. INLEIDING PAGINA 35 

2.1.1.  UITDAGING?  

 
Hoe kunnen we managers motiveren, inspireren dat zij hun medewerkers zo goed mogelijk 
kunnen coachen dat ze prestaties leveren die ik als bedrijf vanuit men missie/visie/strategie 
beoog te realiseren? Op de achtergrond het idee van sustainability: aandacht voor milieu, 
medewerkers en samenleving. Waarbij ELKE organisatie bepaalde specifieke doelstellingen 
wil realiseren. Hoe via HRM-technieken die doelstelling effectief/doelgericht/efficiënt (zo 
goedkoop mogelijk) te realiseren.  

2.1.2. VRAAGSTUK  

• Hoe kunnen wij de organisatiestrategie verbinden met de HR-strategie? 

• Een belangrijke opdracht van HRM is zorgen dat voldoende competenties, talenten 
en ervaring aanwezig zijn om de organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren. 

• Als onderdeel van de HR-strategie is de vraag welke zijn die (kern)functies met de 
hoogste prioriteit?  

• Hoe in kwantitatieve en kwalitatieve termen de benodigde arbeidskracht én 
strategisch én operationeel plannen, ter realisatie van een duurzaam competitief 
organisatievoordeel? 

− Wetende dat er een planningsparadox bestaat?  

2.1.3. EVOLUTIE 

Vroeger 
• Oefening nagaan hoeveel en welke competenties noodzakelijk zijn en welke er 

beschikbaar zouden zijn in een volgende periode om een stroombeleid te plannen 
(in-, door- en uitstroombeleid).  

• De klassieke personeelsplanning had als doel expliciet te maken dat er door 
nauwkeurige analyse noch te veel, noch te weinig mensen op de ‘payroll’ staan of via 
uitbesteding worden ingezet. 

Vandaag 
• De VUCA-omgeving en bijbehorende onzekerheden vertalen zich in een moeilijke 

hogere noodzaak om de strategie voortdurend bij te spijkeren als een organisatie 
zich wil verzekeren van een duurzaam competitief voordeel.  

• Het wordt met andere woorden steeds belangrijker om als organisatie na te gaan 
welke bijdrage zowel de strategische rol van HRM als de diverse HRM-praktijken hier 
kunnen leveren als hefbomen naar dat duurzame competitieve voordeel.  

• ‘Planningsparadox’ 
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Oude manier van personeelsplanning zeer cijfermatig/kwantitatief, econometrische 
modellen waarbij we 1 variërende variabele hebben en zo tot scenario’s komen.  
→ Personeelscategorieën minder/meer nodig, te veel vertrokken... Oefeningen voor de 
volgende 5 tot 10 jaar: klemtoon was instroom en uitstroom: LT-denken in een VUCA-
omgeving is niet meer mogelijk: in een VUCA-omgeving is het niet zeker/duidelijk/complex. 
Alhoewel dat juist uw strategie wendbaar moet zijn en een flexibele organisatie: langs de 
ene kant dus belangrijk om op tijd competenties binnen te halen om mee te kunnen, langs 
de andere kant moeilijk voorspelbaar = paradox van personeelsplanning 
→ Niet moeilijk in een stabiele, voorspelbare omgeving om te weten hoeveel fulltime 
equivalente ik nodig heb, nodig/relevant? Veel moeilijker in een dynamische, turbulente 
omgeving om het ingeschat te krijgen, terwijl het hier wél zo belangrijk is.  
 
Initiatieven/interventies van HRM in een volgende periode om ervoor te zorgen dat onze 
strategische keuzes ook realistisch haalbaar zijn, gaat niet alleen over stroombeleid maar 
over 5 grote domeinen die inspelen op het AMO-model. 

2.1.4. HR-PLAN(NING)  

“Het continu voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom instroom, 
doorstroom (ontwikkeling) en uitstroom van personeel waardoor de personen met de juiste 
competenties/ talenten, de laagste kosten en benodigde flexibiliteit op de juiste momenten 
beschikbaar zijn op de relevante arbeidsplaats in de organisatie, om de activiteiten uit te 
voeren, die benodigd zijn voor het performant realiseren van de strategische 
organisationele doelen” (naar: Evers, 2014)  

 
Wat zijn de diverse interne meerwaarde creërende processen?  
Ofwel topproducten proberen brengen, ofwel zo goedkoop mogelijk zijn, ofwel customer 
intimacy (beleving): keuzes maken, je kan niet in alle 3 goed zijn, maar ook geen andere 
verwaarlozen.  
→ Impact op organisatie/functies die je hebt en hoe hierop inspelen?  
 
Instroom: werving/selectie 
Doorstroom: hoe houd ik mensen gemotiveerd? Hoe zorg ik voor dynamiek?  
Uitstroom: tijdig juiste talenten in huis, niet te veel maar ook niet te weinig mensen 
 
Flexibiliteit van de werknemers gekoppeld aan flexibiliteit van de werkgever, evenwicht 
zoeken: werknemers enkel vasthouden als we rekening houden met hun flexibiliteit  
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Voorbeeld van strategische keuzes 
Achtergrond om te gaan kijken, wat betekent dat in termen van de verschillende processen?  

 

 
 
Verschillende strategieën?  
 

 
 
Context: als strategie verschillend is zal de HRM-interventie ook verschillend zijn, geen 
universeel HRM: passend binnen de strategie van de organisatie  
Innovatie, ‘het merk’, prijs, kwaliteit, ontwerp 
 
Hoe vertalen naar hefbomen vanuit HRM?  
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2.2 OMGEVINGSTRENDS, ORGANISATIES EN DE PLANNING PARADOX PAGINA 36 

 
Omgevingstrends, organisaties en HRM (cf. vorige les)  
           Disrupties 

 
 
Actuele eisen vanuit afzetmarkt (cf. vorige les) 

 
Afzetmarkten evolueren: vandaag: veel verwachtingen van de afzetmarkten, veel moeilijker 
als organisatie om vandaag de dag te overleven  

2.2.1. NOOD FLEXIBELE/WENDBARE ORGANISATIE/ARBEIDSPLAATSEN PAGINA 36 

 
 
In ons planningsproces opzoek gaan naar strategische verwachtingen, hoe gaan we dat in 
een organisatieconfiguratie vertalen? Wat zijn de rollen en de functies: job architectuur?  
→ Arbeidsplaatsen: begrippen als functie/competentie profiel 
 
Illustratie die niet in pp staat 
Organisatie in diverse variabele te bestuderen, organisatieanalyse doen in termen: wat is de 
organisatie vandaag? SIS  
Wat zou de organisatie morgen moeten zijn? 2BE: bekijken in termen van strategie met 
cijfers 
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Arbeidsplaatsen: getypeerd met volgende begrippen: functie- en competentie- profiel, 
functiefamilies, functieklassen en loopbaanladders 
 

 
 
Vb. prof doet elke 12 maanden ongeveer hetzelfde 
Jobs kun je hierop scoren, kenmerken aangeven, kijken wat de nodige faciliteiten zijn die 
kunnen/moeten gegeven worden 
 

 
 
Bedrijfsstrategie → welke medewerken heb ik daarvoor nodig? → HR-strategie  
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2.2.2. ARGUMENTEN VOOR HR-PLANNING PAGINA 38 

 

 
 
??? Vraag van personeelsplanning: wat ga ik allemaal moeten doen = capaciteitsplanning: 
waar zijn we mee bezig? En hoe kan het beter? Verschillende scenario’s om verder te 
optimaliseren = bevorderen van proactief beleid   
Communicatie missie= is de missie nog altijd gerealiseerd, ja of nee? Communicatie binnen 
de organisatie is duidelijk maken aan de first line managers maar ook aan de werknemers, 
waar we naartoe willen.  
Kritisch actuele situatie en onderliggende assumpties: hoe kan het beter? De assumpties die 
we hadden, zijn die gerealiseerd? Of hoe moeten we die bijsturen? Manier hoe wij onze 
organisatie structureren, bepaalde delen outsourcen?  
In welke mate kan HRM faciliteren of hefboom zijn? Grote uitdaging: hoe kan ik vanuit HRM, 
de processen faciliteren dat de business performant kan gerealiseerd worden: duidelijk zijn 
waar we naartoe willen zodat  
 
Planning paradox:  
Het is makkelijker in een voorspelbare omgeving om dingen aan te geven dan in een 
dynamische omgeving 

2.3. HR-PLANNING EN FLEXIBILITEIT PAGINA 39 

Wat doen om flexibiliteit te realiseren?  
- Maximumfocus  

Maximaal mensen in dienst hebben zodat je altijd kan reageren: kost heel veel geld 
- Minimumstrategie (kernmedewerkers) en zorgen dat er meer mensen bijkomen als 

je ze nodig hebt 
Kost je ontevreden klanten (lange wachttijden), kosten mensen in opleiding die je er snel 
weer uitgooit 

- Gemiddelde strategie: hier kiezen de meeste organisaties voor: waar mensen soms 
via overuren een tandje bij moeten sturen  

 
Organisatieflexibiliteit (1) 

• Het vermogen van een organisatie om te reageren of te anticiperen op wisselende 
en veranderende eisen die de omgeving aan haar stelt. 

• Sturing bij de werkgever 
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(1): Wijze waarop we ons organiseren om snel een antwoord te bieden op veranderingen bij 
concurrenten, veranderende verwachtingen van de klanten in de afzetmarkt, aangestuurd 
door de werkgever 
In Retail: december top maand: hoe ervoor zorgen dat klanten niet te lang moeten wachten  
 
Vb. niet komen werken in de bouw omdat het te koud is  
Tijdelijke werkloosheid: geen werk omwille van technische redenen, economische redenen 
of omstandigheden buitenom. Krijgen werkloosheidsuitkering + premie  
→ Als werknemers flexibel invullen wanneer je wel/niet wilt werken in het kader van work-
life balance  
 
Organisatieflexibiliteit (2): model Atkinson (1980)  

  
Links onderaan heb je een rigide organisatie, die moeilijk is om bij te sturen: type 
organisatie die in een VUCA-omgeving niet meer kan functioneren:  
→ Bureaucratie, heel voorspelbaar: bij veranderingen in de omgeving moeilijk om erop te 
reageren  
Via geplande, meer ingebouwde flexibiliteit naar zeer flexibele organisaties gaan: Evolueren 
naar een flexibele organisatie: mensen zijn functioneel/meer inzetbaar: mensen zijn 
polyvalenter (bredere inzet): temporeel (tijdelijk) 
→ Niet meer flexibel dan in de sector noodzakelijk, te veel flexibiliteit is ook niet goed 
Geëvolueerd naar flexibel firm: waarbij 4 vormen van flexibiliteit belangrijk zijn 

- Numerieke 
- Temporele 
- Contractuele 
- Functioneel 

Naar rechts opgeschoven: veel sterker beheersbaar: flexibel maar niet meer stuurbaar 
 
Atkinson: flexible firm 
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Een organisatie zal een aantal kernfuncties/kerncompetenties hebben: interne arbeidsmarkt 
waar mensen job zekerheid hebben, investeren in opleiding = sleutelfuncties  
Daarrond perifere groepen die we aantrekken waanneer we ze nodig hebben vb. 
uitzendkrachten  
In de core groepen mensen polyvalent maken, meerdere taken uitvoeren: flexibel mensen 
inzetten  
 
Organisatie bestaat uit vaste kern van medewerkers, mensen sterk gaan verbinden aan de 
organisatie: polyvalente mensen, daarin investeren met opleidingen zodat competenties op 
punt blijven  
Perifere groepen: groepen die uitstromen bij weinig werk, instromen bij veel werk: gaan 
minder verbinden vb. tijdelijk werken  
Outsourcen: activiteiten afstoten naar een andere organisatie  
Offshore: heel veel van de productieactiviteiten zijn geoutsourcet naar lange loon landen: 
beweging die veel sneller gedaan is 

2.3.1 VORMEN VAN FLEXIBILITEIT PAGINA 40 

 
 
Wendbaarheid en arbeid  
Vandaag naar een systeem geëvolueerd waarin je zoveel uren op jaarbasis gaat moeten 
werken: veel werk → meer werken, weinig werk → minder werk: op initiatief van de 
organisatie zelf  
→ Uitzendarbeid: randstad: voorboden dat het beter gaat met de economie: nog niet 
definitief mensen in dienst nemen 
 

 
 
 

Numerieke 
flexibiliteit

Functionele 
flexibiliteit

Temporele
flexibiliteit

Contractuele 
flexibiliteit 
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1986 → 2016  
Uitzendarbeid? Ik wil werken, maar momenteel geen werkgever voor contract van bepaalde 
duur. Uitzendarbeid bemiddelt voor bepaalde werkgever: werkgever zegt ik heb iemand 
nodig met die competenties. Tijdelijk werk vb. mensen die ziek zijn vervangen, iemand die 
plots weg is vervangen  
 
Vooral voor laaggeschoolde een kanaal om een job te vinden: veel onzekerheid: naarmate 
de economie terug aantrekt durft men nog niet direct werknemers van onbepaalde duur 
aan te trekken: dus uitzendkrachten inzetten om meer arbeidsvolumes te kunnen sturen: 
dure methode: als het daarna beter gaat met de organisatie gaan men de werknemers een 
contract van onbepaalde duur aanreiken  
Als het slechter gaat met de organisatie: gaan eerst de uitzendkrachten uit de organisatie: 
daarna gaan stoppen met contracten van bepaalde duur: arbeidsvolume verminderen: nog 
erger, tijdelijke werkloosheid: we houden de competenties vast maar we betalen er veel 
minder voor: als laatste contracten van onbepaalde duur opzeggen.   
→ Uitzendarbeid is aan belang aan het winnen: voorbeeld van flexibiliteit: rode lijn  
 

 
Evoluties: stijgmomenten: 1998 financiële crisis, je ziet heel wat minder uitzendarbeid: 
histogrammen gaan naar benden: flexibele inzet van arbeid  
 

 
 
Meer flexibiliteit in vb. Nederland, Australië, Nieuw-Zeeland: hangt af van land tot land, 
economie tot economie of er sprake is van veel of weinig uitzendarbeid.   
Uitzendarbeid wordt meestal toegepast in zeer liberale markteconomieën. Landen waar 
vakbonden steeds minder macht hebben, krijg je meer flexibiliteit.  
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Actuele discussie 
Filmpje staking Deliveroo: schijnzelfstandigheid, willen vaste contracten. Als echte 
zelfstandige verdien je meer.  

