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Inleiding 

‘Investors in People,  Vergelijk en Leer’ is alweer mijn 5e boek in de serie ‘IiP & SHRM Bloggen’. 

Remarkable how time flies, when you’re having fun!  

Zeker nu, in dit boek, zijn er veel ervaringen met en belevingen van het Investors in People Model. Zo 

lezen we over de IiP-ervaringen/-belevingen van Nederlandse IiP-ers als MAS Dienstverleners, het 

Antonius Mesos Ziekenhuis, Rabobank, diverse Gemeenten, TNT, de Nederlandse Faraday vestiging. 

Maar natuurlijk ook over Britse ervaringen. Zo creëerde de supermarktketen Sainsbury’s in 2009 

10.000 extra banen en dat ondanks (of dankzij?) de ‘CRISIS’. ‘Dit succes is mede te danken aan het 

IiP-gedachtegoed.’ aldus Sainsbury’s CEO Justin King. 

We lezen over de verschillende redenen waarom organisaties specifiek kozen voor het IiP-Model. 

Voor de één is dat om de productiviteit van de organisatie te verhogen (Faraday en TNT), voor de 

ander is dit verhoging van de verkopen (AA Security en Sainsbury’s), een ander wil met IiP excellente 

klantenservice realiseren (opmerkelijk genoeg, wellicht, betreft dit de Central Motorway Police Group 

maar ook het Nederlandse MAS), weer een ander wil ‘in control’ zijn over de organisatie (Kelray).  

Van de tienduizenden organisaties die zich nu een Investor in People mogen noemen is het Britse 

Ministerie van Defensie met 330.000 medewerkers de grootste. Hun reden om  in 1995 te kiezen 

voor IiP was: meer efficiency en meer effectiviteit. We lezen dat zij daarin ruimschoots zijn geslaagd 

(eenzelfde reden heeft het Antonius Mesos) 

Er zijn ook in 2009 onderzoeksresultaten gepubliceerd, zoals het in april gepubliceerde INSEAD 

rapport ‘Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe’. Het 

lijkt er jammer genoeg verdacht veel op dat maar weinig besluitvormers kennis hebben genomen van 

de inhoud van dit, voor de Europese kenniseconomie cruciale, rapport.  

In het 3e kwartaal publiceerden Joe Tidd en John Bessant de 4e editie van hun boek ’Managing 

Innovation: Integrating Technological, Market and Organization Change’. Voorafgaand aan deze 

publicatie deden zij onderzoek naar het effect van kwaliteitscirkels gebaseerd op het Kaizen principe, 

ook IiP past daarin volgens hen. Het extra financiële resultaat van IiP waarmee zij nu komen is, zelfs 

voor mij, opmerkelijk: het rendement per medewerker per jaar is 76% hoger dan dat van een niet-IiP-

er…… Dat IiP, als enige managementmodel, bewezen rendeert dat wisten we al maar dat je resultaat, 

mits gecommitteerd(!), zo sterk toeneemt is verrassend.  

Wil je nu, als Investor in People, je organisatie verder ontwikkelen m.b.v. IiP’s New Choices e/o 

richting IiP’s Profile: laat het me maar weten. Dat geldt natuurlijk ook, of zelfs zeker , als je 

organisatie ook een Investor in People wil worden!  Ik ondersteun je daarbij uiteraard graag. 

Ook nu wens ik je weer veel lees plezier! 

Schijndel, 23 februari 2010;  

Willem E.A.J. Scheepers MBA                          
Investors in People Registered Specialist.+31(0)651176097  willem@willemscheepers.nl  
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Investors in People, Vergelijk & Leer. 

Januari 

02 januari 

Is een Investor in People ook een Authentizotische Organisatie? 

Het zou wat zijn, als in 2009 (ook) Nederlandse organisaties het door prof Manfred Kets de Vries 

gebezigde principe van de ‘Authentizotische Organisatie’ gaan toepassen & dat dan nog wel m.b.v. 

het IiP-Model! KdV breekt al geruime tijd een lans voor de authentizotische organisatie als (nieuw) 

business model. Interessant. (nb; 'authentikos', het woord zegt het al: authentiek; 'zotikos': van 

toegevoegde waarde of essentieel)  

In zijn nieuwste boek, “Seks & Geld, Geluk & Dood. Mijmeringen uit het Ondergrondse” komt ie al 

weer naar voren: de Authentizotische Organisatie. Het is ‘in dit kader’ interessant om eens te kijken 

naar de karakteristieken van zo’n authentizotische organisatie, ik gebruik daarvoor de 

oorspronkelijk Engelstalige tekst:  

1. A Sense of Community.  

2. An Orientation towards Fun and Enjoyment.  

3. A Sense of Meaning (both personal and societal).  

4. A Safe Holding Environment.  

5. Selectivity in Entry.  

6. A Sense of Ownership and Empowerment.  

7. Emphasis on Training and Development.  

8. ‘Flat’ Hierarchy Structure and Small Units.  

9. Accessibility of Leadership.  

10. Accountability.  

11. A People Orientation. 

Mooi. Leg hier nu eens de ‘karakteristieken van het IiP-Model’ tegenaan & de overeenkomsten zijn 

opmerkelijk. Helemaal als je de kernbegrippen weet die KdV gebruikt voor zijn authentizotische 

organisatie:  

 autonomie  

 interactie  

 erkenning  

 gericht op het team  

 vertrouwen  

 diversiteit  

 nadruk op experimenteren  

 moed 

2009: het jaar van de authentizotische IiP- organisatie? ‘T zou mooi zijn.  

06 januari 
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NIEUW: het 'Business Issue Scoping Tool 

Investors in People UK introduceert dit jaar ‘New Choices', nieuwe facetten (zoals Diversiteit, 

Leiderschap, MVO) die gelinkt worden aan de IiP-Methodiek. M.a.w.: je organisatie kan nu ook op 

deze nieuwe Keuzes worden ge-assessed! Het blijven dan (dus) niet ‘losstaande zaken’ maar vormen 

vervolgens een (logisch!) onderdeel van je Business, van je organisatie! Maar over New 

Choices berichtte ik hier al eerder & dien je toch met je organisatie eerst & vooral een ‘gewone’ iiP-er 

te zijn…..  

Niet getreurd, IiPUK blijft ontwikkelen & zo is daar nu ook het 'Business Issue Scoping Tool'!!  

Door bij dit Tool een keuze te maken uit 12 organisatie vraagstukken die m.n. voor jouw organisatie 

& nu relevant zijn, komt er vervolgens een GRATIS (nb; altijd handig in tijden van ‘CRISIS) report met 

tips. Voorbeelden van 2 van deze reports vind je op mijn persoonlijke site. Het betreft de 

vraagstukken ‘CRISIS’  resp. ‘CHANGE’. Hoe toepasselijk, toch?  

De 12 organisatievraagstukken zijn:  

 klanttevredenheid  

 planning van opvolging  

 verbetering efficiency  

 ontwikkelen van nieuwe producten  

 ROI op investering in training & opleiding  

 winstmaximalisatie  

 verandering management  

 strategisch leiderschap  

 verbetering van verkopen  

 verbetering van productiviteit  

 organisatie cultuur  

 mvo 

Geïnteresseerd? Hoe kom je dan aan zo’n interessant & gratis (nb; Engelstalig) report? Meldt me ( 

willem@willemscheepers.nl ) welke vraagstukken momenteel binnen jouw organisatie spelen, 

voorzie me van informatie (NAW) van je organisatie & je ontvang het. (nb; heb ik n.a.v. je mail vooraf 

nog vragen, dan meld ik me) 

12 januari 

Kan het ook niet werken? 

Tuurlijk kan ook, of mag ik zeggen ‘zelfs’, IiP: NIET werken.  Het is dan jammer, maar dat is helaas 

niet anders. De reden waarom het niet lukt, waarom IiP niet van de grond komt is in 99,9% van die 

situaties terug te brengen tot 1 oorzaak: Gebrek aan Commitment.  

Als IiP adviseur merk je dat toch vaak al in een vroegtijdig stadium: een gebrek aan COMMITMENT. 

(Nb; in de oude / oorspronkelijke versie van de Investors in People Standaard of -Model maakte 

COMMITMENT nog deel uit van de indicatoren: Commitment naast Plannen, Uitvoeren, Beoordelen. 

Nu niet meer, IiPUK veronderstelt dat het besef dat COMMITMENT bij welk organisatievraagstuk dan 
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ook ESSENTIEEL is voor SUCCES, voor iedere manager logisch is; zou ‘t?). Als je in dat vroegtijdige 

stadium dat gebrek aan Commitment merkt, dan kun je het best de organisatie adviseren om er van 

af te zien aan een IiP Project te beginnen.  

Wat vervolgens toch nog kan dat is dat er een 0-meting is geweest (Commitment was toch merkbaar) 

& nu gaat de organisatie aan de slag met het Actieplan, met haar Actieplan! (Nb; Commitment is 

daarbij dan handig) Na een normale planperiode, vaak een jaar, komt in overleg de assessor voor het 

IiP-assessment. De assessor zou dan ‘zo maar’ kunnen constateren dat het ‘schip toch gestrand is’ 

door: een gebrek aan Commitment…….  

De rol van de internal facilitator (man/vrouw vanuit de organisatie, die het IiP-Project op de rails 

weet te houden/onder de aandacht blijft houden) is dan ook een essentiële, zeker tijdens deze 1e 

fase op weg naar Investor in People – schap!  

Nb; Commitment, hoe toon je dat? Door je COMMUNICATIE 

13 januari 

Involvement 

Betrokkenheid, de betrokkenheid van je medewerkers (& managers!) bij je organisatie is essentieel 

voor succes. Mensen die ‘er zo maar wat bij hangen’ zullen je nimmer het resultaat geven dat je 

verlangt, zelfs niet het resultaat dat je als organisatie nodig hebt voor je continuïteit!!  

Ergo: Betrokkenheid, Wat betekent dit voor Medewerkers?  

How Does it Work, Involvement?  

The supply of goods and services depends upon people. It is clear that the better the people, the 

better the business. Therefore, the most important investment any organisation makes is in the 

people who work for it.  

 Everyone in the organisation must:  

 Know, understand and have agreed what is required of their job  

 Know how to do the job and why they are important  

 Have the necessary materials, tools, training and information to do the job well  

 Be able to measure how well they are doing  

 Know what to do when things go wrong  

 Work within systems and guidelines designed to help, not hinder  

 Be led and guided by managers 

It's all very simple and straightforward. It's extremely effective and results are beneficial all round.  

Da’s duidelijk, toch? Maar dan: What's in it for Me? kan een medewerker zich ‘zo maar’ afvragen.  

