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Maar weinig bedrijven ontsnappen in 2018 
aan revolutionaire verandering binnen 
hun sector. De grootste veranderingen 
zien we binnen de banksector, financiële 
dienstverlening, media en logistiek. Ieder 
bedrijf worstelt op zijn eigen manier met 
uitdaging van onder meer digitalisering. 
Tijd om daarover met elkaar in gesprek te 
gaan, dus organiseerden OrgVue en 
HRcommunity een summit! Op basis 
hiervan is deze whitepaper tot stand 
gekomen.  



1. REVOLUTIONAIRE

VERANDERING BINNEN

BEDRIJVEN 

Volgens HRM-professor Tanya Bondarouk is het van groot
belang om met elkaar in gesprek te gaan. De veranderingen
die zij waarneemt, zijn voornamelijk gerelateerd aan
digitalisatie en de shift naar de ‘smart industrie’. Ook als
een bedrijf geen productiebedrijf is. Het effect van deze
veranderingen, is dat bedrijven alleen niet meer overleven. 
‘Verbind met andere bedrijven. Zelfs met verschillende
soorten bedrijven en organisaties. Deel kennis en
expertise!’ Voorheen heerste er een individualistische
bedrijfscultuur. We zijn gewend om alleen te opereren.
Maar dat werkt niet meer volgens Bondarouk. ‘HRM moet
werknemers helpen trainen en opleiden, maar ook managers
begeleiden in de beweging naar een nieuw
bedrijfsparadigma betreden.’ 

We zien niet voor niets grote veranderingen binnen de
banksector, financiële dienstverlening, media en logistiek.
Dit zijn in wezen allemaal databedrijven. Dus al deze
bedrijven moeten nadenken over welke nieuwe
vaardigheden en nieuwe rollen ze nodig hebben. En dat kan
grote aantallen mensen beïnvloeden. Er zijn gevallen
bekend van organisaties die denken aan 50.000
verschillende banen die het bedrijf verlaten en worden
vervangen door veel kleinere organisaties die hetzelfde
werk digitaal doen. 

Er zijn een paar voorbeelden van wijzigingen in regelgeving,
waar hele markten in beweging zijn en producten niet
langer worden geleverd. In die gevallen moeten bijzonder
grote bedrijven opnieuw nadenken over wat hun nieuwe
vaardigheden en producten zijn. 

Zulke grote veranderingen vinden in ongeveer 33% procent
van de organisaties plaats. De andere 66% veranderen
voortdurend op de langere termijn. Zo is er bijvoorbeeld een
heel groot autobedrijf dat de productiviteit ieder jaar met
10% moet verbeteren. Een verandering met een eigen ritme.
Een ander type verandering, niet zo revolutionair, maar nog
steeds een met voortdurende druk om te presteren. 

Zoals je merkt, is er niet één model ‘hoe te handelen’ bij
revolutionaire bedrijfsveranderingen, maar er is een hele
reeks strategieën. Wat de beste keuze is, zal verschillen per
branche, regelgevingsomgeving en bedrijfssituatie. Een
aantal voorbeelden van verschillende aanpakken: 

1.1 Strategische antwoorden op 
revolutionaire verandering

Zoals dus merkbaar is, is er niet één model ‘hoe 
te handelen’ bij revolutionaire 
bedrijfsveranderingen, maar er is een hele reeks 
strategieën. Wat de beste keuze is, zal 
verschillen per branche, regelgevingsomgeving 
en bedrijfssituatie. Een aantal voorbeelden van 
verschillende aanpakken: 

• Opzettelijke kannibalisatie – de organisatie 
zet undercover ‘Skunk Works’ (geheime 
projecten) op om dingen anders te kunnen doen 
en vrijheid te hebben om te experimenteren. 
Zoals bijvoorbeeld ING deed met ING Direct. 
• Opeenvolgende re-engineering – de 
organisatie richt zichzelf opnieuw in, functie 
per functie, zoals we bijvoorbeeld bij grote 
oliespelers of de defensie-industrie zien 
(gevestigde bedrijven met middelgrote 
toegangsbarrières). 
• Wereldwijde afstemming van vaardigheden – 
de organisatie brengt in kaart wie de mensen 
binnen het bedrijf zijn die de competenties 
hebben om opnieuw te worden geschoold en te 
worden herplaatst. Overheidsdiensten en 
gezondheidszorgsystemen kiezen vaak voor 
deze strategie (sterke toetredingsdrempels, lage 
concurrentiedruk). 
• Interne startups – de organisatie runt startup- 
programma’s om werknemers het bedrijf 
opnieuw vorm te laten geven of (deels) te 
verlaten. 
• Aan de grond genageld – de organisatie wordt 
besluiteloos naarmate de druk om te 
veranderen groter wordt. 
• Recht zo die gaat – de organisatie handhaaft 
de bestaande koers en zal de winst in bestaande 
bedrijven maximaliseren. 
• Meerdere bloemen – de organisatie probeert 
nieuwe bedrijfsonderdelen of -activiteiten voor 
zichzelf te ontwikkelen. 
• Wedden dat … – de organisatie wedt (alles of 
niets) op een nieuw bedrijfsmodel. 