2.4. WAT IS CAPACITEITSPLANNING EN HOE ‘FIT’ HRM-PLANNING HIERIN? 
PAGINA 43 

• Doeltreffende en doelmatige allocatie van personeel en kosten 
• Inzicht verwerven in discrepantie tussen de personeels(competentie)behoefte en -

beschikbaarheid bij een ongewijzigd of te wijzigen beleid 
•  

Capaciteitsplanning?   
Wat moet HRM doen, wat zijn de interventies voor de volgende periode om een flexibele/ 
wendbare organisatie te zijn die presteert? Niet te veel werknemers, maar ook niet te 
weinig 
→ Hoeveel mensen hebben we wanneer nodig?  

2.4.1. DIVERSE FASEN BINNEN HET PLANNINGSTRAJECT PAGINA 43 

 
Inplannen dat we op het juiste moment het juiste aantal competenties hebben  

1. Onderzoeksfase 
Extra gegevens verzamelen, wat heeft vroeger geholpen en wat niet? Wat zijn de 
scenario’s? Vb. de volgende 10 jaar zullen een aantal proffen op pensioen gaan. Pensioenen 
zijn wettelijk geregeld dus je kan tijdig beginnen uitkijken naar opvolging.  
Redenen waarom mensen vrijwillig ontslag nemen: ook deze gegevens verzamelen 

- Niet te weinig betalen want dan vertrekken je beste mensen 
Zijn wij marktconform aan het uitbetalen? Bedenking die je moet maken: pay and benefit: 
niet te veel maar ook niet te weinig betalen 

- Genoeg loopbaankansen geven aan de werknemers (als je dit kan)  
Mensen willen kansen krijgen om door te groeien in hun job  

- Woon-werkverkeer: omwille van de afstand ontslagnemen 
De tijd die je doet om van je thuis naar het werk te rijden  

2. Voorspellingsfase 
Gelet op die ontwikkelingen kan je en aantal voorspellingen maken over hoe het 
personeelsbestand er zal uitzien als je niets doet. In het verlengde van het businessplan, 
waar wil je met de organisatie naartoe? 

3. Planningsfase  
Kijken hoeveel mensen er binnen een jaar beschikbaar zijn en hoeveel wij er nodig gaan 
hebben. Zoeken naar een matching: we weten wat we willen doen, onze tekorten, onze 
overschotten en hoe gaan we dit bijsturen?  
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Links: vertrek vanuit strategie, waar wil je organisatie naartoe? Goed om elk jaar te kijken 
waar we staan en hoe we onze strategieën moeten bijsturen. Hoe ziet de organisatie eruit? 
Welke afdelingen gaan we nieuw oprichten en welke gaan eruit? Behoeften aan 
medewerkers.   
 
Rechts: vertrekken vanuit een aantal mensen waar een aantal dingen mee kunnen gebeuren 
(pensioen, zelf vertrekken, opleiding volgen, ziek worden): mensen met talenten die verder 
ontwikkelt kunnen worden, m.a.w. hier een zicht op krijgen, wat is de interne dynamiek? 
Idee over hoeveel mensen zou ik in een bepaalde jaar moeten beschikken? Te veel/te 
weinig of competenties die we niet meer nodig hebben en we hebben er andere nodig (ICT-
revolutie): als moet worden strategie bijgestuurd door vb. impact van de nieuwe 
technologieën wordt moet medewerkersbestand ook bijgestuurd worden  
 
Strategy maps 
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2.5. STAPPEN BIJ HR-PLANNING PAGINA 46 

Organisatiestrategie en HR-strategie?  

 
Company strategy 
Vb. Universiteit ziekenhuis dat ervoor kiest om een 3e lijn ziekenhuis te worden 
1e lijn: huisarts 
2e lijn: ziekenhuis met zijn specialisten  
Employees: wat moeten de mensen kennen en kunnen om het waar te maken? Welke 
betrokkenheid verwachten we? Welke waarden moeten ze belangrijk vinden?  
HR-strategy: wat ga ik doen om die mensen te vinden?  
→ Key functions: sleutelfuncties: hoe gaan we rekruteren? Layoffs zijn mensen die 
vertrekken  
 
Structure follows strategy: als ik weet waar ik naar toe wil, zal ik mij zo organiseren  

2.5.1. ORGANISATIECONFIGURATIE PAGINA 46 

 

 
 
Ideaalplaatje van een georganiseerde organisatie, niet elke organisatie is zo georganiseerd: 
je hebt aantal kernfunctiedomeinen  
R&D: nieuwe ideeën/diensten/producten ontwikkelen  
Design: ontwerp van een ‘’mooi’’ model  
Productieplannen: wat, wanneer produceren: zelf doen of elders doen?  
Productengineering: aansturen van de processen  
Marketing: hoe communiceren met de markt via marktonderzoek: beste manier om een 
product te positioneren vb. supermarkt of niet? Vb. welke verpakking? → Zeer belangrijk, 
opvolging hiervan ook belangrijk  
Sales/ key accountmanagement: opvolgers, hoe maken we van ons product een merk? Vb. 
eliteschool  
Servicesupport: onderhoud, klachten van de mensen: hoe gaan we dit organiseren? 
Onlineservice, telefonisch?  
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Ondersteunende functiedomeinen: zelf doen of elders laten doen?  
Kwaliteit: kwaliteitsopvolging is ongelofelijk belangrijk: best intern/zelf doen  
ICT 
Accounting: belangrijk stuk zelf doen, bepaalde activiteiten elders 
HRM: stuk zelf doen, bepaalde activiteiten elders Vb. Aanwerven van mensen, het 
uitbetalen van lonen (assessment centers) bedrijven met ervaring 
Logistiek: Vb. Chemiebedrijven, producten moeten vervoerd worden: gaan de bedrijven het 
zelf doen? Nee, veel goedkoper om het door vrachtwagenbedrijven te laten exporteren  
→ Wat gaan we zelf doen? Wat niet? Beeld krijgen van hoe de organisatieconfiguratie eruit 
zal zien  
 
Welke functies zijn cruciaal voor de organisatie: kernvraag waar we voor staan  
 

2.5.2. GEDIFFERENTIEERD HRM PAGINA 47 

HR-planning ondersteunt die personeelscategorieën die schaars zijn op de (externe) 
arbeidsmarkt en/of cruciaal om de strategie te realiseren. 

 
 
Uniekheid/schaarste menselijk kapitaal arbeidsmarkt: kijken naar die competenties die we 
niet kunnen missen: veel meer naar knelpuntberoepen gaan vb. te weinig leerkrachten  
Er treden minder jongere in op de arbeidsmarkt dan dat er oudere uitstromen.  
 
Verwachte performantie menselijk kapitaal: kernmedewerkers zijn belangrijkste voor 
resultaten van de organisatie en deze mensen zijn vaak moeilijk vindbaar.  
HRM richt zich op sleutelfuncties en bottleneckfuncties: welke strategieën ontwikkelen in 
termen van searching, om deze naar onze organisatie te krijgen?   

2.5.3. SLEUTEL- EN BOTTLENECKFUNCTIES  
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Sleutelfuncties: jobs waar ik weinig mensen voor vind, en die ik absoluut nodig heb om mijn 
organisatie te doen draaien: vaak ook internationaal gaan zoeken: in functie hiervan HR-
strategie opbouwen want als je die niet heb is je organisatie totaal mislukt.  
Vb. hart en vaten chirurg  
 
Bottleneck functies: mensen die strategisch niet per se belangrijk zijn maar die je toch nog 
nodig hebt. Deze mensen vindt je ook niet makkelijk op de arbeidsmarkt.  
Vb. Verpleegkundige  
→ Je moet scherp staan vanuit HR naar zowel sleutelfuncties als bottleneckfuncties.  
Vb. steeds moeilijker om assistenten aan de universiteit te vinden.  
 
Added value in key functions and other functions 

 
Gedifferentieerd personeelsbeleid: sleutelfuncties kunnen meerwaarde van de organisatie 
aanbieden, veel meer dan de andere jobs. Sleutelfuncties gaan in termen van performantie 
heel snel rendabel zijn.   

 
Afhankelijk van strategische focus, wat kan de sleutelfunctie zijn?  

- Innovatie → Vb. Apple, Microsoft, google vooral mensen nodig in R&D 
- Groei → sales = core people  
- Brandleiderschap → nood aan marketing People 
- Prijsleiderschap → Vb. Colruyt: sleutels zijn inkopers 

Waar wil ik naartoe en wie zijn de sleutelfuncties die daarin belangrijk zijn?  

2.6. BEDRIJFSDEMOGRAFIE  
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Hoe is de evolutie van uw personeelsdemografie?  
Vb. universiteit: veel meer 50-plussers en weinig jongere  
Je moet gaan naar een evenwichtige opbouw, zodanig dat er mensen inzicht zijn die de job 
kunnen overnemen en het uiteindelijk nog veel beter kunnen doen. Hoe intern/ extern/ 
internationaal iemand vinden?  
Erik pleit voor een leeftijdsbewust HRM  

2.6.1. LEEFTIJD, MEERDIMENSIONAAL 

 
Leeftijd is een relatief begrip  
Kalenderleeftijd: hoe oud is iemand?  
Prestatieleeftijd: het is zeker niet altijd zo dat naarmate mensen ouder worden ze minder 
presteren, dit is wel het geval bij vb. lichamelijke arbeid. Het verbaal vermogen wordt 
echter sterker naarmate mensen ouders worden. Mythe van plus 50 kan niet meer 
presteren blijkt niet uit wetenschappelijk onderzoek.   
Psychosociale: of ik presteer of niet 
Organisatie: krijg ik genoeg mogelijkheden?  
Levensloop: vb. ouders ziek, echtscheiding kan impact krijgen 
 

 

 



 65 

→ Vraagstuk werkbaar maken 
 
Leeftijd speelt wel en jongere gaan andere dingen verwachten dan oudere. Sommige 
verwachtingen zijn wel hetzelfde, iedereen wilt gerespecteerd worden op het werk.  
Jongeren voelen meer verantwoordelijkheden als ze ontwikkelingskansen krijgen. Als je 
mensen vertrouwen geeft dan gaan ze ervoor, people management is mensen motiveren 
stimuleren. Jongeren scoren lager in vertrouwen.  
Vermijden: collega’s die futloos met pensioen gaan: dagen aftellen tot ze op pensioen 
kunnen  
Oudere werknemers zullen langer willen blijven werken indien ze meer leren, wat is de 
werkbaarheid?  
Positieve effect van promotie (job met meer verantwoordelijkheid) daalt met de leeftijd.  
Oud met een d is niet out met t  
 
Factoren die de behoefte aan competentieprofielen bepalen  

 
Meeste starten als junior: trainee: meestal een half jaar naar het buitenland: leren, waarin 
voel ik me goed? Eerste 2-3 jaar na de studie  
Daarna doorgroeien naar professional en dan senior.  
 

 
Waar zijn we als organisatie? Binnen welke omgeving? Welke werkplaatsen hebben we? 
Welke jobs hebben we? Wat is de architectuur van mijn werkplaatsen? 
Organisatiecompetenties, wat zijn de sleutels en bottleneckfuncties?  
Wat heb ik nodig aan competenties en wat heb ik beschikbaar als ik niet intervenieer. 
Strategieën die ik ga ontwikkelen operationeel om ervoor te zorgen dat we dat evenwicht 
kunnen realiseren.  
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Personeelsbehoefteplanning op basis van taakanalyse bij een pizzarestaurant 

 
Hoeveel mensuren heb ik nodig? Fulltime equivalente (FTE): ik heb zoveel mensen nodig om 
mijn organisatie te doen draaien 

2.6.2 STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING  

 
Voor 2019 en 2020 nu al initiatief beginnen nemen.  
 
Samenhang strategisch beleid en personeelsplanning 

 
Strategisch personeelsplan nodig waar we afspraken maken over welke instroom met welke 
competenties/talenten en waarden we nodig hebben.  
Welke waarden moeten medewerkers hebben, die fitten met de organisatiecultuur? Gaan 
we intern doorstroom voorzien zodat ze kunnen doorgroeien in de organisatie. Uitstroom 
organiseren.  
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HRM-praktijken die kunnen worden ingezet om de diverse discrepanties op te lossen 

 
Hele dynamiek: overzichtsplaatje  
 
Samenvatting 

 
Persoonlijke flexibiliteit: wat zijn allerlei krachten?  
Organisatorische flexibiliteit: stappen met aandacht op strategische analyse  
Gap fit: kloof tussen gewenst en huidig personeelsbestand: hoe ga ik via instroom, 
doorstroom en uitstroom en ontwikkelingen van talenten daarop inspelen?  
 
Inbesteden vb. kinesisten in ziekenhuis: eerst allemaal ontslagen en dan aannemen als 
zelfstandige (verhoogt de productiviteit, want kinesisten gingen thuis nog bij klussen en 
maakte niet uit hoeveel klanten ze hadden, ze verdiende allemaal evenveel): nu worden ze 
per prestatie betaald.  
 
ROI/ROE 

• HRM als business partner - zorgt voor voldoende beschikbare competenties in een 
volgende periode.  