Employees in organisations that have achieved the Investors in People Standard may see benefits 

such as:  

 A good working environment  

 Recognition and development  

http://www.willemscheepers.eu/
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 Pride in being part of a successful organisation  

 Good quality training when required  

 Improved job satisfaction  

 Better communication  

 Skill and career development opportunities  

 Increased responsibility and involvement  

 Health and safety gains. 

Wat er verder nog nodig is: The Vision, Planning for Success, Matching your Development to 

Business Needs, Reviewing your Development  

Mooi, toch? Wat zou dan een ‘eenvoudige reden’ kunnen zijn om je ‘druk te maken’ over dat gebrek 

aan betrokkenheid?  

“All organisations, whether involved in manufacturing, or supplying services, need to keep their 

customers happy. If they don't, they will lose them to the competition and may have to deal with 

customer complaints.”  

Zo is het maar net.  

14 januari 

Involvement 

Het onderzoeksbureau Integron komt met een rapport over de Medewerkerstevredenheid in 2008. 

Algemene conclusie: de Nederlandse werknemer geeft een ‘7’…..  

Zoals vaker: een 7 lijkt mooi, ‘Ik ben geslaagd!’, maar als manager / als werkgever kun je hier NIET 

tevreden mee zijn! Het is een vaststaand feit dat een ‘7’ gescoort in een onderzoek, wat voor 

onderzoek dan ook waar de 10-punts schaal wordt gehanteerd, het sociaal wenselijke antwoord is! 

‘Ik vind het niet slecht, maar ook niet goed. Vooruit het is een aardige vent & ik wil ‘m niet 

terleurstellen dus: een 7!’.  

Nog los van die 7 & los van de andere uitkomsten uit het onderzoek, zijn voor dit blog enkele reacties 

interessant opgetekend door onderzoeker Rob Fest in Het FD.  

“Het lijkt niet echt dynamisch op Nederlandse werkvloeren.  

'Er verandert weinig, en het lijkt uit te monden in een soort apathie. Wel is baanzekerheid 

belangrijker geworden. Het meest dramatisch is dat direct leidinggevenden onvoldoende scoren bij 

veel werknemers.  

Als iedereen een zeven geeft, wat zegt dat over onze arbeidsmoraal?  

'Men is weinig kritisch en ambitieus, en de werkgevers maken het zichzelf te makkelijk. '  

Hoezo?  

'Een voorbeeld: één slechte manager op twintig man is een verlies voor de zaak. Als al die mensen 

goed begeleid werden, met interesse in de persoon, zouden die twintig mensen veel meer werk 
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kunnen verzetten. Gemotiveerde mensen werken nou eenmaal harder, dus door die slechte manager 

ontstaat er een enorm productiviteitsverlies. Als ik lees dat managers hun afspraken niet nakomen, 

denk ik: doodzonde.'  

Managers pakken dit niet op?  

'Veel managers hebben moeite met het geven van feedback. Als dat al komt, dan komt het vaak op 

hoge toon, dus pas als iets heel erg fout is gegaan. Het schouderklopje ontbreekt nog maar al te vaak, 

terwijl het zo simpel en effectief is. De managers hebben wel de mond vol van "people 

management", maar hebben in het dagelijks leven veel focus op cijfers en klantenlijsten. Dat is 

ergens ook wel heel begrijpelijk, omdat dat concreet is.'  

Maar er moet toch ook gewerkt worden?  

'Het één sluit het ander niet uit. Als iemand zich voortdurend niet gewaardeerd voelt, dan stelt die 

werknemer zich zakelijk op en doet dat extra stapje niet meer voor de baas. Zelfs in de zorg, waar 

idealisme een belangrijke drijfveer was, wordt het zakelijker. Ik hoorde laatst van iemand in die 

sector dat ze bij wijze van spreken meteen weglopen als de dienst erop zit, terwijl de patient nog in 

de takels zit. Dat moet je niet willen als werkgever en manager.'  

Slotconclusie van Fest: 'Het schouderklopje ontbreekt nog maar al te vaak, terwijl het zo effectief is' 

 

Wat zei ik hier gisteren ook al weer over de essentie van Involvement???…….  

16 januari 

ENGAGE (BETREK) & het BNP gaat DRAMATISCH omhoog! 

Betrek je medewerkers én je managers bij je organisatie. Da’s in het kort de boodschap die Investors 

in People UK wil bereiken met 1 van haar publicaties ENGAGE. (nb; helaas is dit document alleen 

beschikbaar op een uitsluitend voor IiP-ers & IiP-profs toegankelijke site. Maar ja, er is dan ook al 

zoveel GRATIS  beschikbaar voor de ((nog)) niet-IiP-ers, toch? )  

Vorige maand verscheen er in ENGAGE o.m. een interview met Hans Rissmann OBE, CEO van the 

Edinburgh International Conference Centre. (jawel, van oorsprong een Duitser maar ook 1-tje met 

internationale ervaring & dus niet 'van oudsher' besmet met het IiP-virus). Enkele citaten.  

“Central to Rissmann’s philosophy is the need for external standards both for providing constructive 

management challenge as well as internal and external recognition of achievement and success. This 

belief and understanding had meant that Rissmann has benchmarked the EICC against seven 

standards and frameworks.” (nb; 7 zijn er nog al wat maar dat past wel binnen de Britse traditie; 

overigens je hebt waarschijnlijk geen idee hoeveel accreditaties jouw organisatie al heeft….)  

“Underpinning the sustainability of meeting the various important technical and process driven 

standards, as well as standards relating to customer care and service, is the need to secure 

consistency in your people management and development and ensuring employees are engaged, 

equipped , understand and are committed to your business. Investors in People helps businesses 
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achieve that. Rissmann sees Investors in People as key to helping him and his team deliver a 

consistently high level of customer service and business success at the EICC.”  

Rissmann merkt nog op: “Customers feel comfortable when they see the Investors in People plaque 

on the wall outside a hotel. It gives them the reassurance that the hotel is well managed and that 

the staff are well-trained. My personal belief is that if only the whole of this country [i.e. Scotland] 

would embrace Investors in People and its underpinning principles then the Gross Domestic Product 

would increase dramatically.”  

Tsja……dat zou dus ook voor ons land kunnen gelden.  

20 januari 

Employee Retention of: Hou houd ik al die Talenten vast? 

Nb; ‘vasthouden’ zelfs in Tijden van CRISIS!! Het kan zo maar handig zijn voor de Strategie van je 

organisatie dat je in ieder geval de Talenten van je medewerkers weet te behouden, noem het 

Strategisch Human Resource Management.  

Nu, dat vasthouden van die Talenten lijkt een verduveld lastige klus te gaan worden. Dat blijkt uit het 

feit dat steeds meer Talenten hun CV’s openbaar maken ‘20% CV’s staat online’, ‘in de etalage 

zetten’ zo gezegd. Let wel: dit zijn zeker niet alleen de medewerkers die je zojuist hebt ontslagen. Als 

je dan ook nog weet dat 600.000 van deze CV’s recent weer zijn opgepoetst, dan is men dus ‘in de 

markt’.  

Daarbij komt nu het Britse onderzoek (hoe waar!) of Fresh Challenges in 2009. Conclusie: employee 

retention is seen as the biggest HR challenge for the coming year, ranking as the number one 

concern. Voor ons land zal dit niet veel anders zijn.  

Je ‘Baas’ kan je niet exact duidelijk maken wat de toekomst voor de organisatie gaat brengen, zeker 

niet voor jouw functie. Twijfel slaat vervolgens toe & je gaat op zoek naar andere zekerheden. 

‘Veilige havens’ als Overheid & sommige financiële instellingen lijken dan een optie maar of zij jou, 

uiteindelijk, ook de Uitdaging kunnen bieden die jij zoekt? Da’s nog maar de vraag. Retention 

is/wordt zo een essentiële Strategische HR activiteit!  

Opmerkelijk is nu dat m.n. het aanbod in HR vacatures nu sterk afnemen; die hebben organisaties 

blijkbaar niet meer nodig. Zou zo maar kunnen. Tenslotte is SHRM toch heel ‘iets’ anders dan 

‘gewone’ HR- of P&O activiteiten.  

Maar jouw organisatie: gaat die over op SHRM of Droom je ‘the Impossible Dream’? 

22 januari 

Het Beste 

Je raadt het natuurlijk al: dit Beste Advies gaat niet zo zeer over beleggen op de Beurs (‘Hoezo, is het 

daarvoor al het Beste Moment?’) maar over een vorm van Investeren die zeker & ook de moeite 

waard is! De moeite waard voor jou persoonlijk(!): Invest in your own career.  Dit advies wordt 

gegeven door zeker niet de minste namelijk door Harvard Prof. Rosabeth Moss Kanter.  

http://www.willemscheepers.eu/
http://willemscheeperss.wordpress.com/
http://investorsinpeople.spaces.live.com/blog/cns!A7B45ED958588999!1420.entry
http://www.managementpro.nl/zoeken/?q=crisis&cx=000180092506698092057:pmniz2mckdq&cof=FORID:11&msn-search-submit=Zoek&search-scope=local
http://www.mkbnet.nl/MKB_Nieuws/80.57527
http://www.taleo.com/news/press/leaders-face-fresh-challenges-2009-the-446.html
http://www.personeelsnet.nl/dossier.php?Id=4116&waar=9
http://investorsinpeople.spaces.live.com/Blog/cns!A7B45ED958588999!1154.entry
http://investorsinpeople.spaces.live.com/blog/cns!A7B45ED958588999!1421.entry


  Vergelijk & Leer 

www.willemscheepers.eu 
http://willemscheeperss.wordpress.com   

Moss Kanter:  

“Investing in one's own career through new learning not only pays the high lifetime dividends, it is 

about all one can do in turbulent times. Even before the current financial crisis and recession caused 

unemployment rates to soar, a large number of supposedly employed managers and professionals 

have fallen into a new category, that I call the "uneasily employed," who feel that the ax can fall any 

time.  

Security, I am sorry to say, has been out-sourced to individuals to handle by themselves. Maybe there 

will be more safety nets added back in major countries as a result of the global economic meltdown, 

but waiting for that while looking for work is hardly comforting.  

Learning is still the best investment. The increase in lifetime earnings that come with each stage of 

education is a well-known finding. Not everyone can rush back to school nor afford the costs. The 

issue is developing new areas of competence and expertise, in essence broadening one's scope.  

In 2009, the time people once spent looking for the perfect stock should be spent looking for the 

perfect learning opportunity.”  

(Bron: The Best Investment Advice You'll Ever Get.)  

& Zo is het maar net: niet bij de pakken neerzitten, maar pak op die Ontwikkeling van jezelf & Blijf 

Positief!  