http://blog.orgvue.com/revolutionary-change-organisation-leaders/


De marktdynamiek verandert, en steeds meer bedrijven
(moeten) digitaliseren en worden meer en meer klant- en
datageoriënteerd. Dat ziet Annemieke van Spanje binnen
Kuehne + Nagel, maar ook Wim den Dekker: ‘We bewegen
van een een procesgestuurd, intern gericht bedrijf naar een
meer marktgedreven bedrijf in de toekomst. Dat betekent
dat we klantgerichter moeten worden.’ Voor Pieter Schell
(Tebodin) ligt de grootste uitdaging bij digitalisering. Ze
zitten er middenin. Hun product wordt gedigitaliseerd en ze
gaan andere diensten aan de klant aanbieden, zoals 3D-
scanning op locatie en zelfs 4-, 5- of 6D-designs.  

Ook TMG heeft te kampen met digitalisering. Voor het
bedrijf zijn de veranderingen op zijn minst revolutionair te
noemen. Vooral hun distributeurs veranderen razendsnel,
en TMG moet mee met deze veranderingen. Jacques
Hylkema: ‘Dus gaan we online, waar we veel nieuwe
concurrenten hebben. Zo groeit reclame online, maar gaat
het voornamelijk naar Google en Amazon bijvoorbeeld.’ En
dat zijn niet de enige veranderingen. Het bedrijf heeft ook
ander type personeel nodig. Bijvoorbeeld journalisten die
niet alleen kunnen schrijven, maar ook editen. Of
developers voor de online veranderingen. 

Ook Honeywell is een bedrijf in transitie. Zij dealen weer op
hele andere wijze met hun uitdagingen. Ze kiezen
bijvoorbeeld voor een spin-off-bedrijf. “Dat betekent dat we
een nieuw bedrijf creëren waar ongeveer 10% van de
werknemers opnieuw zal instappen. Dus dit is een enorme
verandering voor het bedrijf, gebaseerd op strategische
keuzes. We hebben 'core business’ en ‘non core business'.
De ‘non core’ zal verdergaan als nieuw bedrijf.’ 

Tijdens de summit wordt opgemerkt dat je kunt merken dat
Honeywell geen familiebedrijf is. Bij het familiebedrijf
Vebego waar Mirella Eckhardt als HR-directeur werkzaam is,
worden er op andere wijze keuzes gemaakt. ‘De meeste
familiebedrijven zijn niet happig op revolutionaire
veranderingen – ze zijn gebouwd op waarden.’ Het bedrijf
actief in facility services, publieke sector en de
gezondheidszorg is een echt ‘mensenbedrijf’. Maar waar je
mensen inzet, kunnen robots ook taken overnemen. Of toch
niet? Eckhardt: ‘We weten nog niet genoeg over hoe dit ons
bedrijf zal beïnvloeden. En niet alleen ons bedrijf.” Dat is
waarom er een leiderschapsprogramma in het leven is
geroepen. 

1.2 Zoveel bedrijven, zoveel uitdagingen ‘We nodigen een grote diversiteit aan bedrijven 
uit om met ons in gesprek te gaan over wat het 
voor het bedrijf en de mensen betekent 
wanneer personeel wordt vervangen door 
robots. Vebego werkt voornamelijk met lager 
opgeleide mensen en vergroot door ze op te 
leiden hun kansen op de arbeidsmarkt. Als wij 
deze taak niet meer op ons nemen omdat we 
robots inzetten, brengt dit ook een sociale 
verstoring teweeg. 