Bij het uitstippelen van de strategie is HR een belangrijke partner om te zien dat op het 
juiste moment de mensen met de juiste competenties/talenten aanwezig zijn. Al dan niet 
via instroom/doorstroom/opleiding  
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→ Dat planmatig uitwerken noemen HRM als business partner 
• De analyse van de dynamiek binnen het actuele personeelsbestand leert welke 

interventies noodzakelijk zijn voor de realisatie van een volgende strategische 
periode, waarbij dat ook een flexibel gegeven is. Dus kan/moet er constant 
bijgestuurd worden. 

• ‘Right size’ (geen vacatures of boventalligheid, lage frictiekosten) 
• ‘Right shape’ (voldoende kritieke competenties en opvolging) 
• ‘Right costs’ (beheersbare (competitieve) arbeidskosten) 
• ‘Right agility’ (wendbaarheid, veerkracht, flexibiliteit)  

Voorwaarde voor een duurzaam competitieve positie als organisatie. 

2.6.3. HR, DUURZAAMHEID EN ETHIEK  

• “Ethics is a societal discussion of what ought to be considered for overall human 
well-being, including the broader concepts of fairness, justice and injustice, what 
rights and responsibilities are operable under certain situations, and what virtues a 
society admires and wants to emphasize. Human Resource Management is a 
business function that is concerned with managing relations between groups of 
people in their capacity as employees, employers and managers. Ethics is the 
bedrock (=fundament) on which all relationships are built…If fairness and justice are 
important to achieve the goal of ethics, HR function can play a key role in fostering 
fairness in the organization” (Sah, 2015: 1) 

• Sociaal of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)/ bedrijfsethiek, 
duurzaamheid en HRM: 

• Bv. bij HRM-prakijk selectie: rekening houden met minderheden, 
genderproblematiek,…? 

• Bv. bij HRM-praktijk uitstroom: rekening houden met leeftijd, thuissituatie,…? 
• Bv. bij HRM-praktijk leren & ontwikkelen: training organiseren rond ethisch 

handelen? 
 
Duurzaam HRM: het ROC-model 

 
Respect: zingeving, zelfontplooiing, dialoog, talent, autonomie, engagement op de HR-
agenda. In een duurzaam HR-discours wordt de eenzijdige nadruk op economisch relevante 
competenties verlaten. Naast competenties zal ook een positief organisatieklimaat 
gekenmerkt door wederzijds vertrouwen, verantwoordelijkheid, talent, engagement en 
betrokkenheid een belangrijke bron van duurzaam concurrentievoordeel zijn. 
Omgevingsbewustzijn: Elke organisatie is een minisamenleving, waarin men 
geconfronteerd wordt met dezelfde maatschappelijke issues als in de ruimere samenleving. 
Het omgaan met diversiteit, work-life balance, kansengroepen, maar ook schaarste op de 
arbeidsmarkt, vergrijzing, vervuiling,… 
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Continuïteit: streven naar continuïteit en performantie. 3 niveaus van performantie: 1) 
organisatie (bv. kwaliteit, efficiëntie, flexibiliteit, innovatie, omzet, marktaandeel, winst), 2) 
maatschappij (bv. werkgelegenehid bieden, milieudoelstellingen halen, 
stakeholderstevredenheid), 3) individu (bv. inzetbaarheid).  
 
→ Geëvolueerd van job zekerheid naar werkzekerheid 

2.7. UITLEIDING 

Peilen van wat HR moet doen en wat we in de volgende hoofdstukken stapsgewijs gaan 
ontwikkelen.  
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3. REKRUTEREN ALS STERKE WERKGEVER 

Wat moet je doen vanuit HRM dat we een werkgever zijn waar mensen willen gaan werken?  

3.1 INLEIDING PAGINA 53 

3.1.1. VRAAGSTUK?  

 
Gaat over de instroom me de bedoeling om arbeidsgedrag te realiseren om betrokken 
medewerkers he hebben zodat de organisatie goed performeert.  
Voorwaarde voor duurzame strategische concurrentiepositie is het samenstellen van 
performante pool van medewerkers.  
Focus: sleutelcompetenties, sleutelfuncties, bottleneckfuncties: hoe, met niet te veel 
kosten, de doelgroepen aanspreken zodat ze bij ons willen werken? HR-instroom activeren 
om mensen duurzaam te verbinden met de organisatie. Hoe een sterke werkgever zijn om 
mensen te rekruteren. Uitdaging is uit een beperkte arbeidsmarkt voorraad die mensen te 
strikken die cruciaal zijn voor onze organisatie.  
 
Focus 

• Het betreft het op een efficiënte en doelmatige wijze relevante kandidaten bereiken 
en tot kandidaatstelling activeren. 

• Concreet is het doel van de HRM-praktijk ‘instroom’ om de noodzakelijke 
(menselijke) competenties en talenten aan te trekken en deze vervolgens ook 
duurzaam te (ver)binden aan de organisatie. 

• Daarom dient HRM zich zo te organiseren dat het alsnog die competenties kan 
werven en nadien selecteren (Hoofdstuk 4), zowel voor vandaag als voor morgen, in 
een voortdurend veranderende omgeving. 

• Competentiemanagement is de sleutel om een duurzaam competitief voordeel te 
realiseren als ‘business partner’ bij een beperkte arbeidsmarktvoorraad.  

3.1.3. REKRUTEREN/WERVEN?  

Omvat alle HRM-activiteiten die gericht zijn op het identificeren en aantrekken van 
potentiële kandidaat-werknemers, die potentieel geïnteresseerd zijn in de vacante 
functie/rol, over de beoogde competenties beschikken (realistisch), bereid zijn te 
solliciteren en bewogen kunnen worden tot solliciteren. 
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Competenties: kennis, vaardigheden en attituden 
Personeelsbehoefte: wat hebben we nodig? Hoe gaan we dat vertalen in een vacature? Dat 
kan ik doen door duidelijk te maken, wat moet er in de functie gebeuren? Functieanalyse, 
hoe doen we dat, hoe pak ik dit aan? Ik heb nood aan een competentieprofiel: vertrekken 
vanuit wat de resultaten moeten zijn voor die bepaalde job. Wat heeft die aan talenten, wat 
heeft die al elders gedaan wat voor ons interessant kan zijn? Vraag naar competenties. 
Sollicitatie → selectie → socialisatie  
Socialisatie: on boarding: junior die binnen komt meteen opvangen, instrueren, wat wordt 
ervan hen verwacht? Als trainee klaargestoom worden.  

3.2. JOB ARCHITECTUUR ORGANISATIE PAGINA 55 

 
Verschillende afdelingen en op welk level zoeken we mensen? Waar hebben we mensen 
nodig? Bolletjes: veel of weinig nodig van bepaalde mensen? Deze organisatie zoekt veel 
mensen in R&D (groot bolletje). Soms internationaal de arbeidsmarkt aanspreken via active 
searching: duurt lang, kost veel geld maar een investering om morgen nog beter te 
presteren. 
 
Welke typerende kenmerken? Job, positie, medewerker 

 
 



 72 

Positie: wat zoek ik? Waar positioneer ik dat binnen mijn organigram?   
Job/taakinhoud: wat houdt dat in? Welke verantwoordelijkheden? Perspectief van de 
functie.  
Werknemersprofiel? Wat voor man/vrouw moet dit zijn? Een fit hebben tussen 
waarden/normen/motivatie/gedrevenheid van de organisatie met die persoon. Organisatie 
naar een goede duurzame arbeidsrelatie ontwikkelen.  

3.3. COMPETENTIEMATRIX EN COMPETENTIEPROFIEL PAGINA 57 

• Kerncompetenties organisatie? 
• Typeren generieke alsook specifieke competenties voor een bepaalde rol, functie of 

functiefamilie? (‘top-down’ via competentiewoordenboek) 
 
Schakel tussen wat zijn de competenties en hoe gaan we die op een geldige en betrouwbare 
manier meetbaar maken? Hoe gaan we dat meten? Competenties moeten observeerbaar 
en meetbaar zijn.  
Generieke competenties: nodig voor elke medewerker in de organisatie  
Vb. klantgerichtheid 
Specifieke competenties: kennis van bepaalde zaken, bepaald onderzoek onder de knie 
hebben: job specifiek (vb. Doctoraat nodig om aan de universiteit les te geven)  
 
Functie-analyse  

 
Wat zijn dingen die mensen absoluut moeten kennen en kunnen, die daarom niet altijd 
voorkomen: critical incidents → requirements: wat moet je soms in uitzonderlijke 
omstandigheden kunnen?  
Hier moet je het echt kunnen waarmaken: magic moments → attractive aspects  
 
Job analyse: beschrijving geven van wat er allemaal moet gebeuren in de job, wat zijn de 
verschillende taken? Als je dit weet, weet je ook op wat je mensen moet selecteren: 
competentieprofiel.  
Waarom moet je bij mij komen werken en niet bij de concurrenten? = employee value 
proposition  
 
Voorbeeld 1 

• Als Customer Service medewerker ben je verantwoordelijk voor volgend 
takenpakket: 

• Je beantwoordt vragen van klanten telefonisch of per e-mail.   
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• Je zorgt ervoor dat je steeds tijdig communiceert en je besteedt ook extra 
aandacht aan de kwaliteit.  

• Je beantwoordt vragen over de dekking, de te volgen procedure, de 
terugbetaling, de aansluiting,…  

• Je doet het nodige opzoekwerk omtrent dossiers en koppelt terug naar de 
klant.  

• Je communiceert met ziekenhuizen over de hele wereld. 
 
Voorbeeld 2 

• Als Claims Analist analyseer je schadeclaims voor ziektekosten van de cliënten: 
• Je behandelt dokters- en hospitalisatierekeningen van de werknemers van 

internationale bedrijven of intergouvernementele instellingen.  
• Je analyseert terugbetalingen en je beoordeelt, codeert en berekent ze met 

behulp van geïnformatiseerde rekensystemen.  
• Je hebt oog voor onnauwkeurigheden in dossiers en signaleert ze aan je 

afdelingsverantwoordelijke.  
• Je geeft de juiste informatie door aan alle betrokken medewerkers.  
• Je stelt je kritisch op tegenover bestaande werkwijzen en je denkt actief mee 

over verbeteringsprocessen in je afdeling. 
 
YouTube filmpje  
Zijn competenties voldoende om resultaat te boeken? Omgeving in het filmpje is niet de 
juiste plek om het waar te maken/ te performeren. Het is niet omdat je gemotiveerd bent 
en je de competenties hebt dat je het ook zult waarmaken.  
 

3.3.1. WAT ZIJN COMPETENTIES? PAGINA 57 

 
Arbeidsgedrag is in functie van competentie x motivatie x opportuniteiten   
De mogelijkheid krijgen om… heeft te maken met collega’s, leidinggeven, materiaal, 
werkomgeving, arbeidsomstandigheden.  
Als 1 van de 3 nul is, gebeurt het niet…  
 
Hypothese: er is een causaal verband tussen competentie en effectieve of superieure 
prestaties in een job of een arbeidssituatie.  
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Competentie 
• A competency is …  

• an underlying characteristic of an individual  
• that is causally related to criteria referenced effective and/or superior 

performance in a job or a situation.  
• in that it may be a motive, trait, skill, an aspect of one’s self-image or 

social role or knowledge which he or she uses. (...)  
• a capacity that exists in a person, that leads to behaviour, that meets 

the job demands within parameters of organizational environment.  
• And that, in turn, brings about desired results.” (Boyatsis, 1982: 21) 

• Eender welke eigenschap die oorzaak is van succes in een job of een 
arbeidssituatie binnen een samenwerkingscontext. 

Beperk u tot een aantal meetbare competenties, stuk of 8-9. Anders te veel geld voor 
assesments: elke competentie moet minstens 2 keer geobserveerd worden om ze geldig in 
de vinger te krijgen.  

• “Een observeerbare eigenschap onder de vorm van kennis, kunde of een 
gedragsvaardigheid, die bijdraagt tot succesvol functioneren in een specifieke 
rol of functie” (Van Beirendonck, 2009). 

 
Karakteristieke van mensen die voor een stuk gelinkt worden aan de arbeidssituatie: niet 
enkel kennis, vaardigheden en attitudes maar ook persoonlijkheid vb. Sales: extravert  
Vb. boekhouder liever niet creatief, eerder introvert. Personality treaths zijn daar heel 
belangrijk in om een job te kunnen doen.  
→ Dat leidt tot dat arbeidsgedrag dat tegenmoed komt aan de job vereisten om resultaat te 
boeken.  
Observeerbaar = meetbaar in het licht van de doelstelling/strategie  
 
Competenties 
Eigenschappen die op een observeerbare en bijgevolg meetbare manier bijdragen tot 
betere of aangepaste prestaties, die noodzakelijk zijn om de missie en doelstellingen van de 
organisatie te realiseren. 

• Vaktechnische of kennisgerelateerde competenties 
Vb. prof moet junior kunnen opleiden naar een doctoraat  

• Gedragscompetenties 
• Waardegebonden competenties 

Hangt af van de cultuur van de organisatie, fit tussen werknemer en organisatie.  
• Functie-/rolspecifieke competenties 
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Competentiewoordenboek 

 
→ Visuele voorstelling van alle mogelijk relevante gedragscompetenties die een organisatie 
nodig zou kunnen hebben 
 
Competenties op vb. het vlak van leiding geven (gericht kunnen formuleren), coachen, 
delegeren, ontwikkelen van medewerkers, probleemoplossend denken.  
Hoe gestructureerd een probleem aan te pakken? Belangrijk aandachtspunt, achter de 
symptomen het probleem te zien. Hoe communiceren, met mensen omgaan?  
Elke organisatie maakt een competentiewoordenboek over de algemene competenties 
nodig in een organisatie en de specifieke competenties voor een job.  
 