27 januari 

IiP als DELTAPLAN voor de CRISIS 

Het Financieele Dagblad deed een oproep aan de lezers om met een DELTAPLAN te komen voor de 

huidige CRISIS. Je vindt op die webpagina ook mijn bijdrage:  

“- - Willem E.A.J. Scheepers MBA universitair docent, erkend IiP-adviseur, auteur van 

ManagementPro.nl, Schijndel 

Verhoog het BNP met IiP.  

“My personal belief is that if only the whole of this country [i.e. Scotland] would embrace Investors in 

People and its underpinning principles then the Gross Domestic Product would increase 

dramatically.” Aldus Hans Rissmann OBE, CEO van The Edinburgh International Conference Center 

(EICC) in december 2008 tijdens een bijeenkomst met Britse Human Resources professionals. 

Rissmann, van oorsprong een Duitser met internationale management ervaring, levert met ‘zijn’ EICC 

een bijdrage aan de lokale economie van ruim GBP 150 miljoen. Tegelijkertijd weet het EICC 

‘dramatische resultaten’ te behalen en dat in de positieve zin van het woord. De oorzaak voor dit 

Britse, beter gezegd Schotse, succes? De effectiviteit van het in Nederland nog nauwelijks bekende 

Investors in People Model (IiP). 

Bij EICC werkt maar een klein deel van de 32% van de Britse beroepsbevolking die in dienst is van een 

‘Investor in People’. Deze IiP-ers zijn nu vooral de Britse organisaties die nauwelijks getroffen lijken 

door de landelijke economische crisis.  
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Het gedachtegoed van IiP is gebaseerd op de Deming Cirkel en vertaald naar ‘Plannen, Uitvoeren, 

Beoordelen’. Er ligt daarbij een sterke focus op Ontwikkeling. Ontwikkeling zowel van de managers 

en medewerkers van de organisatie als de ontwikkeling van de organisatie zelf. Dit alles in lijn met 

het Strategisch Plan van de organisatie. Die Ontwikkeling is het meest effectief te realiseren als 

managers en medewerkers betrokken zijn bij de organisatie, beter nog: gecommitteerd zijn aan de 

organisatie zelf en aan het Strategisch Plan van de organisatie. Communicatie speelt daarin een 

essentiële rol om mensen tot betrokkenen te maken. 

Rissmann: “Even customers feel comfortable when they see the Investors in People plaque on the 

wall outside a hotel.” Dat klopt, weet ik uit ervaring. 

Het IiP gedachtegoed zou economische dijkdoorbraken ook in ons land ‘zo maar’ kunnen 

voorkomen.”  

Mooi.  

dagelijkse update over aantal ontslagen 

In Groot Brittannië houdt Personnel Today dagelijks de stand bij van het aantal ontslagen dat er valt 

in de Britse economie. Het is de zgn. Redundancy Tracker. Stand vanaf september 2008 t/m 

23/01/09 is 83,144 & rising……..  

In de huidige CRISIS is er aan ontslagen niet te ontkomen, zo blijkt. Zo hoorden ING-ers gisteren dat 

er 7.000 van hen ook kunnen vertrekken. Bij sommige ontslagrondes, zoals die bij PHILIPS, krijg je 

toch de indruk dat het hier een uitvloeisel is van een Strategisch Plan (nb; focus op Medical Systems) 

& dat het moment van nu, ‘CRISIS’, ook nog eens goed van pas komt om de boodschap te brengen.  

In het kader van het Strategisch Plan & de noodzaak dat je toch mensen dient te ontslaan, 2 tips:  

 Als je ontslagen gepland zijn, bereid mensen voor op hun volgende carrière. Biedt hen de 

mogelijkheid om zich te ontwikkelen op een ander werkveld. Maak afspraken daarover. Het 

helpt niet alleen je medewerker maar ook je organisatie! (nb; kantonrechter? & wat te 

denken over de motivatie van hen die achterblijven?)  

 Think Twice ofwel: stel dat je organisatie de CRISIS overleeft: welke Competenties, Kennis & 

Kunde zijn dan handig om te hebben? Welke mensen kun je straks nog Goed gebruiken? 

Wellicht is het handig dat je hen op de reservebank houdt…… Nog een tip: ontwikkel hen 

intussen! 

30 januari 

‘Het Kapitaal in de Zorg 

‘Het Kapitaal in de Zorg, dat zijn de Medewerkers!’, die stellige uitspraak deed gisteren in het NOS 

Journaal Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn. Bussemaker deed de uitspraak n.a.v. de 

grote/financiële problemen bij Zorgorganisatie MaeVita & de vraag van de journalist ‘Wat dit 

betekende voor de medewerkers?’  

Maevita dient nu te worden opgesplitst, Groot is ook niet alles zo blijkt, om uit de problemen te 

kunnen komen. Vervelend allemaal, toch verwacht ik dat cliënten in de regio Den Haag (& verre 
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omgeving) binnenkort weer op hun (goede) Zorg kunnen rekenen, kunnen rekenen dankzij de 

medewerkers!  

Er zit een Waar Woord in Bussemakers opmerking ‘Het Kapitaal in de Zorg, dat zijn de 

Medewerkers’. Die ervaring wordt gedeeld door de ruim 60 Nederlandse Zorg- & 

Welzijnsinstellingen die een Investor in People zijn.  

2 voorbeelden van IiP-succes in de Z/W:  

 Het Antonius te Nieuwegein (‘Beste Ziekenhuis 2008’); een ‘Bedrijf naar je Hart’  

 St. Joris Zorg & Verpleging te Oirschot; ‘IiP geeft een Boost aan je P-Beleid’. 

Nu het Kapitaal van jouw organisatie nog.  

 

Februari 

02 februari 

Ook het Onderwijs dient Maatwerk te gaan leveren! 

Als je als organisatie je Strategisch HRM Plan opmaakt, n.a.v. het overall Strategisch Plan van je 

organisatie, dat realiseer je jezelf dat de Ontwikkelingen van medewerkers/managers die nog nodig 

zijn om naar de Soll-situatie te kunnen gaan, maatwerk trajecten nodig hebben.  

Het standaard programma dat het Onderwijs (nb; waaronder ik zeker & ook de diverse 

opleidingsinstituten schaar) biedt is ‘bij lange na’ niet goed genoeg om je de Ontwikkeling te bieden 

die juist jouw organisatie nu nodig heeft!  

Dat wisten we, hier, al maar dat is nu ook nog eens naar voren gekomen uit een recent onderzoek 

door de Britse Learning. “The report, Reaching Further: Workforce development through employer-FE 

college partnership, calls for better and closer links between employers and further education (FE) 

colleges to help firms plug future skills gaps, drive up productivity and improve the prospects of British 

businesses in the face of the global downturn.”  

Het advies van LSIS: “This report shows many examples of where this partnership has worked to the 

mutual advantage of both parties and how it helps employers become more competitive.” (nb; het 

kan niet anders of er komen in dit report ook IiP-ers voorbij.   Overigens, zowel onder de Opleiders 

als onder hun klanten.)  

Samenwerken dus, samenwerking tussen ondernemingen & onderwijsinstellingen. Het ‘hebben’ c.q. 

sponsoren van een leerstoel op een universtiteit, is al een goede zaak maar dat gaat veel 

ondernemingen toch iets te ver. OK, maar ga dan op zijn minst in overleg met je opleidingsinstituut, 

zorg er voor dat zij maatwerk leveren in de opleiding van je medewerkers zodat je organisatie (nog) 

beter in staat is om de uitdagingen op de markt aan te kunnen!  

Net als een IiP-traject wordt ook de ontwikkeling van je medewerkers steeds meer maatwerk!  
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03 februari 

Er is ook een leven na de economische crisis 

Dat is de titel van een bericht vanochtend in het Brabants Dagblad. 

In dat artikel breekt (ook) Ton Wilthagen, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg een lans om de 

tijd die nu beschikbaar is & de economische fase waarin we nu verkeren, te gebruiken voor 

ontwikkeling van medewerkers & managers. 

"Alleen als je mensen opleidt en ze een leven lang laat leren kun je ze écht toekomst bieden. Dan is 

er voor hen ook een leven ná de economische crisis." aldus Wilthagen.  

Andere deelnemers aan het debat merkten op: "Ik zie dat we in Nederland de slag missen. Er komen 

veel te weinig nieuwe bedrijven op waar mensen iets doen met hun kennis." en: "Ik zie een kans als 

bedrijven fiscale mogelijkheden aangereikt krijgen om werknemers onderwijs en/of scholing aan te 

bieden. Dat zet zoden aan de dijk. Tenslotte heb je met die kennis straks ook nog wat als de crisis 

weer voorbij is."  

Wat de mening ook was van de deelnemers aan het BrabantBalie debat 1 ding is duidelijk: ‘CRISIS. 

05 februari 

Blue Ocean Strategy 

Je studenten brengen je tijdens een dialoog vaak op ideeën ‘O ja, da’s ook nog een interessant thema 

voor het ManPro blog.’; zo ook recent Stijn. Als onderwerp voor de eindopdracht van zijn ‘Strategie’ 

colleges denkt hij aan de implementatie van de Blue Ocean Strategie in de organisatie waarvoor hij 

als manager werkt. Goed idee!  

Vraag is dan altijd: “Maar hoe krijg je je medewerkers vervolgens zo ver om de oude Red Ocean 

Strategie te laten varen en vervolgens de nieuwe Blue Ocean Strategie te laten omarmen?”  

Kim & Mauborgne noemen dat 1 van de Hurdles die er te nemen zijn bij de implementatie van hun 

Blue Ocean Idea. Maar: zelfs nog voordat ze Blue Ocean publiceerden kwamen zij al met de oplossing 

namelijk Tipping Point Leadership. & Laat deze vorm van Leiderschap nu prima aansluiten op het 

gedachtegoed van het Investors in People Model.  

De Blue Ocean Strategy, ik kan mezelf (goed) voorstellen dat dit een theorie is waarvan u al veel, heel 

veel hoorde, waarschijnlijk ook over las maar voor de rest is het voor u & uw organisatie toch vooral 

‘een ver van mijn bed show’…… Da’s dan jammer want ondanks dat u er ‘Wel wat voor dient te 

doen!’ is het idee de moeite waard om verder te onderzoeken & uit te werken.  

Kort gezegd is het onderscheid tussen Red Ocean: Focus on existing customers en Blue Ocean: Focus 

on non-customers.  

Hurdles die er aldus Kim & Mauborgne vervolgens te nemen zijn voor deze ‘Verandering van 

Strategie’:  
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 “A cognitive hurdle. Waking employees up to the need for a strategic shift. Red oceans may 

not be the paths to future profitable growth, but they feel comfortable to people and may 

have even served an organization well until now, so why rock the boat?  