1.3 Verandering door samenwerking

Niet alleen het bedrijf moet veranderen, 
merken Hylkema (TMG) en Eckhardt (Vebego) 
op. Ook de klant moet veranderen. Het gebeurt 
meer dan eens dan het bedrijf verandert en dan 
sneller gaat dan de omgeving. Hylkema: “Is de 
klant wel ver genoeg?” Eckhardt: ‘Nieuwe 
ideeën samenbrengen met je huidige bedrijf 
kan gevaarlijk zijn. Hoe te integreren is 
moeilijk.’ Maar volgens Hylkema hoef je 
verandering niet altijd te re-integreren in de 
organisatie. ‘Verander niets aan de oude 
organisatie, maar maak er een nieuwe 
organisatie bij. Het moet ooit integreren met 
elkaar, maar je moet hierin niet te snel gaan. 
Samenwerking is essentieel omdat je 
verschillende klanttypes bedient.’ 

1.4 Niet overal is revolutie even groot

Hoe revolutionair de veranderingen binnen een 
bedrijf zijn, verschilt dus aanzienlijk per 
branche. Zo zie je bij bedrijven in service en 
veiligheid kleine veranderingen. Bij bedrijven in 
de logistieke dienstverlening of traditionele 
media moeten ze hun eigen bedrijf opeten 
omdat 75% van de winst verloren is gegaan. En 
dán is de vraag ‘welke nieuwe rol speelt HR bij 
revolutionaire bedrijfsverandering?’ van 
cruciaal belang! 



2. DE NIEUWE ROL VAN HR BIJ

VERANDERING 

De markt verandert, dus het bedrijf moet zich hierop 
aanpassen. Aan HR de uitdaging om dit te vertalen naar het 
juiste organisatiemodel. Dat maakt HR de komende jaren 
een van de meest dynamische plaatsen binnen een bedrijf 
om te werken. Maar hoe ziet die ‘nieuwe rol’ voor HR eruit?

Jacques Hylkema (TMG): ‘Het draait niet om HR en haar rol,
maar het moet over het bedrijf gaan en hoe je toegevoegde
waarde voor het bedrijf kunt bieden.’ Daar heeft HRM-
professor Tanya Bondarouk een duidelijke visie in. ‘Nieuwe
bedrijfsontwikkelingen en nieuwe bedrijfsmodellen leiden
ons naar nieuwe situaties waarbij servitization een van de
belangrijkste rollen speelt.’ Ze is van mening dat ongeacht
de branche, de kwaliteit van dienstverlening de
belangrijkste rol speelt. HR moet hierbij ondersteunen. ‘HR
moet zijn rol omvormen om mensen op te leiden om
servicegericht te zijn. Zelfs ingenieurs moeten vandaag de
dag servicegericht zijn.’ 

Giles Slinger (OrgVue) vult aan: ‘Wat betreft revolutionaire
verandering, moet HR de organisatie helpen nadenken.’ Een
organisatie kan volgens hem al snel in oude gewoonten
blijven hangen. Mensen blijven nou eenmaal liever
hetzelfde doen (ook al is het verkeerd) dan dat ze iets
nieuws doen. In zo’n situatie kan HR helpen door mensen te
helpen de druk te begrijpen en welke opties ze hebben.
Bijvoorbeeld door mensen binnen te halen vanuit een
andere omgeving. Zet jong en oud, van salesmensen tot
techneuten, bij elkaar aan tafel. Laat ze samenwerken om
een nieuwe toekomst te voorzien. 

Een mooi voorbeeld hiervan is het leiderschapsprogramma
van Vebego. Het internationaal opererende familiebedrijf
faciliteert in sessies met jonge ondernemers en de raad van
bestuur. ‘Oud’ en ‘jong’ gaat in gesprek over hoe met
verandering om te gaan. Gilles Slinger (OrgVue)
onderstreept het belang van zo’n dergelijk initiatief. ‘Zo
help je het bedrijf na te denken over verandering. Je stelt
het bedrijf beter in staat om te luisteren en bereidt de
organisatie voor om uitdagingen aan te gaan.’ Je hebt
immers niet altijd de luxe om te kiezen voor verandering.  

2.1 Het draait niet om de HR-rol

Wat écht interessant is, is wat nodig is om 
doelen te behalen en ‘te leveren’. Je verplaatst 
je van ‘wat’ je wilt leveren naar ‘hoe’. En dat is 
waar HR moet nadenken over competenties, 
personeel en wat er precies nodig is voor het 
gewenste resultaat. 