 
Zie pagina 60-61 boek 
 
Eerst een een begrijpelijke definitie opstellen zodat we weten wat we eronder verstaan. 
Hoe vertaal ik deze definitie naar voorbeeldgedrag? Wat verstaan we er nu onder in onze 
organisatie? Zie indicatoren: nieuwe werknemer duidelijk maken wat van hem/haar wordt 
verwacht. Evolutie: competenties uitgooien en nieuwe invoeren.  
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Kerncompetenties: 

- Ondersteunen en samenwerken  
- Omgaan met andere en presenteren  
- Analyseren en interpreteren  

Worden verder opgesplitst in andere competentieniveau en daarna in een verder 
gedragsniveau. Niet allemaal altijd relevant, die uitpikken die in die job, dat profiel passen. 
Omschrijving in heel concreet voorbeeldgedrag vertalen: kan je in een rollenspel uitlokken. 
Heeft iemand het of niet? Idee erachter  
 

Analyseren wat mensen moeten 
kennen en kunnen in termen van competenties om hun job te kunnen doen.  

3.3.2 HET COMPETENTIEPROFIEL PROFIEL 61 
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Dagboekmethode: mensen laten opschrijven waar ze mee bezig zijn.  
Critical incidenten: er kunnen momenten zijn die relatief weinig voorkomen, maar als ze 
voorkomen moet je kunnen anticiperen  
Vb. Hudson rivier: vliegtuig dat in moeilijkheden kwam en moest een noodlanding te maken: 
komt een noodlanding veel voor? Nee, maar als het zich voorkomt moet je er wel op 
kunnen reageren 
Vb. Iemand die verantwoordelijk is voor de veiligheid van andere mag niet als eerste gaan 
lopen: stressbestendigheid: hierop testen 
 
Critical incident techniek?  

 
Voorbeeld: ober in een restaurant  
Critical incidenten?  

- Zatte mensen die niet naar huis willen  
- Iemand verslikt zich  
- Leverancier die te laat levert  
- Er komen meer mensen dan verwacht  
- Drank over een klant morsen  

Dingen die niet evident zijn, geen alledaagse dingen: maar als het zich voordoet moet je 
weten hoe je moet reageren. Wat moet de ober hebben aan requirements/competenties 
om hierop te kunnen anticiperen?  
 
Onderwijsassistent in wat voor situaties kan die terecht komen en aan welke competenties 
moet die voldoen om te weten dat het een goede assistent is? Voorbeeld van 
examenvragen 
 
5 competenties voorspellen het advies met grote waarschijnlijkheid voor een 
managementprofiel (86%) 
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→ Competenties die een manager nodig heeft   
- Plannen en organiseren  
- Flexibiliteit  

Geen verstarde houding, moeten kunnen inspelen: als iets moet worden bijgestuurd moet 
dit ook gebeuren, niet alleen denken dat je eigen visie de enige visie is.  

- Overtuigingskracht  
Eerlijk argumenteren.   

- Initiatief  
Nieuwe dingen aanbrengen.  

- Leidinggeven 
→ Een aantal van deze dingen zijn leerbaar 
 
Relevante dimensies?  
 

 
 
Wat vind je belangrijk in een job? Waar wil je voor gaan? Vanaf vandaag beginnen bouwen 
aan je social network contacten. Wat zijn uw interesses? Wat wil je wel, wat wil je niet?  
 
Hoe meten/observeren?  
 

 
 
Nieuw: vandaag korte voorstelling maken in een video je meestuurt met je sollicitatie.   
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3.3.3 COMPETENTIE MATRIX: DE SLEUTEL VOOR DE SELECTIE PAGINA 64 

 
Welke competenties zijn nodig in diverse resultaatsgebieden? 

 
In welke functie zijn deze competenties nodig?  
 
Competentiematrix 

 
Links: competenties 

- Emotionele stabiliteit 
Vb. niet meteen in tranen vliegen  
Is geen emotionele intelligentie: empathie hebben voor de klant: belangrijk om met mensen 
te kunnen werken.  
 
Rechts: welke meetmomenten/oefeningen ga ik inzetten? Minsten 2 keer een competentie 
meten met een verschillende oefening/   
Hoe meer competenties, hoe meer meetmomenten → Duur  
→ Investeer dan kost het niets = stelling van Erik: een slechte aanwerving kost soms veel 
meer.   
 
De klassieke vacature-versus de actuele talentenbenadering 

 Schaarste op de arbeidsmarkt: shift 
naar actief zoeken  
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3.4. AANTREKKELIJKE WERKGEVER BINNEN ‘THE WAR  FOR TALENT’  

Persuasion problem  
 
Focus 
 

 
 
De arbeidsmarkt wordt hoe langer hoe meer een groot probleem voor de hooggeschoolde 
functies omwille van de demografie. De uitdaging van HRM? Mensen overreden om te 
komen werken voor de organisatie.  
Employer branding: identificeerbaar, unieke werkgever zijn, hoe maken we het verschil met 
andere werknemers?  

3.4.1. ‘EMPLOYER BRANDING’ – WAT IS HET?  

 
Werken aan een Employer Brand (Hoe het verschil maken?) 
 

 
 
Definieer doelgroepen  
Aandacht voor de doelgroep: wat voor types diploma? Ervaring of niet?  
Vb. Universiteit: Voor assistenten zoeken we geen 50+ bij wijze van spreken. 2 groepen: 
juniors die we weghalen van verschillende universiteit. Mensen met al enkele ervaring, die 
hun ervaring willen vertalen in een doctoraat. 2 typen doelgroepen waar je hetzelfde 
genoegen aan kan beleven.  
Gaan we intern of extern rekruteren? Als we vacatures maken gaan we het altijd extern 
bekend maken.  
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Operations 
Creative formats: op een creatieve manier uw boodschap brengen, duidelijk maken wat de 
bedoeling is.  
Organisatie imago is belangrijk om als attractief bedrijf op de mark gepercipieerd te worden 
op de markt. Waar maken we het onderscheid en zien de mensen dat? Het imago moet op 
de arbeidsmarkt overgedragen worden.  
 
Analysis  
Wat is het beeld dat men heeft? Onze generatie wil een goede work-life balance, dus dit 
voorzien in het beleid van de organisatie.  
 
Strategy  
Wat is de employee value? Meerwaarde? Proposition: waarom koop je mijn product en niet 
dat van de concurrent? Naar welke media ga ik gaan?  
Organisatie imago is belangrijk om als attractief bedrijf op de mark gepercipieerd te worden 
op de markt. Waar maken we het onderscheid en zien de mensen dat? Het imago moet op 
de arbeidsmarkt overgedragen worden.  
Attractief zijn al werkgever en zo meer kans hebben om mensen te vinden die fitten in de 
organisatie: persoon-organisatie fit  
 

 
 
‘Employer imago‘ als een competitief voordeel?  

 
Branding is bewustzijn wie je bent als organisatie: het imago: wat ziet de buitenstaander die 
de organisatie niet kent? Wat is het image als werkgever?  
Branding: in welke mate zijn wij een merk? Vb. Apple – Huawei: waarom Apple? En geen 
Huawei die goedkoper is maar waarmee je hetzelfde kan doen. Apple is in branding 
geslaagd. 
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Personeelsmarketing: wat hebben wij aan te bieden? En als je aangenomen bent, hoe kan 
ik deze werknemers dan vasthouden? = retentie  
 
Toepassing: diversiteitsbeleid (duurzaam HRM) 
Geen onderscheid religie, niet alleen jongeren maar ook oudere, man/vrouw: wordt zeer 
weinig gedaan  
Willen wij een duurzame organisatie zijn? Zeer moeilijk vraagstuk. Vroeger heel weinig 
vrouwen die doctoreerde, nu veel meer, al goed want er ging heel veel talent verloren.  
 

3.4.2. WAT LEERT DE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR?  

 
Predictoren, moderatoren en gevolgen van attractiviteit 
 

 
 
Wat zijn nu elementen die spelen? Wat zijn predictoren om een attractieve organisatie te 
zijn?  
Moderator = variabele  
 
Belang boodschap steunt op verschillende theoretische kaders 

 
Signaling theory: ik geef een signaal als werkgever dat ik er sta en dat ik een goede 
werkgever ben. Regelmatig moet uw werk ‘’in the picture’’ staan. Signalen geven dat je 
bestaat en dat je het goed probeert doen. Dynamische organisatie.  
 



 83 

Objective factor theory (VIE): een aantal dingen die duidelijk zijn, die je in de organisatie 
kan realiseren. Aangeven hoe je kan doorgroeien met je talenten, weg aangeven dat je dit 
succesvol kan doen. Gebaseerd op het V-model, wat vind je belangrijk? Values, 
instrumentality, en wat is de verwachting dat je het ken realiseren.  
 
ASA: Attractie, selectie en attritie: zorgen dat je attractie hebt, dat je attractief bent, dat je 
aantrekkelijk bent. Kan met belonen maar voor onze generatie is het vooral veel leerkansen 
krijgen (buitenland).  
 
Persoon-job fit of persoon-organisatie fit: het gevoel dat je je in de organisatie gelukkig 
voelt. Het moet fitten met de collega’s, policies, cultuur van de organisatie, leidinggevende.  
Vb. Je bent tegen wapens, dan moet je niet in zo’n bedrijf gaan werken. Wat zijn je 
waarden/normen en opvattingen? En hoe wil je je leven invullen?  

3.4.3. EEN EMPLOYEE VALUE PROPOSITION  

Waar maken wij het verschil?  
 

 
 
Ons product vb. Mars waarom kies je voor mars en geen ander product? Prijs, kwaliteit, 
prestige… Product strategie  
Welk product gaan we verkopen? Marketing, promotie voor maken. We moeten dit doen 
voor people: waarom bij mij komen werken? Zelfde redenering vanuit marketingstandpunt 
die we hier proberen mee te geven. Vraag van employee value proposition.  
 
Overzicht talent relation management  
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Wat zijn de sterkte van de organisatie? Wat zijn de sterkte die ik in de organisatie heb maar 
die andere niet hebben en die de doelgroep wel willen. Inspelen op A B C en E want dit is 
wat de doelgroep wilt. Andere geven B C en D, dus ik maak het verschil als werkgever. EVP 
met A en E. De boodschap zal zijn: kom bij mij werken want ik geef u A en E, 
belastingontwijking, nieuwe gsm, auto, goede work-life balance. Zo maak je het onderscheid 
om mensen aan te trekken.  
 
Employees value propositions (voorbeelden)  

 
 
Company culture: in de universiteit kunnen heel veel goede ideeën naar boven komen. 
Kansen om nieuwe dingen te ontwikkelen.  
Compensation: niet te veel betalen maar zeker ook niet te weinig.  
Location: hoe langer hoe recenter belangrijker geworden, hoe lang doe ik erover om te gana 
werken?  

3.5. HOE HET POTENTIËLE TALENT BEREIKEN?  

 
Van EVP naar de specifieke boodschap 
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Sterkte, verhalen die je hierond kan vertellen. Hoe gaan we dit communiceren? Aan welke 
doelgroep gaan we een bepaalde boodschap communiceren op een snelle manier en 
transparant. 

 
Een boodshcap heeft 3 functies. Met de doelgroep kunnen communiceren om iets te 
kunnen vertallen. We communiceren vandaag als bedrijf via de social media. Een boodschap 
moet de mensen motiveren, om er snel op te reageren. Kom ik hiervoor in aanmerking om 
te solliciteren? Selectiefunctie.  
 

  
Geen aantrekkelijke advertentie.  
 

 
Wat zijn de kanalen die ik ga gebruiken? Welke media? En welke boodschap? Hoe kan ik het 
potentiele talent bereiken?  
 

3.5.1. DEFINITIE RELEVANTE DOELGROEPEN 

Van organisatiestrategie naar doelgroepen op de arbeidsmarkt 
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Segment kandidaten 

 
Vooral geïnteresseerd in A: moeilijkst bereikbaar en meest nodig. Heel doelgericht 
communiceren is de boodschap. Communicatieadviesbureaus.  
 
Actief zoeken (kanalen, boodschap) 
 

 
Actieve zoekers: wanneer je net afgestuurd bent of je zoekt een andere job.  
Passieve zoekers: hij wilt wel een andere job maar weet nog niet direct waar hij naar toe 
willen, via welke kanalen deze bereiken? Als er een opportuniteit is is hij bereid erover na te 
denken. Mensen die van je searching te pakken kan krijgen, vaak 30-plussers.  
 
Interne versus externe rekrutering 
 

 There’s no best way 
Waarom extern rekruteren? Nieuw bloed binnen brengen, kan goedkoper zijn, nieuwe 
ideeën, innoverend, komen uit andere cultuur.  
Waarom intern rekruteren? Je weet wat de persoon wel/ of niet kan, doorgroeien. Kan wel 
zijn dat andere interne werknemers niet gelukkig zijn omdat zij niet zijn doorgegroeid.  
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Peter-principle: op een functie terechtkomen waar je niet competent voor bent. Net een 
promotie te hoog.  
 