 Limited resources. The greater the shift in strategy, the greater it is assumed are the 

resources needed to execute it. But many companies find resources in notoriously short 

supply  

 Motivation. How do you motivate key players to move fast and tenaciously to carry out a 

break from the status quo?  

 Politics. As one manager put it, “In our organization you get shot down before you stand up.”  

Of zoals Kim & Mauborgne het ook wel noemen: “Execution is Key!, Before people will execute a 

new strategic plan, their minds and hearts must align with the new strategy.” Dit principe 

beschreven zij in hun 2003 artikel Tipping Point Leadership.  

Commitment noemen we dat ook wel; “Tell me and I forget, Ask me and I am engaged, Involve me 

and I am Committed”  

Commitment niet alleen als essentie voor een effectieve Blue Ocean Strategie maar ook als basis 

voor Succes m.b.v. IiP; een mooie overeenkomst & aansluiting op elkaar. 

09 februari 

Klant Tevredenheid met Investors in People (IiP) 

Zelfs(….) in tijd van CRISIS komt de klanttevredenheid onder druk te staan (overigens; zijn wij niet het 

enige land ter wereld waar een boek verscheen met de titel 'Klote Klanten'?). Je zou zeggen dat 

organisaties nu wat beter ‘op hun tellen gaan passen’, maar dat blijkt tn)och(g) niet zo te zijn; als we 

de mediaberichten volgen. Daarom: wat tips: wat betekent Klant tevredenheid binnen het Investors 

in People Model?  

Binnen IiP’s ‘New Choices’ neemt ook Customer Satisfaction een essentiële rol in. In de Plannen, 

Uitvoeren, Beoordelen (IiP-)cyclus betekent dit:  

Plan  

 Customer focus embedded within the culture (vision, strategy; values; inspired leadership; 

workforce engagement)  

 Clear objectives / targets / procedures agreed and communicated (business plans; KPIs; 

communication)  

 Effective planning of resources (business planning)  

 Workforce development is planned to meet customer expectations (building capability to 

achieve the vision) 

Do  

 Flexible working to meet customer needs (motivating people; developing capabilities)  

 Good information flows for decision making (communication)  

 Taking ownership for meeting customer expectations (engaging staff in decision making)  
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 Managers support effective teamworking and staff development (management capabilities 

and effectiveness; teamworking)  

 Striving for continuing improvement (culture; consultation; workforce engagement; reward 

and recognition) 

Review  

 Workforce is capable of meeting customer expectations (effective development)  

 Performance is constantly monitored and reviewed (impact on objectives / KPIs)  

 Feedback drives improvement (engaging stakeholders; continuous improvement; developing 

strategies for improving performance) 

Klant Tevredenheid: ook al zo eenvoudig, net als het IiP-Model zelf, toch?  

11 februari 

Ziek door Onzekerheid 

“Bijna een miljoen werknemers hebben gezondheidsklachten door reorganisaties.” Dat meldt FNV 

Bondgenoten n.a.v. een onderzoek dat zij uitvoerden in de zomer en het najaar van 2008. Onder de 

huidige omstandigheden kun je dus gerust stellen ‘1 million & still rising’…..  

De oorzaak van deze gezondheidsklachten komt door onzekerheid, onzekerheid m.n. over de eigen 

toekomst. Onzekerheid die ontstaat doordat de werkgever nalatig of op zijn minst onzorgvuldig is in 

zijn informatie over de toekomst of de Strategie van de organisatie.  

Gezondheid & Welzijn van medewerkers én managers hebben te leiden onder de CRISIS. Is er iets 

aan te doen? Jawel, gelukkig maar……  

De Telegraaf meldt vanochtend over het rapport ‘Ziek door Onzekerheid’: ‘Bijna de helft van de 

werknemers meldt dat een reorganisatie het privéleven sterk beïnvloedt. Dat varieert van irritatie in 

de omgang met anderen en verwaarlozing van privétaken tot spanningen in de relatie. 

“Dit alles kan echter worden verminderd door het personeel meer te betrekken bij de reorganisatie”, 

stelt Jan Warning, directeur Bureau Beroepsziekten van de FNV.’  

Mee eens, medewerkers meer betrekken bij je organisatie, meer committeren aan hun(!) 

organisatie, dat kan niet alleen ‘zo maar’ helpen om hun stress te verminderen, het kan zelfs de 

organisatie helpen de CRISIS beter te weerstaan……  

Het gaat hierbij om Gezondheid & Welzijn. Tuurlijk kennen we de ARBO wetgeving, maar deze stress 

dat gaat toch wel iets verder.  

“Health and wellbeing covers a number of different workplace issues and Investors in People has 

identified five core areas; Planning, Supportive Management, Supportive Culture, Work-Life Balance, 

and Evaluation.” & Jawel hoor, daar is ie weer: het Investors in People Model!  

“One size fits all, zeker” zeg je? Dat niet maar het IiP Model is wel ver….. handig voor een organisatie, 

zeker NU!  
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I.p.v. dit specifieke ‘Health & Wellbeing’ onderdeel (nb; een New Choice!) toe te lichten, is het beter 

enkele IiP-ervaringen met deze module te melden:  

“We believe an organisation’s approach to health and well-being can be an important factor in 

making it an employer of choice in terms of attracting, retaining and developing staff. As a happy, 

healthy team with a good working environment we generally hit target more often.” Tony Bell 

Executive Officer Royal Liverpool Children’s NHS  

“We saw it as an opportunity to undertake an audit of the Health and Wellbeing Service, and the 

possibility of benchmarking with other companies.” SHRM Kimberley Clark (UK Consumer division)  

“Everyone is considered to be as important as each other, regardless of their job or the number of 

hours they work.”  Pip Millard Project Manager Woodlands Veterinary Clinic  

Wat ik doe als IiP-adviseur als ik een 0-meting maak over de status van Gezondheid & Welzijn in een 

organisatie dat is een focus leggen op de organisatie onderdelen Planning, Faciliterend Management, 

de Organisatie Cultuur, de Werk-Leven Balans & de Evaluatie van de voortgang/resultaten van m.n. 

dit proces. Dat alles binnen de conitinue leercirkel met, natuurlijk, een focus op Commitment & 

Communicatie.  

Ergo, kan de gezondheid van ruim 1 miljoen zieke/gestresste medewerkers, zelfs nu, verbeteren? Wis 

& waarachtig (ook al ben ik geen arts  ….)!  

12 februari 

Samenwerking, zelfs in tijden van CRISIS 

OK, je kan medewerkers ontslaan omdat het je als organisatie/als werkgever ff tegenzit. Je kan ook 

van mening zijn dat je, juist NU, je mensen vast wil houden! De Westerse bevolkingspyramide ziet er 

toch zo uit dat het tekort op de arbeidsmarkt de komende decennia blijft, CRISIS of niet. (nb; sterker 

nog: houd je ze nu niet vast, die talentvolle werknemers van je, dan zou dit de CRISIS voor jouw 

organisatie alleen maar langer kunnen laten duren…..)  

Linda Gratton heeft enkele tips om medewerkers niet alleen vast te houden maar ook nog eens 

Samen te laten Werken! Want van een CRISIS zou je ‘zo maar’ ziek kunnen worden (zie entry 

hiervoor) & dan komt er van dat Samen Werken helemaal niets terecht.  

Daarom: How to Foster a Cooperative Culture.  

“In today's densely interconnected workplaces, working with others--closely, creatively, globally, and 

productively--drives organizational and personal effectiveness. Whatever the provenance and profile 

of the multiple teams in your workplace, your organization depends on them. In companies often a 

gap exists between the rhetoric of creative cooperation and the reality of unproductive competition. 

How can companies close this gap?  

Hire for Cooperation; Companies in which a cooperative mindset flourishes take particular care in 

their hiring practices. They seek to attract cooperative people and discourage highly competitive and 

individualistic people  
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Institute Onboarding Practices That Foster Collaboration; When a person joins a company, she 

brings to her new position her personality, attitude, and behaviors. This is why hiring for cooperation 

is crucial. But cooperation and competitiveness exist on a continuum; few of us are wholly 

cooperative or wholly competitive. Depending on our environment, we play up or play down our 

natural tendencies to cooperate. If a generally collaborative person finds herself in a highly 

competitive working environment, then she is likely to refrain from this way of working and to 

exaggerate the more competitive elements within her broad working style.  

Support Mentoring; Of all the human resources practices I studied, the one most strongly associated 

with highly cooperative people and teams was the experience of being mentored. Mentoring was 

most powerful under three circumstances: (1) when both parties to the mentoring relationship 

volunteer for it, (2) when the mentor is skilled in active listening, and (3) when senior executives are 

mentors and thus stand as powerful role models for the rest of the organization.  

Ensure That Performance Management Rewards Collaboration; Nothing pits colleague against 

colleague more than a performance-management process that rewards only individual 

accomplishments and ignores collaboration. Conversely, a process that recognizes and rewards 

collaboration can powerfully reinforce a culture of cooperation.  

Finally, the business-unit heads look to the future. Together, they develop a set of performance goals 

for each business unit, which the business-unit head then takes to his boss for approval.  

At the end of the following assessment period, each business unit is measured not only on its own 

performance but also that of the other units in its peer group. What does this accomplish? Group 

accountability. Just as performance management happens within a collaborative context at BP, so do 

decisions about rewards. A significant proportion of each business-unit head's bonus depends on the 

performance of the other business units in her peer group.  

To assess how well your company's performance-management process encourages collaboration, ask 

yourself:  

Does the performance management process allow peers to discuss performance and learn from one 

another, or is it solely a one-to-one, hierarchical process, in which a manager or executive assesses 

the performance of his subordinate? What follow-up is built into the process? Is this follow-up 

collaborative in nature?  

What proportion of recognition and reward is doled out for individual accomplishment or individual 

unit accomplishment, and what proportion is given over to recognizing and rewarding intra-unit team 

effort and cross-unit collaboration?  

None of these practices is an instant fix. But used together, they can turn the ideal of productive and 

creative collaboration into a reality.”  

& Wat denk je? Welk assessment instrument zou hierbij van nut kunnen zijn? (nb; ik zal een handje 

helpen Lynda Gratton is Britse) 

14 februari 

Investors in People & Organisatie Cultuur 
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Over Organisatie Cultuur kun je een boek vol schrijven, sterker nog: meerdere boeken. & Dat dit al is 

gebeurd, dat weet ik als geen ander. Tenslotte draag ik als docent mede bij aan de opleiding tot 

“Master Cultuur & Verandering” van het NCOI!  

De link van IiP met Cultuur zit ‘m toch vooral in Commitment. Commitment kun je ook vertalen als 

‘eigenaarschap’ niet in de vorm van aandelen maar in de vorm van betrokkenheid. Vandaag dan ook 

een stukje uit het boek The Ownership Quotient van Heskett, Sasser & Wheeler (2008). De subtitle is 

triggerend: ‘Putting the Service Profit Chain to Work for Unbeatable Competitive Advantage’.  Zo is ‘t!  