Er zijn tal van manieren te benoemen waarop 
de rol van HR zich aanpast bij verandering, 
maar consensus is: zorg dat je achter het stuur 
plaatsneemt. Dit onderstreept ook HRM- 
professor Tanya Bondarouk. ‘HR staat op 
nummer 1 bij verandering.’ Het potentieel van 
HR bij verandering is groot. Zorg dat je aan de 
beslissingstafel komt en dat de raad van bestuur 
naar je luistert. Data-analyse kan  onder meer 
helpen om beslissingen en ideeën te 
ondersteunen. Ondersteun real-time door 
jaarlijks, maandelijks, wekelijks en dagelijks in 
data en cijfers te voorzien die helpen bij 
besluitvorming. Uiteindelijk wil je er als HR- 
professional voor zorgen dat HR de drijvende 
kracht achter verandering is. 

2.2 HR als drijvende kracht achter 
verandering

https://www.inc.com/jacob-morgan/what-does-future-of-human-resources-look-like.html


3. BESLISSINGEN

ONDERSTEUNEN MET

PERSONEELSDATA 

Organisaties hebben nog altijd veel moeite om de 
effectiviteit van de organisatie te verbeteren en strategische 
doelen te bereiken. Analyse van HR-data kan hierin een 
grote rol spelen, maar personeelsdata-analyse is een relatief 
nieuwe discipline. Ondanks dat personeelsanalyses het 
potentieel hebben om een revolutie teweeg te brengen op 
het gebied van human resources, bevinden veel bedrijven 
zich nog in de beginfase. 

Uit onderzoek van Levenson en Pillans naar personeelsdata- 
analyse blijkt, dat het nog in de kinderschoenen staat. Veel 
organisaties worstelen echter met een gebrek aan 
vaardigheden om data te analyseren binnen HR of hebben te 
kampen met data van slechte kwaliteit. Dat beaamt ook 
HRM-professor Tanya Bondarouk: ‘Bedrijven willen altijd 
schone data. Data cleansing is echter een probleem voor 
iedereen. Ieder jaar doen we HR-analyses en het kost de 
studenten 5 weken om de data op te schonen ... in elk 
bedrijf is het hetzelfde.’ Volgens Bondarouk maken HR- 
professionals zich hier te druk over. ‘Het bestuur overtuigen 
doe je met: binnen de beperkingen van de data, zijn dit mijn 
bevindingen.’ 

Menig organisatie kan de eerste horde al niet nemen. Het zij 
door weinig vertrouwen in de data, gebrek aan kennis of 
simpelweg omdat de cultuur binnen het bedrijf niet 
datagedreven is, waardoor het bestuur de waarde van data 
en analyse niet inziet. Dat bevestigt Pieter Schell (Tebodin): 
‘Niet elke zakenpartner is even bekwaam en enthousiast als 
het op data aankomt.’ 

3.1 Personeelsdata-analyse is als 
hordelopen

Data-analyse is van fundamenteel belang 
wanneer je wilt begrijpen wat je hebt. Het helpt 
je bijvoorbeeld begrijpen waar de mensen die 
over de juiste vaardigheden beschikken zich 
binnen je bedrijf bevinden. Annemieke van 
Spanje (Kuehne + Nagel): ‘Data helpt je je 
personeelsbestand en de keuzes die gemaakt 
moeten worden om tot de ideale organisatie te 
komen te begrijpen.’ Maar data helpt je ook  te 
begrijpen wat de juiste vaardigheden voor de 
toekomst zijn. Dit is vaak nog niet duidelijk, 
maar zal zeker van groot belang zijn. Giles 
Slinger (OrgVue): ‘Het is dus erg belangrijk om 
de persoonlijkheidstypen en technische 
vaardigheden te begrijpen. En om een 
gedetailleerd ontwerp te maken van wat het 
toekomstige werk en competenties zullen zijn.’ 
Want als je de competenties en de activiteiten 
écht begrijpt, kun je volgens Slinger beginnen 
met het kwantificeren van de rollen en een plan 
maken voor de manier waarop de organisatie 
haar weg zal vrijmaken om verandering te 
bereiken. ‘Dit is dus geavanceerde modellen 
creëren, en daarvoor is absoluut data nodig.’ 

Voor mediabedrijf TMG is data ook van cruciaal 
belang. Zeker met trends als personalisatie en 
segmentatie van nieuws en advertenties. 
Jacques Hylkema: ‘Het helpt ons om inzicht te 
krijgen in wat de klant doet. Het draait niet om 
hoe je denkt dat iets is, maar je kunt het met 
data ook bewijzen!” 