Actief zoeken versus passief zoeken 

 
 
Career fairs: bedrijven die zichtbaar blijven op de universiteit ook al zoeken ze steeds 
minder mensen: netwerk wordt hoe langer hoe meer belangrijk. Vb. linkedin: netwerk van 
mensen die relevant kunnen zijn.  
Campus recruiting: voor hoger geschoolde juniors die kunnen beginnen als trainee, erg 
belangrijk voor aantal niches op de arbeidsmarkt  
Employee referrals: medewerkers die kandidaten aanbrengen in hun omgeving, vertellen 
over hun job. Sommige bedrijven geven hier een premie voor. Medwerkers zijn 
ambassadors.  
Executive search: voor oudere profielen, ervaring belangrijk: Igon sender: volgen allerei 
mensen die actief zijn in het bedrijfsleven op en doen dan een aantal voorstellen. 2 of 3 
kanddidaten voorstellen aan bedrijf dat op zoek is. Als ze niemand vinden moet je niks 
betalen, als ze wel iemand vinden betaal je rond de 40-50% van het bruto jaarloon (=duur). 
Maar voor heel grote bedrijven is dit belangrijk. Bewust opzoek gaan, mensen aanspreken.  
Social community recruiting: via de nieuwe media  
Tribal recruiting: met kinderen naar bedrijf komen (springkastelen, clowns), informeel 
contact: events organiseren en zo contacten leggen.  
Talent scouting: wordt hoe langer hoe belangrijker: talenten die je hebt moet je in het oog 
houden en blijven volgen. Stel u voor 2 heel goede kanddidaten voor 1 job. Eentje krijgt de 
job, andere zo snel mogelijk ook een job aanbieden.  
Competitive intelligence: zoeken naar verschillende manieren om te zoeken naar 
kandidaten die elders zitten met potentieel 
 

3.5.2. MEDIAKANALEN 

 
1/1: 1 naar velen: veel mensen bieden zich aan en iedereen kan dit gebruiken 
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Overzicht talent relation management 
 

 
 
Weten welke doelgroep belangrijk is vb. academische juniors → intern/extern zoeken 
(voordelen en nadelen)  
Bedrijven moeten het verschil kunnen maken: loon, voldoende aandacht voor work-life 
balance en hoe ga ik dit communiceren via een gevatte boodschap? Waarmee ik aandacht 
probeer te trekken.  
 
Potentiële klanten verbinden?  

 
Doorlooptijd zo kort mogelijk 
Snelle reactie: liefst automatisch en persoonsgericht 

3.5.3.DE COMMUNICATIEBOODSCHAP 
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Website belangrijk: belangrijkste uitstalraam van organisatie  
 

3.5.4. PRE- EN POSTEFFECTEN VAN EEN WERVINGSTRAJECT? 

 
Effectiviteit & efficiëntie? (Oorzaak/gevolg) 

 
 
Effect van welke kanalen gebruikt op performantie en blijven van medewerker 
→ Duurzaam rekruteren: werken aan kwaliteit van informatie 
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Post-hire effecten 

  
Realistische informatie over de job  
Job groeimogelijkheden  
Verschillende kanalen die verschillende typen van kandidaten zullen aantrekken  
→ Mensen die spontaan solliciteren scoren goed op bekwaamheidstesten en gaan beter 
presteren  
 
Uitleiding  

• Eerste professionele stap binnen de HRM-praktijk ‘instroom’ is dat zorgvuldig 
verduidelijkt moet worden welke competenties en/of talenten gezocht moeten 
worden op basis van een haalbaar (competentie)profiel en -matrix.  

• Employer  branding 
• Employee value proposition 
• Active searching  

 
Belangrijk om op professionele manier vandaag continu aandacht te hebben voor welke 
brands/welk merk je bent op de arbeidsmarkt. Hier werken bedrijven constant aan.  
Maak duidelijk wat de competenties, talenten die belangrijk zijn voor organisatie maar 
haalbaar. Niet 2 diploma’s gehaald hebben, jong zijn, ervaring hebben. Wees realistisch: 
haalbaar en dus ook betaalbaar.  
Hoe ben ik een aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt? Employer branding  
Employee value proposition: waarom bij A werken en niet bij B?  
Active searching: bedrijf zoekt constant naar talenten en potentieel op de arbeidsmarkt 
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4.  INSTROOM: SELECT EN ASSESSMENT 

We zoeken mensen die beantwoorden aan een bepaald competentieprofiel, die talenten en 
potentieel hebben. We zoeken mensen met allerlei sociale vaardigheden die minstens zo 
belangrijk zijn in termen van presteren binnen de organisatie.  
Voor een vacature vandaag, zijn veel minder mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt. Alert 
dat je niet de massa kandidaten gaat krijgen. 50-plussers maken meer en meer kans om zo 
aan een job te geraken.  
 
We zijn op zoek naar predictor om de onzekerheid te reduceren. Om de kans te verhogen 
dat we een keuze maken dat we een werknemer aannemen die past binnen de cultuur 
binnen onze organisatie. Investeren in het zoeken naar mensen, voorspellen van de sterkte 
en zwakte van een kandidaat.  
 
De uitdaging?  

 
HRM zorgt voor motivatie en inspiratie van medewerkers zodat ze goed presteren. Zodat ze 
bijdragen aan doelstellingen van organisatie daartoe de gepaste strategieën ontwikkelen vb. 
hoe selecteren we medewerkers? Aansluiten bij de strategie/missie van de organisatie, wat 
we willen organiseren. Bedoeling is werknemers selecteren die op een efficiënte en 
effectieve manier de job kunnen uitvoeren. Zo goed mogelijk de werknemers vinden, kiezen 
en verbinden die de bijdrage leveren.  

 
 
Geïnteresseerd in geëngageerde medewerkers, die zich inzetten voor de organisatie met als 
bedoeling als bedrijf te presteren. HRM is een onderdeel om de doelstellingen te realiseren 
waarbij we inzetten op arbeidsgedrag, proberen mensen te vinden die performant 
arbeidsgedrag gaan realiseren en daardoor bijdragen aan onze organisatie.  
Instroom → werving en selectie 
Arbeidsgedrag moet een bijdrage leveren vb. een performante organisatie. In de publieke 
sector ervoor zorgen dat de klanten goed bediend worden naar hun vraag. Het is meer dan 
enkel en alleen maar winst maken. In de publieke sector is verlies maken geen optie. 
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Return on engagement: betrokken werknemers die fitten in de organisatie. Als mensen zich 
goed voelen in de job en veel kansen krijgen zullen ze er ook voor gaan.  
 
In welke mate kunnen we de werknemers die we absoluut nodig hebben in het bedrijf 
vasthouden? Vraag voor HRM: war for talent  
 
Selectieproces 

 
We hebben kandidaten dus welke criteria gaan we hanteren om te voorspellen? Wat is het 
competentieprofiel? (Kennis, vaardigheden (sociale, taal, houding) die de werknemer nodig 
heeft?) 
Ik weet wel wat ik wil maar hoe meten en observeren wat ik wil? Informatie verzamelen die 
relevant is voor de job. Niet te veel maar zeker ook niet te weinig. Als we de sterktes en 
zwaktes kennen gaan we voorspellen hoe de kandidaat zal functioneren binnen 
cultuur/team.   
Wie werven we aan? En waarom? Beargumenteren. Besluitvorming.  
Relevante tools en methode die we gaan hanteren om onze competentiematrix meetbaar te 
maken.  

4.1 INLEIDING 

Wie ben ik, wat kan ik? Wat wil ik? Wat is mijn motivatie? Wat wil je realiseren? Wat zijn 
values/waarden die je belangrijk vindt?  
  
Vraagstuk  

• Welke kandidaten beantwoorden aan het ‘profiel’ om succesvol te functioneren en 
wat zijn mogelijke risico’s? Is het een job hopper of niet?  

• Wat zijn de (selectie)criteria (predictoren) om (toekomstige) performantie in te 
schatten?  

• Wat zijn de vaak gehanteerde methoden / technieken, gelet op objectiviteit, 
betrouwbaarheid en validiteit?  

Meten wat je wil weten vb. intellegentie  
Komt erop aan tools/methode te vinden die me op een betrouwbare manier kansen geven 
om een goeie voorspelling te doen.  
“The better the fit (match) between the requirements of a job and competencies of a 
person, the higher will be the person’s job performance and job satisfaction”.  
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4.2. WELKE SELECTIETOOLS KUNNEN WORDEN GEBRUIKT?  

4.2.1 SELECTIE 

Verzekeren dat de organisatie uit de beperkte arbeidsmarktvoorraad competente 
kandidaten kan ‘identificeren’ op basis van de inschatting van sterkten/zwakten en het 
verwachte arbeidsgedrag. 
Reductie van 20 kandidaten op basis van vooraf bepaalde tools om criteria te meten 
waardoor ik een maximale match probeer te vinden met een competentieprofiel. Er zal 
nooit een kandidaat zijn die 100% fit. Ga naar een genuanceerd oordeel/inschatting van 
sterktes en zwaktes.   

4.2.2. TRAJECT 

• Reductie op basis van vooraf bepaalde tools en technieken – gebaseerd op harde 
(geldige en betrouwbare) criteria –  

• van veel kandidaten naar diegenen die matchen met het beoogde 
competentieprofiel 

• en uiteindelijk naar diegene die wordt aangeworven 
We kiezen de beste kanddidaat op een rationeel onderbouwde manier, om de beste keuze 
te maken.  

4.2.3 SELECTIETUNNEL 

 
 
Bedrijven doen aan pre-testing vb. 3 vragen: lukken deze 3 oefeningen dan kan je verder. 
Vb. IBM, Unilever zijn bedrijvend die dit toepassen.  
Ze doen dit om grof te scheiden of kandidaat in aanmerking komt of niet. Preselectie 
gebeurt op cv, tegenwoordig ook korte video. Preselectie enkel en alleen op harde 
indicatoren. Vandaag gebeurt het heel veel dat bedrijven gaan googelen. Je vindt een 
heleboel informatie over een kandidaat. Aan een aantal basis criteria voldoen;  
Tweede stap is telefonisch interview: toetsten via de telefoon. Pre-testing digitaal: kleine 
oefening die digitaal wordt gemaakt. Vb. in-basketoefening  
Persoonlijk interview. Dan volgt een assessment center.  
Finaal interview: nuancering van sterkte en zwakte. Basis om te zeggen aanwerven of niet? 
On-boarding: is de eerste periode in het bedrijf. Naar het buitenland gaan, om alles te leren 
om alles te weten om snel te kunnen starten.   
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4.2.4 SELECTIETOOLS 

• Professioneel HRM: het risico op een niet-performante aanwerving minimaliseren.  
• Een 100% sluitende voorspelling is, rekening houdend met de complexiteit van een 

mens, niet mogelijk, maar risico’s minimaliseren is essentieel voor een succesvol 
(strategisch) organisatiebeleid. 

Risico op een slechte aanwerving minimaliseren maar 100% zekerheid bestaat niet. Mens is 
complex en maar voor een stukje voorspelbaar (voorspelbaarheid maximaal maken) 
 
Risico’s minimaliseren 

 
Voorspelde performantie liefst zo hoog mogelijk, helemaal naar rechts. Terecht positief op 
basis van een predictor, signalen, indicatoren van de actuele competenties van een 
bepaalde medewerker.  

4.2.5. WETENSCHAPPELIJK MODEL SELECTIEVRAAGSTUK 

 

 
Wetenschappelijk werken we met 4 begrippen.  
Zichtbaar is het selectie-instrument vb. interview, hoe doen we het in de praktijk? Welke 
vragen formuleren we? Vb. IQ test of emotionele intelligentie test.  
Achter het selectie-instrument zitten criteria, selectieconstruct en criteriummaat.  
Meten en observeren van de valide en betrouwbaar meetbare dingen, beperken tot de 
kritische competenties. 
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In welke job willen de performantie van iemand in kaart te brengen, de kans dat hij/zij het 
kan realiseren? Welk arbeidsgedrag voorspellen? Hoe gaat iemand functioneren, we willen 
vb. Klantgerichtheid: criterium dat we willen meenemen, dat we belangrijk vinden dat die 
man/vrouw het heeft.  
Het voorspellen van arbeidsgedrag en potentiële competenties/ talenten 
 
Voorbeeld criteriumdomein prestatie (‘job performance’) Wat moet de kandidaat kunnen? 

1. Functiespecifieke bekwaamheid 
• Kerntaken in de functie en verschillend van andere functies 

2. Niet-functiespecifieke bekwaamheid 
• Niet specifiek eigen functie, maar voor alle leden organisatie 

3. Schriftelijke en mondelinge communicatie 
4. Inspanning tonen 

• Doorzettingsvermogen en intensiteit taakvervulling 
5. Teamprestaties bevorderen 

• Gedegen rolmodel, anderen helpen … 
6. Persoonlijke discipline 

• Negatief gedrag vermijden, zoals absenteïsme …  
7. Leiderschap / supervisie 

• Prestaties medewerkers resultaatgericht aansturen 
8. Administratieve beheerstaken   

• Voortgangsbewaking …    
Datgene wat voorspeld moet worden  
Criteria die mee genomen kunnen worden: je zoekt een aantal dingen die cruciaal zijn in de 
job.  
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Wat zijn dan een aantal eigenschappen waarvan verwacht wordt dat deze effectief zullen 
resulteren in het goed uitoefenen wat de functie betreft. Op zoek naar constructen die 
goede voorspellers zijn om dat te kunnen weten. Vb. In een interview een aantal vragen 
stellen. Sociale vaardigheden die in een job cruciaal zijn om succesvol te kunnen zijn.  
 
Voorbeeld selectieconstruct  

• Algemene mentale vaardigheid 
• Actieve manipulatie informatie, zoals woordvlotheid, begripsvermogen … 

• Kennis en ervaring  
• ‘Weet’ hebben van en weten ‘hoe’ doen, onderwijsniveau, specifieke 

vaardigheidsdomeinen, bv. vreemde talen 
• Anciënniteit, aard ervaring (complexe jobs), densiteit/intensiteit uitdagingen 

binnen werkverleden 
• Persoonlijkheid (Big Five, Costa & McRae, 1992): introvert/extrovert 
• Motivatie: wat zijn de dingen waarvoor die wilt gaan binnen zijn job/binnen zijn 

leven?  
• Emotionele intelligentie  

• Combinatie emotionele vaardigheden (als ‘facet van intelligentie) 
• De vaardigheid om: emoties te herkennen, uit te drukken, te 

gebruiken in denkprocessen en te reguleren in zichzelf en anderen 
(Mayer e.a. 2000: 396) 

Je moet empatisch zijn om klantgericht te zijn. Het meten van emotionele intelligentie van 
de potentiële kandidaat wordt steeds belangrijker.  