Volgens Haskett c.s. wordt Ownership van medewerkers én klanten(!) gecreëerd door (pg. 142):  

 A strongle shared sense of purpose, falling just short of that of a cult.  

 A set of values and behaviors that embody a shared purpose.  

 A clear distinction between core values and customs or strategies.  

 Constant Communication of purpose and value through senior management behavior, 

organization-wide performance metrics, and corrective actions when necessary.  

 Strong Leadership that both reinforces the culture and preserves its adaptability. 

De aansluiting op m.n. de New Choices is opmerkelijk. 

17 februari 

IiP & de High Performance 

Christina Brucks, van Investor in People ‘St. Anna te Boxmeer, stelt de volgende vraag: “Wij zijn nu 

reeds enkele jaren IiP gecertificeerd. Ik heb sterk het gevoel dat het High Performance Organization 

gedachtegoed heel veel raakvlakken heeft met IiP. Mijn vraag is of je bekend bent met HPO en of je 

de voordelen van IiP kan noemen ten opzichte van HPO.”  

Mooie vraag. Mijn antwoord aan Christina wil ik je dan ook niet onthouden.  

“Om maar met de deur in huis te vallen: feitelijk is een Investor in People (ook) een High 

Performance Organization. Ik illustreer dit met IiP-info die afkomstig is van de Zuid-Afrikaanse 

Bankiersvereniging. Volg de link & zie de toelichting onder punt 7: “Common characteristics of high-

performance organisations are effective employee involvement and empowerment that enable 

people to have a greater role in decision-making.”  

Over HPO ben je al geïnformeerd, anders wijs ik je graag op de info die je vindt op het 

Managementsite Kennis Netwerk, met o.m. het artikel over ‘André de Waal & zijn HPO’. (*NB: de 

High Performance Organization kent 5 karakteristieken: – kwalitatief management, – open cultuur & 

dialoog, – lange termijn strategie is gericht op medewerkers en management, – medewerkers 

leveren bijdragen aan continuïteit & innovatie, – medewerkers zijn divers, complementair & vormen 

een team)  

Je kan je natuurlijk afvragen of de status van IiP binnen St. Anna al (volledig) voldoet aan de HPO 

criteria? Zo zou het zinvol kunnen zijn om het IiP-gedachtegoed te verdiepen, te versterken met o.m. 

PROFILE (een benchmark instrument waarbij de assessor de resultaten tegen het licht houdt van 

andere, vergelijkbare organisaties. Wellicht dat er daaruit verbeterpunten te halen zijn.) of met IiP’s 
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NEW CHOICES. Dit laatste is, zoals de titel zegt, ‘NIEUW’ & in ons land nog relatief onbekend, maar ik 

informeer je er graag over.”  

V& V Sint Anna: als prototype van de IiP-er in volle & continue Ontwikkeling, zo gezegd.  

18 februari 

Werven op de Huishoudbeurs; Gelijkheid 

Staatssecretaris van Defensie Jack de Vries gaat vrijdag vrouwen werven voor een functie bij ‘zijn’ 

Defensie & dat doet hij op de Huishoudbeurs….. Goede zaak. Hij vindt daar letterlijk een Schat aan 

gegadigden om zijn doelstelling, 15% (meer) vrouwen werven, te kunnen realiseren.  

Defensie gaat dus voor Diversiteit, ook dat is uitstekend: het is goed als de samenstelling van een 

organisatie een afspiegeling is van de samenleving. & Toch, toch is het de vraag wat vrouwen te 

zoeken hebben bij Defensie? Hoe kan De Vries ‘zijn’ organisatie aantrekkelijk maken voor vrouwen 

zodra zij beseffen dat werken bij Defensie geen 9-5 job is & over het algemeen ook geen 

deeltijdbaan, wat toch de voorkeur heeft voor 70% van de werkende vrouwen. Je werkt ook ‘s 

avonds & in het weekeinde, je kruipt soms door de modder & verblijft op exotische lokaties waarvan 

je zelf nooit verwacht zou hebben daar ooit nog op vakantie te gaan laat staan voor je werk te 

verblijven…..  

De vraag is dan ook: hoe maakt De Vries ‘zijn’ Defensie een aantrekkelijke werkgever voor vrouwen? 

Wellicht dat het IiP-Model hem hierbij kan helpen. bijv. door het in beeld brengen van de status van 

Diversiteit binnen Defensie. Kan 'zo maar' belangrijke info zijn om potentials over de brug te 

(kunnen) krijgen.  

Laten we eens kijken naar de inhoud van het New Choices onderdeel Gelijkheid & Diversiteit, (ook) 

een onderdeel dat een organisatie meet op de ‘stand van zaken’ & in dit verband op dit specifieke HR 

‘onderdeel’; een synopsis.  

Managing Equality and Diversity using the Investors in People Framework Waar kijk ik naar c.q. let 

ik op binnen de organisatie? Naar welke beleving bij managers & medewerkers ben ik op zoek? (nb; 

de ist-situatie in beeld brengen kan dus ook in het NL.)  

 Developing the Strategy for Equality and Diversity; Developing a clear strategy for equality 

and diversity and understanding its implications for the way the organisation and its people 

work.  

 Developing Skills to Promote and Support Equality and Diversity; Identifying and developing 

the skills, knowledge and understanding necessary to underpin good practice in equality and 

diversity.  

 Recruiting a Diverse Workforce; Ensuring that recruitment processes and practices are fair, 

attract a diverse pool of talent and are applied consistently.  

 Maximising Diverse Talent; Managing and making best use of the individual differences that 

exist in any organisation.  

 Leadership and Management Behaviour to Support Equality and Diversity; Ensuring that 

management and leadership behaviour advances and supports the equality 

and diversity strategy.  
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 Continuous Improvement; Monitoring, evaluating and improving the strategy for equality and 

diversity in the organisation. 

De bevindingen die hieruit komen, de tips, adviezen……. tja. Als de Staatssecretaris deze IiP 

Gelijkheid & Diversiteit 0-meting nu vooraf door mij had laten doen dan zou zijn bezoek aan de 

Huishoudbeurs nog effectiever zijn (geweest).  

21 februari 

De Baas weet ook niet alles. 

“Een bedrijf bestaat bij de gratie van haar personeel’. Ik weet bijvoorbeeld echt niet hoe ik een 

vliegtuig moet besturen, maar ik bezit toch vijf luchtvaartbedrijven’”  Richard Branson in 

Management Team. Branson is VIRGIN’s CEO  

Vroegguh was de Baas ‘meewerkend voorman’, liep jij als medewerker met een werkgerelateerd(!) 

probleem rond ‘waar hoort deze schroef ergens thuis?’, kwam de baas & zei ‘ga eens aan de kant, 

dat weet ik nog wel.’ Die tijd is al lang voorbij (nb; tot verrassing van veel bazen…..), organisaties zijn 

nu vooral een samenspel van een diversiteit aan mensen, mooi zo.  

Overigens, Branson over employment: “I’m often asked what it is that makes Virgin different. The 

simple answer is people. If it weren’t for a bunch of well trained, motivated and, above all, happy 

people doing their bit, we’d have never launched a record label, never mind a fleet of 747s.” 

23 februari 

Investors in People Helpt Organisaties bij Managen tijdens de Recessie 

Da’s nog eens interessant: IiP helpt organisaties te Managen tijdens een CRISIS!!!  

Het Bewijs daarvoor komt uit recent onderzoek.  

 Effective development of people in line with business ambitions is central to managing 

change, growth & competitive edge.  

 In times of economic uncertainty organisations face tough decisions e.g. business refocus, 

rationalisation, restructuring, innovating, and re-engineering the skills base.  

 The Investors in People Standard has become the UK’s premier business improvement tool 

because it is proven to deliver step changes needed through people during times of change.  

 For employers seeking to maintain profitable growth during slowdown, there is now 

compelling independent evidence that holistic people management pays.  

 Organisations adopting a comprehensive approach to people development perform better 

than those without, i.e. higher gross profits, profit margins & productivity.  

 Just a ten percent increase in investment secures an increase in gross profit per employee of 

over £1500 pa. 

For organisations to thrive during challenging times, the IIP framework is proven to be central to:  

 Embedding a strong change / innovation culture  

 Developing leadership skills  
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 Reducing costs and wastage through focussing people development where there is the best 

ROI  

 Improving skills levels and flexibilities  

 Matching people development to business goals  

 Increased staff commitment and retention  

 Reduction in recruitment costs  

 Improvement in competitive edge, reputation and performance  

Bron: Realising Business Ambitions through times of change COI 2008.  

Het onderzoek levert zelfs nog meer op:  

In the latest research with IiP recognised organisations:  

 85% say there are clear measurable results from achieving the Standard  

 75% say the Standard helps to raise skill levels  

 65% say the Standard improves customer service  

 65% say it helps to attract new customers  

 50% say the Standard improves productivity  

 79% of employers agree that Investors in People ‘helps all types of organisations adapt to 

change and growth’ 

Een Investor in People is succesvol in tijden van CRISIS. Uw organisatie ook? 

25 februari 

Je HR functie Benchmarken; door RABObank. 

Bense legt uit: "In de bancaire wereld is een stevige concurrentie. Rabobank Bergeijk wil in de 

toekomst marktleider blijven. Dus moeten we excelleren op het voldoen aan veranderende 

klantbehoeften. Doen we dat niet, dan redden we het niet. Het gemiddelde voldoet in deze tijd niet 

meer. We moeten de competenties van managers en medewerkers verder ontwikkelen. Dan heb ik 

het bijvoorbeeld over ondernemersschap, samenwerking, het nemen van initiatief en proactief zijn. 

Daarom zijn we aan Profile begonnen." 

Stef Bense is directeur van de RABObank te Bergeijk, een bank die zich sinds 4 jaar een 'Investor in 

People' mag noemen. Bense: 'Profile gaat een slagje dieper dan de Investors in People-standaard in 

de zin van: zijn wij een voldoende lerende organisatie? En is dat voldoende terug te vinden in de 

cultuur die bij zo'n lerende organisatie hoort?' 

Profile is het benchmark instrument binnen de Investors in People standaard. 

Volgens Bense begrijpen de managers en medewerkers inmiddels dat alles wat ze doen tot doel 

heeft een stapje hoger te komen. "De medewerkers begrijpen onze missie en strategie en wat het 

management daarom van hen verwacht in de dagelijkse praktijk. Met Profile moet je vier niveaus 

doorlopen. We zitten nu op niveau twee en op sommige punten op niveau drie. Het is een zware 

opgave om ook niveau vier voor honderd procent te halen. Dat is wellicht een utopie, want je hebt 

niet overal altijd invloed op. Maar het gaat erom dat je voortdurend streeft naar verdere 
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ontwikkeling van de organisatie. Je bent er bewust mee bezig." 