Bij revolutionaire veranderingen moeten er 
belangrijke keuzes worden gemaakt. Je kunt 
nooit iedereen voor 100% faciliteren, en daar is 
een belangrijke rol voor data-analyses 
weggelegd volgens Marc Razoux Schultz van 
Honeywell. Razoux Schultz: ‘Analyses kunnen 
het leven niet voor iedereen eenvoudiger 
maken, maar het laat je trends en gegevens zien 
waar je beslissingen op kunt baseren.’ Zo helpt 
het volgens de HR-directeur bij het maken van 
keuzes zoals: Welke arbeidsvoorwaarden bieden 
we? Welke hulpmiddelen hebben we nodig? 
Wat is de gemiddelde leeftijd? Zo weet je waar 
de focus moet liggen. ‘We kunnen niet zonder 
analyses. Zeker als bedrijf in transitie.’ 

3.2 Wat je met data doet, maakt het verschil

Data kan helpen bij de transformatie van de organisatie, 
maar het is niet de data an sich die het werk voor je doet, 
stelt HRM-professor Tanya Bondarouk. ‘Het is de HR- 
filosofie en de HRM-visie die data-analyse leidt. Het is een 
tool, dus het bestaat niet zonder een organisatie, als het 
niet goed gebruikt wordt of als het niet wordt ondersteund 
binnen de organisatie. De filosofie achter HRM en de 
strategie achter een bedrijf staan voorop, op basis hiervan 
moet HR bedenken “wat willen we weten?”, en een 
onderzoekmodel creëren om te zien waar de gegevens dit 
model ondersteunen en wat er verbeterd moet worden. 

https://www.crforum.co.uk/research-and-resources/research-report-strategic-workforce-analytics/?filter_interest%5B%5D=&filter_type%5B%5D=&filter_search=strategic%20workforce%20analytics&filter_event%5B%5D=


4. DE ROL VAN DATA EN HR BIJ 

REVOLUTIONAIRE 

BEDRIJFSVERANDERINGEN 

Veel bedrijven bevinden zich in hetzelfde schuitje en staan
voor enorme uitdagingen. Het is dus belangrijk om ook van
elkaar te leren. Wat betreft revolutionaire
bedrijfsveranderingen, heeft HR een belangrijke rol in het
faciliteren van deze veranderingen. We kunnen niet zonder
gebruik te maken van data, dat is duidelijk. Als HR moet je
de data mensgericht kunnen interpreteren waardoor je
sturend kan zijn in transities en de organisatie kan
voorbereiden op de toekomst. 

Zelf meer datagedreven HR bedrijven? Denk dan goed na
over de volgende onderdelen: 
•       Wat zijn de toekomstontwikkelingen voor de markt die 
         je bedrijf bedient? 
•       Wat betekent dit voor de toekomstige werkzaamheden 
         die je bedrijf gaat uitvoeren en welke competenties     
           zijn hiervoor nodig? 
•       Waar bevindt zich alle relevante (HR) data en hoe kan 
         je dit bij elkaar krijgen? 
•       Wat is de kwaliteit van de data en hoe kan je het           
         opschonen? 
•       Hoe kan je gefaseerd aan de slag met relevantie wat je 
         kan communiceren naar iedere fase? 
•       Hoe kan je eenvoudig data aanvullen om te komen tot 
         een relevant totaal beeld? 
•       Hebben we zelf voldoende capaciteit en kennis om       
         data optimaal in te zetten? 
•       Welk platform kan je het beste inzetten voor jouw         
         bedrijf en jouw situatie? 

Vergeet daarbij niet om de initiatieven die je hebt op HR-
datagebied te verbinden aan de strategische projecten
binnen je bedrijf. Zorg dat je eigen resultaten meetbaar zijn
en dat je deze ook constant bij houdt. En om die data niet
alleen maar droge enen en nullen te laten zijn, kan je een
verhaal creëren waarbij je de HR-data combineert met
intuïtie (die nog altijd nodig is) én bedrijfsdoelen. Op die
manier kan je met plezier die data induiken en geven alle
gegevens die je verzamelt  je elke dag een beetje meer
inzicht. Zo timmer je dus met kleine stapjes al snel aan de
juiste weg! 

Orgvue 
Orgvue is hét organisatie-transformatie 
platform wat door business, finance en HR 
leiders wereldwijd wordt gebruikt om meer 
effectieve en efficiënte bedrijfsmodellen te 
ontwerpen en implementeren. Voor meer info 
www.orgvue.com 

Contact opnemen? 
Giles Slinger 
giles.slinger@orgvue.com 
+31 70 808 05 13 

HRcommunity 
HRcommunity is een community voor en door 
HR-professionals. Samen is het onze missie om 
het werkveld te innoveren, door kennis te 
delen, vakgenoten met elkaar te verbinden en 
inspirerende HR-visies een podium te geven.

http://www.orgvue.com/