• Belangstelling (RIASEC model Holland, 1985; 1997) 
• ‘Fit’ persoon en organisatie (P-O fit’) (P-job, -team, -supervisor) 

• ‘Supplementary fit’ (cultuur …) en ‘complementary fit’ (inspanning …) : 
bepalend voor attractiviteit, TEVREDENHEID EN FUNCTIEPRESTATIE (KRISTOF-
BROWN, 2005) 

Klikt het met de cultuur met de visie van de organisatie? 
• Psychomotorische vaardigheden 

• Musculaire sterkte, cardiovasculair uithoudingsvermogen, 
bewegingskwaliteit … 

 
RIAISEC model Holland 
 

 
 
In welke mate fit de man/vrouw in de organisatie? Wat interesseert u?  
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Wat wil je in termen van salarisgroei, promoties? Heeft de predictor wel/niet gewerkt? Wat 
zijn dingen die belangrijk kunnen zijn? Wat is een goede predictor? Wat zijn dingen die 
illustratief kunnen zijn?  
  
‘Job performance’ meten? Validiteit als vraagstuk (criteriummaat) 

 
 
Objectieve criteria, hoe kan ik die zo weinig mogelijk subjectief meetbaar maken?  
 
Overlap criteriumdomein & criteriummaat? 
 

 
 
Deficiëntie: we kunnen niet alle aspecten van job meetbaar maken, we nemen de 
belangrijkste. Essentiële element van de functie worden bekeken.  
Contaminatie: we zoeken enkel naar relevante variabelen. 
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Domein: waarover hebben we het?  
Maat: gaan we dat objectief kunnen meten  
Vb. Kan iemand in sales enkel op omzet beoordelen? Kan, maar het kan zijn dat de markt 
tegenzit en dan is het geen geode maatstaf 
Selectie handelen: het voorspellen van arbeidsgedrag en potentiële competenties/talenten 
Construct: techniek, tool dat we concreet hanteren om te oordelen en te observeren, zo 
objectief en betrouwbaar mogelijk de voorspellingskansen optimaliseren. 
 
 
 

 
 
Competentie en/of talent te vinden?  

 
 
Het ideaal is niet te vinden, er mankeert altijd wel iets aan. Maar mensen kunnen wel zeer 
veel talent en potentieel hebben. Popkes passen er niet altijd in.  
Paars HRM: kijken naar harde/echte meetbare dingen en wat persoon extra aan te bieden 
heeft wat zich verder kan ontwikkelen. Wanneer het popje er niet in past, gooi je het popje 
weg. Door zo te werken ga je taleneten en potentieel en opportuniteit missen.  We gaan wel 
mensen vinden die ervaring hebben en die groso modo die richting in gaan, de 
motivatie/gedrevenheid is een belangrijk element dat aanwezig moet zijn.  
Paars HRM: wat is er nog aan potentieel bij het individu, mogelijk voorspelbaar door andere 
activiteiten in de vrije tijd.  
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4.2.6. SELECTIETOOLS: WETENSCHAPPELIJKE ‘SIGN’-EN ‘SAMPLE’-BENADERING 

 
 
Opzet: een relatie leggen tussen het ‘gedrag’ van een kandidaat in een selectiesituatie en 
het gedrag in de arbeidssituatie (Wernimont & Campbell, 1968) 
 
2 reeksen van technieken die ik kan gebruiken.  
Sample model: op zoek naar samples/voorbeelden om te weten dat naar analogie naar wat 
je gedaan hebt, je de juiste competenties hebt voor de job zelf.  
Vb. Praeses geweest bij Wikings-NSK, als je succesvolle evenementen hebt georganiseerd 
gaat iemand ervanuit gaan dat je dit als toekomstig leidinggevend ook gaat kunnen doen.  
Vb. Rollenspellen. Niet alleen kijken naar het verbaal gedrag maar ook het non-verbaal 
gedraag. Voorbeelden met de als/dan redenering 
 
Sign model: zoeken naar signalen, dingen die je op het eerste zich niet ziet. Wat zijn de 
goede dingen en de vervelende dingen? Werknemer gaat dit niet zelfs vertellen. 
Persoonlijke vragenlijsten gebruiken die valide en betrouwbaar zijn.  
Locus van controle is een goede voorspeller om te zien of vaardigheden hebt om als 
manager te functioneren.  
Vb. examen afleggen. Externe locus van controle: ‘’ik ben niet de oorzaak van het falen’’ 
Interne locus van controle: ‘’ik had veel vroeger moeten beginnen leren’’  
Hoe sterker je interne locus van controle, hoe beter je gaat presteren in een 
managementpositie.  
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EVC: elders verworven competenties die gecertificeerd worden. Niet alles kan in een 
diploma vertaald worden maar we kunnen dit wel laten certificeren.  

4.2.7. ZELF OF INKOPEN? (MAKE OR BUY?) 

Een heel groot bedrijf kan professionele psychologen inhuren, eigen selectiedienst hebben… 
Maar komt vandaag steeds minder en minder voor.  
Vb. vroeger kwam het vaak voor in grote bankbedrijven, ook hier gaat het er steeds meer en 
meer uit. Omdat de banken steeds kleiner worden omwille van de grote mate van 
automatisatie.  
Het wordt meer en meer ge-outsourced. Universiteit heeft vb. een beperkt aantal tools in 
huis voor de lagere functies. Gaan naar buiten voor de hogere functies.  

4.3. MEEST VOORKOMENDE SELECTIETECHNIEKEN EN HUN WETENSCHAPPELIJKE 
FUNDERING  

4.3.1 (E-)SOLLICITATIEFORMULIER EN BIODATA  

 
Eerste screening  

 
We werken vandaag met standaardformulieren, je vraagt aan alle kandidaten om eenzelfde 
informatie aan te leveren.  
Vb. van assistenten wordt verwacht dat ze onderscheiding halen. M.a.w. iedereen 
verplichten om zijn punten aan te leveren.  
Alleen de harde informatie geldt. Vb. je moet engineering gedaan hebben. Als je het 
diploma hebt, ga je verder in de selectieprocedure. Relevante job ervaring is belangrijk vb. 
een internship in een bedrijf kan een belangrijke indicator zijn  
Vb. Hoofdleider geweest bij de scouts zijn extra-curriculaire belangrijke activiteiten.  
Motivatie is belangrijk, wat wil je nastreven, wat wil je bereiken? Wat zou over 5 jaar jou 
verantwoordelijk zijn. Wat is jouw perspectief?  
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Web enabled: automatisch invulformulier met foto/en of video. Harde elementen en geen 
perceptie dit is de eerste screening. Eerste screening op basis van bio data, een aantal 
kandidaten mee in de selectie nemen. Vaak wordt er gezocht naar een kloon van reeds 
aangeworven werknemers. 
Vb. wat gestudeerd? Aan welke universiteit?  
 
Voorselectietool: Unilever  

 
Voorselectietool Lemon  

 
Geven 3 raadsels alvorens je je formulier kan invullen. Preselectie komt steeds meer voor 

4.3.2. (E-)PSYCHOLOGISCHE TEST 

Wat is de bedoeling? Nooit rekening houden met zwart-wit antwoord. Vandaag allemaal 
elektronisch, deze winnen aan belang. Wetenschappelijk onderbouwd die we gebruiken 
voor algemene intelligentie, persoonlijkheidskenmerken  

• Algemene intelligentie 
• Persoonlijkheid (‘sign’) (en fit organisatie) 
• Capaciteit (competenties en talenten) 
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Psychologische testen?  

 
We gaan altijd vergelijken met een referentiegroep. Relatieve positionering binnen een 
geheel. Kan gaan over kennis, vaardigheden, attituden. Vb. hoe staat politiecommissaris 
tegen over racisme 
Resulteert in numerieke schaal vb. cijfer IQ, categorisering naar eerder introvert  
 
Typen psychologische testen  

 
Algemene intelligentie: wat is de essentie van het probleem om tot oplossingen te komen. 
Kunnen redeneren, stappen zetten om tot conclusies te komen.  
Persoonlijkheid: wat voor man/vrouw bent u? Vaak al bepaald bij geboorte, stabiele 
eigenschappen van mensen. Persoonlijkheden veranderen niet doorheen uw leven. Goed 
meetbaar, schatbaar.  
Capaciteit: in welke mate ben je iemand met ruimtelijk inzicht? Vertelt iets over je 
verstandelijke activiteiten.  

4.4. INTELLIGENTIE 

There is scientific evidence, that people who earn more money are often not as happy than 
those who earn less money. 
Please create as much theses supporting this finding as possible. 
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In welke mate kan ik drie dimensioneel denken, hoe kan de ring roteren in uw verstand? 
Verbeelding hebben om hier variaties op te kunnen herkennen.  

 
 
Intelligentie: score distribution  

 
Scores normaal verdeeld in een organisatie. Hoe een kandidaat die aan een IQ test is 
onderworpen positioneren. Zit hij boven of onder het gemiddelde gelet op de 
referentiegroep?  
 
Testbare intelligentie: online testen machinisten 

 
Nieuwe CEO van de NMBS krijgt draagvlak omdat ze met veel mensen gaat praten om het 
bedrijf performant te maken. Er bestaat geen diploma/opleiding voor een treinbestuurder. 
Opleiding verloopt binnen het bedrijf. Mensen zoeken met een minimumniveau van 
intelligentie voor selectie.  
Zwarte afbeelding: zoeken naar concentratievermogen, mate waarin zij snel en 
geconcentreerd tot acties kunnen overgaan. Oefening gaat steeds sneller en sneller. Hoe 
snel en correct voer je deze oefening uit?  
 



 105 

 
Rechts cijferreeksen: worden heel vaak gebruikt. Hoe snel doe je dit? Heb je logisch inzicht?  
 
Projectieve testen 

  
 

Thematic Apperception Test   Rorschach-Test 
Erik heeft hier moeite mee.  
Waar denk je aan bij een bepaalde afbeelding? Spontaan reageren op de afbeeldingen. Dit 
type van testen is minder relevant aan het worden?  

4.5. PERSOONLIJKHEID: HOE METEN?  

= De dynamische organisatie van de psychofysische systemen binnen een individu, die de 
unieke aanpassing van de persoon aan de omgeving bepalen. 
 
Aan kindjes zeggen als je van het snoepje blijft krijg je er een tweede. Kindjes die het eten 
van het snoepje konden uitstellen, hebben een betere loopbaan/gratification. 
Persoonlijkheid is een vrij stabiel gegeven. Mensen zijn uniek.  
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4.5.1 OPQ 

 
Occupational Personality Questionnaire (OPQ) 
Zelfbeschrijvingsvragenlijst: 90 combinaties van 4 statements (32 dimensies) 

 
Standaard die wereldwijd gebruikt worden. 4 uitspraken, 32 dimensies.  
Wat zijn uw relaties met mensen? Wat is uw manier van denken? Hoe gaat het met u 
manier van denken en emoties?  
 
OPQ – voorkeurstijlen: voorbeelden  

 
Hoe accuraat bent u in uw denken, in uw functioneren?  
 
Eindeloze reeks variabelen teruggebracht tot 5 persoonlijkheidsindicatoren: Big Five’-
batterij (NEO-PI) 
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Meet 5 dimensies, wetenschappelijke literatuur rond persoonlijkheid samenvatten. META -
analyse gemaakt, wat zijn de belangrijkste persoonlijkheidskenmerken van mensen? Big 5 
zijn ontwikkeld en geautomatiseerd op zicht te krijgen op uw kenmerken.  
 

 
 

4.5.2. MBTI® 

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®) 
Veel gebruikt, minder wetenschappelijk onderbouwd. 

 
 
Voorbeeld MBTI-persoonlijkheidstypes  

 
Veel gebruikt maar minder wetenschappelijk onderbouwd.  
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4.5.3. D2: AANDACHTS-EN CONCENTRATIETEST 

Snelheid en fouten  

 
Meet uw visuele selectieve aandacht en probeert een zich te krijgen op snelheid en 
concentratie. Snelheid waarmee je informatie kan verwerken. Meet uw 
concentratievermogen, continu aandacht gefocust houden. Meet nauwkeurigheid, het 
juiste kunnen aanduiden. Meet snelheid van werken.  
4 letters die sterk op elkaar lijken. Een B, Q, D, P. Opdracht: letters aanduiden met exact 2 
dezelfde streepjes. Antwoord op de vraag of iemand zorgvuldig en geconcentreerd kan 
werken of is die impulsief? Wordt vaak gebruikt in een job zoals vb. verkeersleiders  

4.5.4. LOCUS VAN CONTROLE  

 
Externe locus van controle    Interne locus van controle 
Examen afleggen. Externe locus van controle: ‘’ik ben niet de oorzaak van het falen’’. Prof 
had slechte vragen gesteld, prof heeft alles slecht uitgelegd.  
Interne locus van controle: ‘’ik had veel vroeger moeten beginnen leren’’  
Hoe sterker je interne locus van controle, hoe beter je gaat presteren in een 
managementpositie. In managementfuncties zoeken we mensen die hoog scoren op interne 
locus van controle. Voorspeller van mensen die in een managementfunctie moeten 
functioneren.  
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4.5.5. ONLINE TEST  

• Advantages 
• Global access/availability 
• Low operating costs 
• Opportunity for adaptive item presentation 
• Automatic/immediate analysis and reporting 
• Opportunity to track response time 

• Disadvantages 
• Limited control over test situation and subject behaviour 
• Limited opportunities to professionally support interpretation of results 

 
Vandaag de dag gaan we hier vooral voor.  
Adaptive item presentation: iemand die goed scoort op de eerste 5 vragen krijgt moeilijkere 
vragen dan iemand die slecht scoorde op de eerste 5 vragen. Vragen zijn adaptief aan uw 
antwoorden. Testen zijn korter en we kunnen sneller conclusies trekken.  
 