Benchmarken, het kan 'zo maar' handig zijn voor een organisatie. 

Meer over de praktijk ervaring van RABObank Bergeijk met het IiP Model lees je in 'Profile 

26 februari 

IiP Model niet geschikt voor het Klein Bedrijf. 

Nu speelt dat hier in Nl. (nog) niet, de ruim 300 Nederlandse IiP-ers zijn vooral afkomstig uit het 

Midden- & Groot Bedrijf, toch is een recent onderzoek van de Nottingham University Business School 

naar de impact van IiP op het Klein Bedrijf (nb; tot 50 medewerkers) ook voor ons interessant.  

Profs’ Kim Hoque en Nicolas Bacon betwijfelen of de 30.000.000 GBP die de Britse Overheid uittrekt 

om het Investors in People Model ook een succes te laten zijn voor het Britse Klein Bedrijf, de 

gewenste resultaten oplevert.  

“It would appear from our results that the government's financial commitment to raise recognition 

rates and boost training levels among small firms through IiP UK's Small Firms Initiative has failed to 

achieve its aims. It would also appear that the revisions to the IiP Standard in 2000 and 2004 to make 

the award more palatable to small firms by reducing levels of bureaucracy and making it easier to 

understand have not had the desired effect.” meldt het persbericht van de Business School.   

Het Britse Klein Bedrijf wil wel profiteren van de subsidie die de Britse Overheid verstrekt voor het 

implementeren van een IiP-Model in hun organisatie, maar daarmee stop het ook:  

“In small firms, Investors in People recognition does nothing to boost the training levels of non-

management employees, with levels of training...being no higher in small firms that have secured the 

award than in those that have not" Vervolgens gaat het Kennis & Kunde niveau toch niet omhoog, 

zeker niet dat van de niet-managers….  

Het blijkt dat de CRISIS voorrang krijgt ‘Nu eerst werken, daarna ontwikkelen’, boven het Plannen van 

de Toekomst van het bedrijf. Je kan je ook afvragen of er bij het Klein Bedrijf wel voldoende 

Commitment is c.q. kan zijn(!) voor een model dat feitelijk toch Strategisch is én dat een Strategische 

impact heeft op het Beleid van het (klein) bedrijf.  

Voor veel Klein bedrijven is een Strategie toch nog een-ver-van-mijn-bed-show & kan het vastleggen 

daarvan toch bedreigend overkomen, 'wat niet weet, wat niet deert',…… 

 

Maart 

01 maart 

De essentie van het IiP Model is NIET bekend in Nederland….. 

Dat ik dit zeg (nb; wist het eigenlijk wel……) dat haal ik uit een gedachte-wisseling die ontstond met 

een HR specialist nadat ik vorige maand op de HR Base site ook de entry Je HR functie Benchmarken; 

door RABObank plaatste.  
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De 1e reactie van Léon Algra op mijn ‘praktijk casus’:  

“Het is mooi om de IIP Profile als middel te gebruiken om een stapje hoger te komen, waarbij leren 

centraal staat. Echter om een goed HRM beleid te voeren, ben ik van mening dat IIP beslist tekort 

schiet. Daarvoor zijn beslist andere zaken nodig om ervoor het zorgen dat de RABOBANK-organisatie 

zich weet te onderscheiden van andere banken. 

Het gaat toch meer om de missie, visie, activiteiten, resultaten. Een praktijkvertaling van 

organisatiestrategie naar HR-strategie, rol en positie van HR en gebruikers....”  

Mijn reactie daarop:  

“Thanx voor je reactie Léon! 

Maar weet: de gehele HR Cyclus wordt gebenchmarkd binnen IiP, ook de link met de zaken die je 

aanhaalt & die (nb; als het goed is....) terug te vinden zijn in het Strategisch Plan van een organisatie. 

Doe je dat niet dan wordt een benchmark met andere organisaties (hier:) buiten de financiële 

dienstverlening (nb; iets dat minstens zo interessant is) maar ook mét een HR functie wel heel lastig. 

Zie event. voor meer info het document 'Werken met de Standaard', dat je over de IiP-Cyclus een 1e 

idee geeft.”  

Léon vervolgens:  

“'Werken met de Standaard' verschaft een hoop duidelijkheid. Alleen is het denk ik ook verstandig 

om niet alleen te beschrijven, maar ook de HR procesgang verder door te ontwikkelen. Ik denk dan 

aan de administratieve kant, de operationele kant v.w.b. in-, door- en uitstroom van personeel én de 

strategische kant v.w.b. bestuurs- en beleidsontwikkelingen op het gebied van HRM.”  

& Mijn reactie daarop:  

“De vragen/opmerkingen die je hebt. Léon, zijn relevant & komen 'zo maar' bij veruit de meeste HR 

profs in Nl. naar boven als we het hebben over het IiP-Model. 

Blijkbaar zijn wij er in 8 jaar tijd niet écht in geslaagd om de essentie van het IiP Model uit te leggen 

(nb; ca. 500 organisaties daargelaten); een gemiste kans die we ons zelf kunnen aanrekenen...... 

'Voor nu' kort gezegd: je zag op pg. 1 in 'Werken met de Standaard' de IiP-Cirkel. 

Feitelijk begin je met het IiP-Model in het midden van de Cirkel: 'Plannen, Uitvoeren, Beoordelen'. 

Daarop vindt er door mij c.q. een IiP-adviseur een 0-meting plaats. Dit levert uitkomsten op waarmee 

de wanna be IiP-organisatie zichzelf verder gaat ontwikkelen. 

Daarvoor benut je dan de 2e ring van de IiP-Cirkel. Een ring die begint met HR 

facetten/aandachtspunten vanuit het 1e punt 'Bedrijfs Strategie', vervolgens ga je via o.m. 'Strategie 

voor het Managen van Mensen' & 'Betrokkenheid & Verantwoordelijkheid' naar 'Continu 

Verbeteren'. 

Daar aangekomen, over het algemeen na een planningscyclus, stop je niet maar ga je verder & sta je 

feitelijk weer aan het begin. 

Ben je er dan? Nee hoor, want ook het IiP Model ontwikkelt zichzelf & zo zijn daar nu de New 

Choices. 

'Nieuwe Keuzes' zoals: MVO, Leiderschap, Diversiteit, Verandering Management. Allemaal facetten 

die het IiP-Model feitelijk tot een Model voor Strategisch HRM maken. 

Maar dat duidelijk maken daarin zijn wij dus, zoals gezegd, (nog) niet geslaagd......”  
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Ik blijf hier nog wel enige tijd ‘stug doorgaan’.  Het is nodig!  

03 maart 

GERICHT Investeren in je Medewerkers levert je € 12.400 op; gegarandeerd! 

“Gericht investeren levert resultaat op!  

 een vergroting van de winst per medewerker met € 12.400,-   

 een verhoging van de 'return on sales' per medewerker met 0,37%   

 een stijging van de productiviteit per medewerker met gemiddeld € 57.000,-“ 

Onderzoek Univ Maastricht ‘Loont het investeren (2003)  

Deze informatie gebruik ik vaak, vervolgens is er bij de ander die twijfel over het te investeren bedrag 

& de terugverdientijd. ‘Dus zelfs als ik GERICHT € 1,- investeer in de Ontwikkeling van mijn 

medewerkers dan levert dat mijn organisatie al redelijk snel € 12.400,- op?’ is de vraag. Los van het 

feit of je een opleiding vindt van ‘€ 1,-‘, is dit wel de essentie van het onderzoek, ja. (Sterker nog: ik 

veronderstel dat die € 12.400 inmiddels € 15.000 is, maar omdat ik dit niet wetenschappelijk kan 

onderbouwen, houd ik me hier aan de € 12.400)  

Laat ik een ander voorbeeld geven over een Investering die je organisatie kan doen.  

Er komt een verkoper van een machine. Hij vertelt dat de machine 1.000 eenheden per week 

produceert. Een eenvoudige rekensom leert je wat je aan verkoopprijs en, dus, rendement kan 

realiseren! Je besluit tot aankoop van de machine. Voor het ene bedrijf is dit een kleine investering, 

voor het andere een wat grotere, toch zou je het ‘zo maar’ kunnen doen; deze aanschaf. Is dit slim, 

handig & verstandig?  

NIET als je vooraf geen GERICHT marktonderzoek deed: ‘zijn er wel klanten voor dit product?’ & ook 

NIET als de investering niet Strategisch is, niet past binnen het Strategisch Plan (SP) van je 

organisatie; ergo: als de investering NIET GERICHT is! (nb; het was gewoon een handige verkoper die 

bij je aan de deur verscheen…….)  

GERICHT is een Investering pas als die past binnen het Strategisch Plan om je organisatie van de 

IST- naar de SOLL-situatie te krijgen.  

Zo dien je de onderzoeksresultaten van de Univ. van Maastricht ook te lezen: je wil het Kennis, Kunde 

& Competentie Gat vullen tussen Ist- & Soll & om dat te realiseren ontwikkel je je medewerkers & 

managers GERICHT; niet meer, niet minder. (nb; want anders is het ook hier ‘weggegooid geld’….. )  

In de praktijk betekent dit dat een relatief kleine investering in een workshop ‘Afspraak is Afspraak’, 

de Klanten Tevredenheid (nb; want essentieel in je SP!) van je organisatie ‘zo maar’ verhoogt met als 

financieel resultaat in ieder geval: € 12.400 per medewerker! De terugverdientijd van deze 

investering is dus Kort. Het kan ook zijn dat je een Management Ontwikkelings programma 

introduceert, wederom gelinkt aan je SP. Dan is de terugverdientijd waarschijnlijk iets langer.  

Maar: staar je nu niet blind op de genoemde € 12.400,-. De gemiddelde Nl. medewerker kost een 

organisatie jaarlijks toch al € 100.000 (benchmark is hier de RABObank waar een medewerker € 
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139.000 kost; Maatschappelijk jaarverslag 2007). Wat je nu wél weet dat is dat een GERICHTE 

Investering in de Ontwikkeling van je medewerker op die investering je in ieder geval een rendement 

oplevert & wel € 12.400,-!    

& Er is dus een Model dat je hierbij helpt, het IiP-Model waarvan je de (nb; GERICHTE) Investering 

(dus) ook terugverdient! & Welk ander Model kan dat nu van zichzelf zeggen?  

04 maart 

Als de ontslagen zijn gevallen, help dan de OVERLEVENDEN!!! 

Als je organisatie nu niet helemaal failliet gaat maar ‘slechts’ een paar ingrepen dient te doen die 

‘enkele’(?) ontslagen medewerkers tot gevolg hebben (....), zorg dan SNEL daarna voor de 

‘Overlevenden’ voor degenen die achter blijven. Degenen, medewerkers & managers, waarmee je 

organisatie nu verder gaat om de CRISIS te weerstaan & ‘straks’ Nieuwe Kansen weer op te pakken!!!  

Daarom enkele tips ‘Hoe om te gaan met de OVERLEVENDEN’:  

“=> Creativity. Evidence from several researchers suggests that downsizing dampens survivors' 

creativity - a potentially dangerous development for almost any company. Because this effect 

appears to be related to employees' negative perceptions of their work environment, put renewed 

effort into team building to maintain or improve work-group stability and into providing 

challenging work, which stimulates creativity.  

=> Communication. Downsizing tends to disrupt social networks and information exchange within 

companies, adding to employees' negative feelings. Encourage increased contact among managers 

and employees, promote active listening, institute open-door policies, and get employee input into 

decision-making.  

=> Perceptions. Downsizing tends to increase stress, burnout, insecurity, and mistrust of 

management and reduce morale, job satisfaction, and commitment. Such perceptual changes are 

linked to greater turnover, diminished helping behavior, and poorer job and company performance. 

Reduce layoffs' fallout by helping employees to see the process as fair and showing that other 

options were considered first. Something else that might help: A moratorium on future layoffs, even 

if it has an explicit endpoint. One study found that the anticipation of downsizing can have an even 

stronger effect than layoffs themselves on employees' negative perceptions of their work 

environment.  

=> Turnover. Our own research shows a substantial increase in voluntary departures after layoffs, 

even if the downsizing was small. The costs of being understaffed, as well as of employee 

replacement and training, are unwelcome expenses when a company is attempting to save money. 

All of our recommendations above can help limit voluntary turnover. And for the future, institute HR 

policies promoting a sense of justice, such as confidential problem-solving avenues and an effective 

grievance or appeals process; companies with those practices had lower rates of post-downsizing 

increases in voluntary turnover.  

=> Stars. Pay special attention to high performers. Research by one of us (Trevor) shows that 

employees who perform better and have more training, education, and ability are the most likely 
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to quit if dissatisfied. Provide support and encouragement, and help them see that downsizing 

opens new opportunities and channels for promotion.”  

Handig, deze tips! Zeker in barre tijden.  

Bron: Anthony Nyberg & Charlie Trevor, editors van de Harvard Business Review.  

05 maart 

Over COMMITMENT 

Als we, bij een 0-meting e/o een assessment, een onderzoek doen onder managers & medewerkers 

(nb; soms ook vrijwilligers, tijdellijke krachten e.o.) van de wannabe Investor in People dan 

onderzoeken we m.n. de beleving van alle bij de organisatie betrokkenen. Noem ‘t Commitment!  

Over Commitment & de essentie ervan voor het Succes van een organisatie, is er al veel geschreven 

& verschijnt er steeds meer. Voor ons, hier & nu, is daarbij m.n. interessant dat wat de 

wetenschappelijke media te melden hebben.  

Omdat er m.n. veel vraag naar is vanuit mijn studenten, besteed ik vandaag in het ManPro blog 

speciaal aandacht aan Commitment & aan dat wat er aan relevants is verschenen. Een synopis:  

“In hun spraakmakende artikel ‘The Core Competence of the Corporation’, uit 1990, spraken Hamel & 

Prahalad over de essentie van Commitment om de o-zo belangrijke KernCompetentie van een 

organisatie tot een Succes te (kunnen) maken:  “Core competence is communication, involvement, 

and a deep commitment to working across organizational boundaries. It involves many levels of 

people and all functions.”  

Gecommitteerd zijn aan dat wat je doet; hier: gecommitteerd zijn aan onderlinge Samen-Werking. 

Sterker nog H&P spreken zelfs van een ‘deep (hier vertaald als ‘overtuigd’) Commitment’!  

We beleven tijden van CRISIS. Kan Commitment een rol spelen bij de Oplossing of zien we nu al de 1e 

tekenen dat we in een staat van Command & Control verzeilen? Een Command & Control - 

managementrol die logisch lijkt want: ‘Tis tenslotte CRISIS!!’ maar tevens een rol die over het 

algemeen ver afstaat van Commitment.  

Vraag die dan opkomt: Wat is de zin & onzin van Commitment?’ (………)  

Mijn definitie van Commitment, een definitie die van toepassing is op het (Top)Management van een 

organisatie: ‘Je kent het Strategisch Plan van je Organisatie. Je weet wat er van je wordt verwacht 

& je bent bereid jezelf daarvoor in te zetten.‘; niet meer, niet minder.  

U leest het goed: je hoeft het NIET eens te zijn met de inhoud van het Plan om gecommitteerd te zijn 

(nb; Commitment = géén Poldermodel!). Je dient jezelf  ‘boven de materie’ te plaatsen. Het gaat niet 

om u, het gaat om uw organisatie. U bent gevraagd dus u kunt uw rol aan, daarover is er geen twijfel. 

Kunt u nu echter geen 100% Commitment opbrengen voor het Plan, laat die uitdaging dan aan een 

ander, iemand die wél 100% gecommitteerd is  

De reden waarom u 100% Commitment kunt opbrengen, dat is volledig aan u. Die redenen kunnen 

dus zeer divers en zeer persoonlijk zijn en variëren van de financiële beloning, de status, tot ‘gewoon’ 
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betrokkenheid bij uw organisatie (zoals bij een familiebedrijf bijv.). Weet: (uw) Communicatie speelt 

daarin een essentiële rol.  

Uw Commitment zouden aan de Basis kunnen staan voor de oplossing van de CRISIS in uw 

organisatie, sterker nog: het Staat er voor!! (nb; veel meer nog dan ‘Command & Control’)”  

Vind interessante links & lees verder in: “Zin & Onzin van Commitment 

09 maart 

Financiële Dienstverlening & Investors in People 

& Dan richt ik hier (vooralsnog….) mijn aandacht m.n. op de Britse Financiële Dienstverlening & IiP 

omdat  

=> er in Groot Brittannië verschillende FD-ers een IiP-er zijn (Prudential bijv, een middelgrote FD-er 

die ook nog eens een IiP-Champion is! nb; een Champion ben je als je met je resultaten een 

benchmark bent voor andere organisaties) & omdat  

=> in Nederland de enige FD-er, die ook (nb; alweer enkele jaren!) een IiP-er is, de RABOBANK 

Bergeijk is. Mooi natuurlijk, waarschijnlijk ook een will be Champion, maar daarop kun je nu nog geen 

bedrijfstak aansturen.  

Daarom: In Groot Brittannië is er de Financial Services Skills Council, een organisatie opgezet door de 

Britse Financiële Dienstverleners die m.n. toeziet op de Ontwikkeling van de FD medewerkers & 

managers.  

Kernwaarden of ‘FSSC principles that are directly influenced by the consistent application of high 

standards of Training & Competence are:  

 Skill, care and diligence; A firm must conduct its business with due skill, care and diligence.  

 Management and control; A firm must take reasonable care to organise and control its 

affairs responsibly and effectively, with adequate risk management systems.  

 Customers' interests; A firm must pay due regard to the interests of its customers and treat 

them fairly.  

 Communications with clients; A firm must pay due regard to the information needs of its 

clients, and communicate information to them in a way which is clear, fair and not 

misleading.  

 Customers: relationships of trust; A firm must take reasonable care to ensure the suitability 

of its advice and discretionary decisions for any customer who is entitled to rely upon its 

judgment. 

FSSC gebruikt hiervoor een maatwerkprogramma, maatwerk aan de specifieke FD ‘Industrie’, 

gebaseerd op: jawel de IiP principes.  

FSSC legt m.n. een duidelijke link met de Klant, essentieel voor de continuïteit van iedere organisatie, 

toch?  

‘Later’ volgt er ongetwijfeld meer hierover.  
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10 maart 

TNT 

“Postbodes en sorteerders van TNT luiden de mediaberichten vanochtend.  

TNT is een Investor in People, ook in NL, sterker nog: TNT is een IiP-Champion! (nb; over 

‘Champions’: zie bericht van gisteren)  

Op de 1 of andere manier zijn er sommigen nog steeds van mening dat i.d. niet kan bij een Investor 

in People, zij zien IiP toch vooral als een ‘pretmodel’. Deze TNT ervaring laat je echter zien dat niets 

minder waar is: met het oog op haar continuïteit kan zelfs een Investor in People besluiten tot 

drastische maatregelen. Meer nog dan een ‘pretmodel’ is IiP een Strategisch HRM Model.  

Strategie van TNT: de concurrentie aan kunnen gaan met Sandd e.a. nu de markt ‘opent’. De CAO 

verschillen tussen TNT & Sandd c.s. zijn aanmerkelijk, mede dat maakt de concurrentie aangaan voor 

TNT lastig.   

“TNT Post belooft de eerste drie jaar niemand te ontslaan.” meldt hetzelfde bericht. Om dit te 

kunnen doen is die salarisbeperking hard nodig.   

De volgende stap die Investor in People TNT in de komende 3 jaar zeer waarschijnlijk gaat nemen dat 

is het aanbieden van opleidingen aan medewerkers die toch boventallig zullen worden. Opleidingen 

die hen plaatsbaar maken in een arbeidsmarkt buiten TNT.  

Dit voorkomt niet alleen strijd voor de balie van de Kantonrechter, het voorkomt ook frustratie zowel 

bij vertrekkende als bij zittende medewerkers. Dit alles zoals het past voor een Investor in People. 

Hoe vervelend op het 1e oog de maatregelen ook zijn. 

12 maart 

de CAO 

‘TNT heeft altijd gezegd:we zorgen goed voor het personeel. En dat is geen loze kreet gebleken. Het 

bedrijf heeft werknemers in de gelegenheid gesteld met behoud van salaris elders te gaan werken. 

Precies de werk-naar-werktrajecten waar TNT-topman Peter Bakker als voorzitter van de commissie-

Bakker voor heeft gepleit. Tel daarbij op de garantie die is gegeven dat er in de komende zes jaar 

geen gedwongen ontslagen zullen vallen, en je hebt de bijzondere omstandigheden waardoor de 

bonden nu akkoord zijn gegaan.’  

Dat is de reactie van UvU hoogleraar Peter Leisink in Het FD op de salarisverlaging van 15% zoals die 

door TNT en de vakorganisaties is overeengekomen. Het gaat bij deze CAO onderhandelingen dus 

(veel) verder dan die ‘-15%’. 

Een bijzondere CAO dus, de CAO van TNT, 1-tje die het succesvol(!) 1 op 1 kopiëren van sec. de 

genoemde -15% dus onmogelijk maakt. Onmogelijk voor organisaties die zo’n CAO niet hebben.  