Advantages of Psychometric Test Methods 

• High objectivity due to limited impact of test operator 
• High comparability across candidates due to standardized test conditions 
• Limited costs per test usage 
• Test can be used as modules complementing other selection measures 
• Tests require minimal infrastructures and can be used in almost every situation 
• Tests can be exposed even online at any time and at many locations 
• Analysis is very simple (e.g. score is equal to the amount of correctly-answered 

items) 

4.6. INTERVIEWS 

Is testen pesten? Nee, belangrijk element om zicht te krijgen op capaciteiten, 
persoonlijkheidskenmerken van mensen. Vaak gesprek hebben met iemand om na te gaan 
of je op dezelfde golflengte zit. 
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4.6.1. STRUCTUUR INTERVIEW  

 
Structuurkenmerken interview  

 
Weinig structuur → Eerder een losse babbel lage valide en laag betrouwbaar 
Heel veel interviewers zijn niet getraind zodat informatie betrouwbaar en valide is.  
 
Een interview moet altijd gestructureerd zijn. Moet vooraf een interviewschema maken met 
vragen die relevant informatie kunnen aanleveren in verband met de vacature. Tijdens 
interview moet je constant nota’s nemen. Je mag als kandidaat niet assertief overkomen.  
Vb. heel weinig oogcontact zegt heel veel over mensen. Non-verbale communicatie.  
Je kan op een statistische wijze interviews afnemen door vb. serie-interviews. Doe minstens 
1 dag opleiding als je interviews afneemt. 
 
Structuur interview  

 
Als kandidaat moet je een interview voorbereiden, zelf ook vragen voorbereiden.  
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Informatie opwarming: ‘’dag mevrouw, welkom. Ben je hier goed aangekomen?’’ Dan wordt 
de kandidaat ook rustiger 
Voorstelling organisatie: introductie van het bedrijf, en waar ze naar opzoek zijn.  
Vragen aan kandidaat: ‘’waarom kandidaat voor deze job? Wat is je motivatie? Wat zie je als 
de eerste stappen in de loopbaan?’’ Zien of het fit met de organisatie.  
Open vragen: verder ingaan op. ‘’Meneer, hebt u nog vragen?’’ 
Vervolgprocedure: tussen beslissing en interview liefst zo een kort mogelijke periode zodat 
de persoon niet door een ander bedrijf wordt opgepikt.  

4.6.2. STARR-METHODE 

 
De STARR methodiek is een veelgebruikte techniek van recruiters om te peilen naar 
bepaalde competenties. 

• Kan je eens een concrete situatie beschrijven waarin je onder tijdsdruk stond? 
• Wat was jouw taak op dat moment? 
• Hoe ben je daarmee omgegaan? Welke actie heb je ondernomen? 
• Wat was het resultaat? 
• Als je het opnieuw zou meemaken, wat zou je anders doen/opnieuw doen? Reflexie 

 

4.6.3. SERIE INTERVIEWS 

 
 
Verschillende mensen ontmoeten na elkaar.  
Panel interview: twee, drie mensen die tegelijkertijd een interview afnemen.  
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Fouten? 
• Overmoedigheidsfout 
• Verankeringsfout 
• Bevestigingsfout 
• Beschikbaarheidsfout 
• Escalatie van toezeggingsfouten 
• Willekeurigheidsfout 
• Risico-aversie fout 
• ‘Achteraf gezien’-fout 

4.6.4. WHAT BOTH SIDES WANT TO KNOW IN AN INTERVIEW 

 

 
Interview is tweezijdig: waarom ben je uitgenodig? Wat kunnen ze bieden als organisatie? 
Wat zijn de leermogelijkheden? Belangrijk voor de kandidaat.  
Werkgever: waarom wil je voor ons komen werken?  
 
Interview vragen om competenties in te schatten (STARR) voorbeelden  

• Strategic Thinking 
How does the work you are currently doing affect your organization‘s ability to meet its 
mission and goals? Do you think your work is important? If yes, why? If no, why not? 

• Planning 
Describe a time when things didn’t turn out as you had planned. What did you do to analyze 
the situation and how did you address the issue? 

• Interpersonal Relations 
Give an example of a situation where the group of people you worked with on a regular 
basis had a serious conflict. What was the conflict about? How were you involved in the 
conflict? What was the outcome? 

• Communication 
Tell me about a time when you really had to pay attention to what someone else was 
saying, actively seeking to understand their message? How did this challenge affect the 
manner in which you portray important messages to others? 
…. 
 
Interpersonal relations: hoe intevenieer je met andere mensen? Studentenbewegingen, 
scouts…  
Communication: comunicatie is belangrijk zowel intern als extern.  
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4.7. ASSESMENT CENTER ALS FORMAT  

Assessment centre setting  

 
Orgineel komt het idee van assesment center uit de oorlogsindustrie, aanvankelijk in UK, VS 
en Duistland.  
Essentie? Een aantal assessoren, deskundige mensen die hebben leren oordelen. Facilitator 
is iemand die zorgt dat alles in orde is, dat de oefeningen kunnen gebeuren.  
Kandidaten krijgen een problemen moeten dan met elkaar discussiëren. Testen of je kan 
luisteren naar wat de andere persoon zegt. Je kan niet spleen want je bent wie je bent. Elke 
assessor volgt 2 of meer personen om te kijken hoe ze reageren?  
Meestal 1 dag maar soms 2 dagen voor hoge functies. 1 dag kost tussen de 1600 en 1800 
euro all-in.  
 
Assessment center 
‘Een procedure waarbij op een systematische wijze, met gebruikmaking van zowel groeps- 
als individuele oefeningen, tests en simulaties wordt getracht de kwaliteiten vast te stellen, 
die essentieel zijn voor een resultaatgerichte functie-uitoefening van een of meer 
(toekomstige) medewerkers’ 
FOCUS: ‘gedrag’ en argumentatie kandidaat (wat die ‘doet’ i.p.v. ‘zegt’) 

 
Je kan hier niet voor studeren. Competenties vaststellen die essentieel zijn voor uw 
toekomstige job.  
Focus is gedrag en argumentatie van de kandidaat, dat wat hij doet en niet wat hij zegt. 
Assessor moet geconcentreerd observeren.  
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Assessment center oefeningen  

 
Altijd wetenschappelijk onderbouwd.  
Group problem solving: vb. Een plan maken om de veiligheid te optimaliseren.  
Vb. Op de maan geland en je kan niet meer opstijgen, welke 5 spullen ga je meenemen? 
Simuleer een situatie. Een paar minuten tijd om tot een voorstel te komen.  
Role play: in sales is dit een verkoopgesprek met een ambetante klant. Vb. als first line 
manager een oplossing zoeken voor een stinkende medewerker.  
Casestudies: business simulation: slides to the point met niet te veel informatie. Vb. in-
basketoefening is simulatie. Inzicht krijgen in gemeten competenties. 
Psychometrische testen: testen die getimed worden. 
Introduction: hoe loopt de procedure?  
 

 
 

 
Wat is het competentieprofiel? Links een aantal competenties en bovenaan de verschillende 
methode. Elke competentie wordt minsten 2x gemeten of geobserveerd dat je ook kan gaan 
nuanceren zodat het niet met toeval is. We moeten reduceren tot de belangrijkste 
competenties, als je alles 2x moet checken kost het je heel veel geld, je moet redelijk 
blijven.  
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Judgement scheme: example introduction 

 
Verschillende criteriums om te observeren. Eventueel met extra nota’s zodat je weet wat je 
hebt geobserveerd.  
 
Conclusie assessment: fictief voorbeeld  
 

 
Rapport van ongeveer 15-20 bladzijde waarbij een deel geautomatiseerd is. Formuleren wat 
kan je hier zowel als organisatie als kandidaat samen uit leren? Erik heeft geleerd dat een 
assessment belangrijk is, niet alleen beslissen. Maar als er twijfels zijn en die worden niet 
weggenomen stop je er beter mee. Als je ziet dat er ruimte is voor ontwikkeling neem je 
deze mensen beter mee.  
 
Advantages of assessment centres  

• High objectivity, reliability and validity through multiple methods, exercises, criteria, 
assessors 

• Comparability of candidates within and across assessment Centre cycles 
• Reflection of future duties and responsibilities 
• Limited risk of social desirable behavior 
• High transparency of requirements in the eyes of the participants 

4.8. WETENSCHAPPELIJKE FUNDERING VAN DE SELECTIETECHNIEKEN 

Correlation  
• linear relationship between two variables (X and Y) 
• It can vary between  

-1 and +1 
• Is used to determine validity, reliability and objectivit 
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4.8.1. VALIDITEIT  

Meten wat je wilt meten  
• Validity describes the extent to which results of an assessment method relate to 

what it is supposed to measure 

 

4.8.2. BETROUWBAARHEID EN OBJECTIVITEIT   

Betrouwbaarheid: als je test opnieuw doet moet je tot dezelfde conclusie komen.  

 
Selectietechnieken: overzicht selectietools naar kenmerken 
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Predictieve validiteit  

 

4.9. BESLISSINGEN EN ON-BOARDING  

Iets meer mensen meenemen wegen de schaarste op de arbeidsmarkt. 
On-boarding: activiteiten om nieuwkomers in het bedrijf binnen te loosden, plan 
leermomenten in. Investering in on-boarding zorgt sneller voor een engagement.  
 
Contracteren? Als zij de sterke competenties heeft als marketeer? 

 
 
Beslissing en on-boarding: verdeling van gescoorde kandidaten  

 
Determinanten beslissing?  
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‘Employee On-boarding‘ versnelt een resultaat gerichte performantie 

 

4.10. ROI/ROE: SELECTIE BINNEN INSTROOM? 

• ‘Juiste’ beslissing 
• Retentie 
• Selecteren is een investering 
• Professionele inkoop  

4.11. CONCLUSIE 

• Het vinden en selecteren van accurate competenties is cruciale praktijk binnen een 
strategisch HRM. Organisaties willen met andere woorden de kandidaten met de 
‘juiste’ competenties aanwerven opdat zij voor een competitief voordeel kunnen 
zorgen. 

• Selectie beoogt de competenties van kandidaten te beoordelen.  
• Naarmate meer systematiek in de selectie, zal het arbeidsgedrag beter voorspeld 

kunnen worden. 
• Bij het bepalen van selectietechnieken dient er rekening gehouden te worden met 

de wetenschappelijke fundering. 
• On-boarding heeft een invloed op de jobperformantie. 

4.12. FILMPJES HRM BB 

- Quintessence op kanaal Z over assessment  
- Good assessment counters war for talent (Lou van Beirendonck)  

4.12.1 QUINTESSENCE OP KNAAL Z OVER ASSESSMENT 

Als je personeel wilt aannemen dan wil je niet zomaar de eerste de beste uitkiezen maar wel 
de meest geschikte person voor de job. Al is dat kiezen vaak het moeilijkst. Je kan het zelf 
doen of je spreekt een selectiebureau aan voor een assessment.  
Wat is een assessment?  
Een manier om competenties van mensen te beoordelen, term wordt vaak gebruikt in heel 
veel verschillende situatie. Volgens de methodologie is het belangrijk dat er gebruik 
gemaakt wordt van verschillende situaties waaronder simulaties om een echt zicht te 
krijgen op de competenties.  
Hoe werkt een assessment procedure?  
Wanneer je als een organisatie bepaalde kandidaten hebt voor een functie, eerst bepalen 
welke competenties er belangrijk zijn. Degene die nodig zijn om succesvol te zijn in die 
functie.  
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Het verschilt van profile tot profile op basis van de competenties en de functie waarover het 
gaat, gaan ze beslissen welke soort oefening ze gaan gebruiken en binnen welke setting.  
Vb. Rollenspel, gesprek met een klant, medewerker, persoonlijkheidsvragen, interview 
daarvan een geheel maken om tot een totaalbeeld te komen  
Kan het voor ieder bedrijf? Er wordt vaak gedacht dat het enkel bruikbaar is voor een grote 
onderneming, maar het kan gebruikt worden in eender welke organisatie. Het resultaat is 
inzicht krijgen in de competenties van de personen die je voor je hebt. 

4.12.2 GOOD ASSESMENTS COUNTERS WAR FOR TALENT LOU VAN BEREINDONCK  

Everyday we are assessed by people surrounding us, in our professional life as well as in 
private situations. In organisations we are assed on our performance as well as on the way 
we work, our competencies. Competencies our characteristics that contribute to success in 
a job, line managers and HR department in particular are responsible for assessing their 
employees probably with or without the help of extern parties.  
Assessing people is a pretentious task, you make statements about the strengths ands 
weaknesses of other people. You make predictions about their future, if this is not done 
professional we do not only judge people but we deny them opportunities in their careers. 
That’s why well considered methodologies is crucial.  
Research proves that context-rich assessments provides strong indicators for future 
behaviour. Not only behaviour and therefore competencies but also intellectual abilities and 
personality threats can be asses in a context-rich environment. We therefore believe that 
good assessment is context-rich and offers opportunities for candidates.  
It gives prove of high quality relation between the participant and the assessor. That’s why 
for over 25 years we have based our approach on the sound applications of assessment 
centres.  
Example: you can draw conclusions concerning cooperation skills from the results of 
personality questionnaires. You can also evaluate candidates’ intention to corporate in an 
interview. But it is much more relevant to observe how a person corporates with others in a 
real life situation 
In an assessment centre we measure the potential for a new of future position. Potential 
assessment is anything but looking back at the past. That would be performance 
evaluation. Performance evaluation is relevant but insufficient to make meaningful 
statements about potential. In assessment centres we make an inventory of situations that 
a person will encounter in the new position. And to draw conclusions about the 
competences that are required to be successful. We offer the candidate situations trough 
simulation technology. We assess behaviour, today in the context of tomorrow. 
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For the last 15 years we have been assessing competencies within the context of totally 
fictitious organisations. We create environments that are as realistic as possible. Prior to the 
assessments, the participants are provided with the website, introduction video, a lot of 
information on the role and the possibilities. Context-rich assessments provides two major 
advantages 

- It contributes to a sound predication of future performance bases on the principal of 
behaviour predicts behaviour 

- Experience for the candidates themselves, they can learn about the job as well as 
about the way the company functions  

Why do all of that? We work with people, how would you like to be threatened? Offer 
people every opportunity to show who they are and what they are capable of. Provide 
organisation with an opportunity to discover their talents. Good assessment creates 
opportunities.  
From an economic perspective there are also other reason to invest time and energy in 
assessment. The labour market is changing constantly, and we should soon expect an 
increasing shortage of good employees. It is therefore important that we approach 
competencies and talent in an other manner.  
 
When we assess human potential we can make two types of errors. We could assess 
someone with weak potential for position as strong, recruit the person and that would be 
high risk of failure. Costly mistake, costs a lot of money, annoyance and waste energy. 
Mistakes we wish to avoid at all time.  
Another mistake could be assessing a strong candidate as someone who should not be 
recruited, the organisations will miss an opportunity. We consider this a pity. A pity mistake 
is also a costly mistake. Lose an opportunity for good talent and lose an opportunity to 
strengthen the organisation. In order to avoid both types of mistakes, we need proper 
assessment that goes beyond a few minor tests and an interview.  
 

 
 
We can therefore state, that it was easier to assess people in the past than it is now. The 
tight labour market is forcing us to be more accurate. As you can see on the following graph. 
Previously we could afford to deviate only slightly from a competency profile and employ 
only the very best candidates even if it was just 1 candidate out of a 100.  
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Today we no longer have the luxury, we need to look further than the pre-set competency 
profile and also keep in mind the potential skill development.  
 

 
 
If we wish to obtain a clear picture of the talent as well as the trainability of competencies, 
we have to dig deeper to discover the underlying motivations of people. That can only be 
done trough a high quality dialogue. It is only trough dialogue that we can successfully 
harmonize the passion of the employee with the mission of the organisation.  
 
Finally, there is one more aspect. We achieve two important results 

- Results of such methods would be 6x greater than those of traditional tests and 
interviews. Why? Participants find it easier to imagine themselves in this situations. 
To become more involved which results in a better measurement of there 
competencies and talents.  

- Lies on the level of the learning effect. Participants in context-rich assessments also 
learn something about themselves.  

 
Employers wish to attract and retain talent to improve their chances of success trough a 
high quality dialogue, context-rich assessment.  
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4.12.3. THE CANDLE PROBLEM 

Een zaak bepleiten, op feiten gebaseerd, om opnieuw na te denken over hoe we een bedrijf 
managen.  
Kaarsvraagstuk is gecreëerd door psycholoog Karl Dunkcer in 1945. Experiment wordt 
gebruikt in een hele reeks van experimenten in gedragswetenschappen.  
Je taak is een kaars bevestigen een de muur met punaises en lucifers zonder dat het 
kaarsvet op de tafel druipt.  

- Kaars vastmaken aan muur met punaises: werkt niet 
- Eerst een deel van de kaars langs opzij laten smelten en dan vastmaken: werkt 

niet 
Sleutel is het overbruggen zogenaamde functionele fixatie. Veel mensen zien het doosje als 
een doosje van de punaises maar het kan ook nog een andere functie hebben.  
 
Sam Glucksburg 
Experiment waarbij deze wetenschapper het kaarsvraagstuk gebruikt. Toont de kracht van 
beloningsprikkels aan. Hij ging timen hoe lang het zou duren vooraleer de deelnemers het 
vraagstuk zouden oplossen.  

- Groep 1: tijd opnemen om norm vast te stellen, gemiddelde voor de typische tijd 
die nodig is om het vraagstuk op te lossen  

- Groep 2: beloningen aanbieden, als je bij de 25 snelste terechtkomt krijg je iets 
Vraag: hoeveel sneller lost deze groep het vraagstuk op?  
Antwoord: gemiddeld deden ze er 3,5 minuten langer over 
Dit slaagt nergens op?  
Beter presteren → belonen → net omgekeerd effect: het stompt het denken af en blokkeert 
de creativiteit. Het is geen afwijking, test meermalen afgenomen.  
Voorwaardelijke motivaties, als je dit doet krijg je dat, werken in sommige omstandigheden. 
Maar voor veel taken werken ze ofwel niet, ofwel -vaak- doen ze kwaad. 1 van de beest 
robuuste/onderbouwde onderzoeksresultaten in de sociale wetenschappen. Maar ook de 
meest genegeerde.  
 
Dynamiek van extrinsieke motivatoren en intrinsieke motivatoren 
Als je kijkt naar de wetenschap is er een mismatch tussen wat de wetenschap weet en wat 
de bedrijven doen. Onze manier van weken in bedrijven, hoe we mensen motiveren en 
inzetten, is volledig gebouwd op extrinsieke motivatoren, op straffen en belonen. Dit is oké 
voor 20ste eeuw taken maar voor 21ste eeuw taken werkt die mechanistische benadering van 
belonen en straffen niet.  
 
2de experiment van Glucksberg:  
Zelfde als eerste kaarsvraagstuk maar deze keer sta hij punaises niet in het doosje.  

- Groep 1: tijd opnemen om norm vast te stellen, gemiddelde voor de typische tijd 
die nodig is om het vraagstuk op te lossen  

- Groep 2: beloningen aanbieden, als je bij de 25 snelste terechtkomt krijg je iets 
Vraag: hoeveel sneller lost deze groep het vraagstuk op? Groep met beloningen deed het 
veel beter dan de andere. Als de punaises uit het doosje zijn, is het best gemakkelijk niet?  
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Als dan beloningen werken goed voor makkelijke opdrachten, waar een eenvoudige set van 
taken is en duidelijke doelstellingen om na te streven. Door hun aard beperken beloningen 
onze focus. Ze concentreren de gedachten, daarom werken ze zo goed. Voor taken als deze, 
nauwe focus met een duidelijk doel, werken ze echt goed. Maar voor het echte 
kaarsvraagstuk, ligt het antwoord niet voor de hand.   
Waarom zo belangrijk? In grote delen van de wereld doen kantoorwerkers steeds minder 
het makkelijke kaarsvraagstuk maar steeds meer het originele kaarsvraagstuk.  
Routinewerk (linkerhersenhelft), met regeltjes kan ja vandaag makkelijk outsourcen of 
automatiseren. Software doet het sneller, low-cost-aanbieders over de hele wereld kunnen 
het goedkoper. Belangrijk zijn de meer vanuit het rechterhersenhelft komende creatieve, 
conceptiele vaardigheden. 
 
Voorbeeld: economist Dan Ariely, en 3 collega’s deden een studie onder MIT-studenten. 
Studenten kregen een aantal creatieve spelletjes met motoriek en concentratie.  
Ze boden bun, als ze goed presteerden, drie niveaus van beloningen aan (kleine, 
middelgrote, grote) Wat gebeurt er? Zolang de taak enkel mechanische skills nodig vergde, 
werkten bonussen zoals verwacht. Hoe meer geld, hoe beter de prestaties.  
Maar als de taak slechts een kleine cognitieve vaardigheden vergde dan gaf het een 
omgekeerd effect. Een hogere beloning leed tot slechtere prestaties. 
→ Naar India gaan, daar is de levensstandaard lager. Laten we zien of er culturele aspecten 
spelen. Mensen die de midden beloningen kregen deden het niet beter dan de mensen met 
de kleine beloningen. Hier deden de mensen met de hoogste beloningen het het slechts van 
allemaal.  
In 8 van de 9 onderzochte taken, over 3 experimenten, leidden hogere beloningen tot 
slechtere resultaten.  
→ We concluderen dat financiële prikkels de algehele prestatie negatief kunnen 
beïnvloeden. Er is een mismatch tussen wat wetenschappen weet en wat bedrijven doen. 
Te veel organisaties nemen hun beslissing op basis van veronderstellingen die achterhaald, 
niet onderzocht en geworteld zijn in de folklore eerder dan in de wetenschap.  
 
Nieuwe aanpak nodig, die steunt op intrinsieke motivatie. Niet meer mensen lokken met 
een grotere beloning, of te bedreigen met een hardere straf.  
3 elementen:  
Autonomie: drang om ons leven te sturen. 
Meesterschap: de wens om alsmaar beter willen worden in iets dat ertoe doet.  
Zinvol doel: het verlangen om te doen wat we doen in dienst van iets groter dan onszelf.  
→ Bouwstenen van een nieuw besturingssysteem van onze bedrijven.  
 
Autonomie: 
20e eeuw: management uitgevonden maar blijft het werken? Goed als je volgzaamheid wil 
maar als je engagement wil, werkt zelfsturing beter. 
Vb. Atlassian: Australisch software bedrijf. Voor de volgende 24 uur mag je werken aan wat 
je wilt zolang het maar geen deel uit maakt van je dagelijkse job. Opkomen met nieuwe 
dingen. Nieuwe dingen voorstellen aan hun andere collega’s. = Fedex days. Omdat je iets in 
één nacht moet leveren.  
Google: 20% time: ingenieurs mogen 20% van hun tijd spenderen aan wat ze willen. 
Autonomie over hun tijd, techniek, taak, team.  
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Rowe: result only work environnment. Er is geen dagindeling, ze komen wanneer ze willen, 
ze moeten niet op een bepaald moment in het kantoor zijn, werk moet gewoon af zijn. 
 
Productiviteit gaat omhoog, de betrokkenheid van de medewerkers gaat omhoog, de 
werknemerstevredenheid stijgt, het verloop daalt.  
Utopie? Nee. In het midden van de jaren 90 startte Microsoft met een encyclopedie, 
Encarta. Ze hadden de juiste beloningsprikkels in kaart gebracht, betaalde professionals om 
duizenden artikels te schrijven en na te kijken. Goedbetaalde managers keken erop toe dat 
dit binnen de tijd werd afgewerkt. Een aantal jaren laten kwam er een andere encyclopedie. 
Ander model: je doet het omdat je het graag doet maar niemand krijgt een euro.  
→ Intrinsieke motivatie, autonomie, meesterschap en zinvol doel  
 
Wat weet de wetenschap? 

- De beloningen van de 20ste eeuw, die motivatoren die we als natuurlijk onderdeel 
van het bedrijfsleven beschouwen, werken, maar alleen binnen een nauwe 
bandbreedte. 

- Als-dan- beloningen vernietigen vaak de creativiteit.  
- Het geheim van hoge prestaties is niet beloningen en straffen maar onzichtbare 

intrinsieke drive. 
→ Wetenschap bevestigt wat we in ons hart al weten.  
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4.12.4. DRIVE: THE SURPRISING TRUTH ABOUT WHAT MOTIVATES US 

Our motivations are unbelievably interesting. 
The science is really surprising, it’s a little bit freaky. We are not as endlessly manipulable 
and predictable as you would think!  
There’s a whole set of unbelievably interesting studies.  

- If you reward something do you get more of the behaviour you want?  
- If you punish something do you get less of the behaviour you want?  

Experiment: they took a whole group of students and gave them a set of challenges  
- Memorising sets of digits 
- Solving word puzzles 
- Spatial puzzles 
- Psychical tasks: like throwing a ball trough a loop 

→ To incentivise their performance, they gave them 3 levels of reward.  

• Small: pretty well 

• Medium: well 

• Large: really well  
→ A typical movie scene within organisations. We reward the top performers. We ignore 
the bottom performers. What about the middle performers?  
 
What happens? They do the test… Have these incentivise, here’s what they found out 
As long as the task involved used only mechanical skill, bonuses worked as expected. Higher 
pay = better performance. That makes sense!  
Once the task called for rudimentary cognitive skill, a larger reward led to poorer 
performance. How could that possibly be? Once you get above rudimentary cognitive skill 
rewards don’t work that way. It’ a weird socialist conspiracy.  
(Research funded by the federal reserve bank). This defies the laws of behavioural physics!  
→ Let’s test our findings somewhere else.  
 
Madurai: rural India  

• 2 weeks’ salary  

• 1-month salary  

• 2 months’ salary  
→ Higher incentives led to worse performance. This isn’t that anomalous. Its been 
repucated over and over again. By psychologists, economists, sociologist.  
For simple, straight forward tasks, if then → you get that  
When a task gets more complicated, it required some conceptual, creative thinking. Money 
is a motivator = fact. If you don’t pay enough, people won’t be motivated. Pay people 
enough to take the issue of money off the table.  
 
3 factors lead to better performance and personal satisfaction. 

- Autonomy 
- Mastery  
- Purpose 

 
Autonomy: the desire to be self directed 
Traditional motions of management run foul of this. Management is great if you want 
compliance.  If you want engagement self directed is better.  



 126 

Example: Atlassian: software company. For the next 24 hours you can work on whatever you 
want with whoever, but show us the results at the end of the 24 hours.   
→ Software fixes, new product ideas, one day of undiluted autonomy. One day of autonomy 
produces things that never emerge.  
 
Mastery: the urge to get better at stuff 
Doing things because it is fun, and you get better at it and that is satisfying.  
 
Let’s go back in time: someone has an idea for a new business model. You get a bunch of 
people from all over the world, they do highly skilled work, but are willing to do it for free. 
And just volunteer their time. But then: what if what they create, they give away rather than 
sell it! It’s going to be huge! → Insane idea.  
Technically sophisticated highly skilled, what are these people doing? They have jobs.  
 
One more piece for the puzzle: challenge mastery and making a contribution. More and 
more organisations wat a transcendent purpose. When the profit motive gets unmoored 
from the purpose motive, bad things happen. Companies that are flourishing are animated 
by purpose. Our goals are to be destructive but in the cause of making the world a better 
place.  
 
We are maximisers, not only profit maximisers. We care about masterly very deeply. We can 
build our organization and make the world a little bit better.  
 
 