Als je dan die ‘-15%’ niet klakkeloos kunt kopiëren, kun je dat dan wel doen met de CAO van TNT? 

Nou, of dat zo verstandig is….. Wat je wel kan doen dat is kijken naar de achtergrond van TNT, wat 

bracht hen tot deze CAO? Weet dan dat TNT o.m. de principes van het Investor in People Model 
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toepast binnen haar organisatie & binnen haar CAO. Op dat gebied is TNT in ons land zeker een 

trendsetter!  

***DOE MEE aan onze LINKEDIN POLL! De enquête waarbij JIJ het onderwerp bepaalt voor onze 

ManPro bijeenkomst!***  

Wie weet resulteert dit in de uitnodiging aan Peter Bakker & de vakorganisaties om hun accoord toe 

te lichten…….  

13 maart 

Quote van de Dag 

“De Grootste Uitdaging voor een organisatie wordt niet ‘The War for Talent’ maar het kunnen 

bieden van ‘het Beste Werk’.”  

P.R. Chandrasekhar, Hexaware Technologies.  

Nb; de Grootste Uitdaging (P-Tekort) die ons te wachten staat niet bezien vanuit het outside-in 

perspectief, maar vanuit inside-out. Ofwel: varen op eigen (SHRM) Kracht. 

17 maart 

Van Lanschot Bankier Floris Deckers lijkt al verdacht veel op een Investor in People 

“Floris Deckers, de bestuursvoorzitter van Van Lanschot Bankiers, heeft gedaan waartoe minister Bos 

van Financiën alle bankiers een maand geleden opriep. Deckers maakt excuses voor zijn rol in de 

kredietcrisis.  

Daarmee doorbreekt hij het bancaire stilzwijgen, dat vooral de Tweede Kamer irriteert sinds het in 

november alle Nederlandse bankiers op bezoek had. Toen kreeg de Kamer vooral te horen dat 

onbeïnvloedbare omstandigheden de kredietcrisis naar Nederland hadden gebracht.  

Deckers formuleert zijn excuses zodanig dat claims van zijn aandeelhouders niet te verwachten zijn. 

Hij verontschuldigt zich niet voor wanbeleid, maar voor het niet oppikken van signalen.” dat melden 

de Media gisteren & vandaag.  

In termen van het Investors in People Model toont dit (nb;’Leiderschap’)gedrag een teken van 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  

In de IiP Corporate Social Responsibility Module lezen we:  

“The DTI’s (now BERR) CSR Academy has developed a Competency Framework to help managers in an 

organisation implement responsible decision-making. This Framework has three components.  

The first is a set of six key managerial characteristics:  

 Understanding society (Understanding the role of each player in society – government, 

business, trade unions, non-governmental organisations and civil society.)  

 Building capacity (Building capacity and external partnerships and creating strategic 

networks and alliances.)  
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 Questioning business as usual  (Being open to new ideas, challenging others to adopt new 

ways of thinking and questioning business as usual.)  

 Building stakeholder relations (Identifying stakeholders, building relations with internal and 

external stakeholders, engaging in consultation and balancing demands.)  

 Taking a strategic view (Taking a strategic view of the business environment.)  

 Harnessing diversity (Respecting diversity and adjusting your approach to different situations) 

The second component is a hierarchy of five levels of attainment against these characteristics:  

 Awareness  

 Understanding  

 Application  

 Integration  

 Leadership 

The third component is a full set of (30) ‘behaviour patterns’ – unique skills and competencies – for 

each characteristic, at each level of attainment.”  

& de IiP adviseur legt hier zijn (haar) meetlat langs tijdens een 0-meting die, hier, zich specifiek richt 

op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (‘ook in Nl. beschikbaar’).  

Tot (voorlopig) slot:  

“But what does this mean in practice? Social Responsibility needs to be defined as a responsibility of 

managers and they need to communicate what that means to their teams, their stakeholders and 

their customers.”   

Dat deed Floris Deckers & daarvoor verdient hij een COMPLIMENT!  

19 maart 

IK ZEG: DOEN & GA VOOR INVESTORS IN PEOPLE!!! 

“Management was, is and always will be the same thing: the art of getting things done.“ (Bob Eccles 

en Nitin Nohria in hun boek Beyond the Hype)  

Aan dat laatste lijkt het nu wat te ontbreken: de Regering laat op zich wachten, besluiten blijven in de 

kast liggen, we wachten op elkaar. Begrijpelijk natuurlijk: het is (tenslotte) CRISIS! & Toch, toch kan 

‘een beetje’ ACTIE geen kwaad.  

“Why do so much education and training, management consulting and business research and so 

many books and articles produce so little change in what managers and organizations actually (NOT) 

do? Why does knowledge of what needs to be done frequently fail to result in action or behavior 

consistent with that knowledge?‘ vragen Robert Sutton & Jeffrey Pfeffer zich af in Hard Facts, 

Dangerous Half-Truths and Total Nonsense.  

ACTIE! Dus. DOEN & niet alleen Plannen. Sprak William Edwards Deming niet over: Plan? De Deming 

Cirkel vormde ook aanleiding voor de Investor in People principes Plannen, Uitvoeren, Beoordelen. 

Met hier de nadruk op ‘Uitvoeren’.  
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Wat houdt ons dan toch tegen?  

In hun boek A Bias for Action stellen Sumantra Ghoshal en Heike Bruch dat het de manager vaak niet 

ontbreekt aan motivatie maar dat het bij hem wel tekort schiet aan wilskracht. Het laatste zetje 

ontbreekt. Commitment kun je die wilskracht ook wel noemen.  

Heb je nu ook dat 1e beetje wilskracht al in je lijf zitten, ga dan door & wordt met je organisatie een 

Investor in People. In dat geval kun je niet veel anders dan DOEN!!! Dus: Go for It!!!  

23 maart 

Leren, Leren,Leren!!! (Onderwijs, Onderwijs, Onderwijs!!!) 

“Vergeet verworven rechten. Begin met een schone lei. En investeer in drie dingen: onderwijs, 

onderwijs en onderwijs. Ziehier het crisisrecept van Ben Verwaayen, Nederlands succesvolste 

crisismanager.” dit lazen we vorige week in Management Team.  

Ben Verwaayen, CEO van het Franse Alcatel, breekt al geruime tijd een lans voor de ontwikkeling van 

Kennis & Kunde zowel van onze (klein)kinderen als van onze medewerkers & managers! De motivatie 

van Verwaayen:   

“Je moet in tijden van crisis je investeringen opvoeren en je consumptie verminderen. Investeer in 

onderwijs, onderwijs en onderwijs. En als je dat gedaan hebt, investeer je opnieuw in onderwijs, 

onderwijs en onderwijs. Tegelijkertijd moet je een infrastructuur bouwen die die kennis ook 

mobiliseert en enthousiasmeert. Pas als je die twee hebt gedaan, ga je terug naar je 

uitgavenpatroon en kijk je wat er resteert voor het consumptief vermogen.  

Het verdienvermogen van Nederland gaat veranderen, dat is een gegeven. Of we dat fijn of jammer 

vinden is irrelevant. Alle productiefactoren worden kennisintensiever. Dat gegeven, gecombineerd 

met het gegeven van een mondiaal kostenniveau, betekent dat we op schaal moeten denken. 

Europees dus, en met een open samenleving.”  

Kenniseconomie als onderscheidend vermogen zo gezegd. Zie hier op deze site ook het Britse Leitch 

Report. NB; Ben Verwaayen is niet voor niets afkomstig van een Britse organisatie, de Investor in 

People British Telecom. Met zijn ‘Kennis Mantra’ heeft Verwaayen als CEO van BT mooie resultaten 

weten te bereiken.   

Investeren in Mensen dus, misschien kunnen de Regeringspartijen dit vandaag nog meenemen in hun 

onderhandelingen?  

Verwaayen tot (voorlopig) slot: "Als je dingen wil veranderen, is de crisis een zegen."  

25 maart 

Successen van Investors in People in het Onderwijs 

OK, kon ik mijn vorige entry ‘iets’ melden over Onderwijs, Onderwijs, Onderwijs!!! Dan is het ook 

handig als ik ‘iets’ meld over de successen van het Investors in People Model in het Onderwijs zelf.  
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Nu die successen, ervaringen komen dan toch ook (& alweer) vooral uit het Verenigd Koninkrijk. Ze 

hebben daar ook al 'iets' meer ervaring. Maar: het Nederlandse Onderwijs laat zich, v.w.b. IiP(!), niet 

onbetuigd. Samen met Gezondheidszorg, Overheid en AgriBusiness vormen zij momenteel een 

belangrijke afnemer van ‘IiP in NL’; waarvoor dank. Dat Minister Ronald Plasterk enige tijd geleden 

een oproep deed aan ‘zijn’ Onderwijs om het IiP-Model ‘in de armen te sluiten’, heeft hierbij zeker 

geholpen. Daarbij kwam nog een Advies: “Als een school over een keurmerk beschikt - zoals het 

'Investors in People'-keurmerk - kan dit voor de Onderwijsinspectie een indicatie zijn voor de 

kwaliteit van het leraarschap en het personeelsbeleid. Hiermee houdt zij in haar toezicht rekening.”  

De Britse Dpt. for Schools, Children and Families merkt over Investors in People in het Britse 

Onderwijs op:  

“Schools that are working with the Standard have found it invaluable in evaluating their existing 

practice and performance. It provides a coherent framework for:  

 The professional development needs of all staff  

 Leadership, management, and the management of change  

 Performance management  

 Assessing, recording and reporting schools and pupil achievement 

Research shows that Investors in People in schools leads to:  

 A more structured approach to employee development, with more focus and better targeting 

and school development (involving all employees)  

 Greater flexibility in meeting training and development needs and better sharing of good 

practice  

 Greater resilience of employees  

 More effective use of resources for professional development”  

Mooi, toch? De Dpt heeft ook een brochure uitgebracht: ‘Measure your Improvements, Investors in 

People in Schools and Colleges’. Ook geïnteresseerd in IiP, zelfs al is uw organisatie geen school? Laat 

het me maar weten. 0651176097  

27 maart 

Waarom TNO Bedrijven recent Investors in People in Nederland overnam 

Investors in People komt in Nederland, zelfs na 8 jaar (…..), maar langzaam (nb; een eufemisme) van 

de grond: ca. 300 IiP-ers in Nl, tevreden dat wel. & Dat in tegenstelling tot de oorsprong Groot 

Brittannië, waar momenteel 34% van de beroepsbevolking werkt bij een Investor in People. Aan het 

einde van dit jaar is dat zeer waarschijnlijk 40% met het oog op de lopende Commitments.  

Ondanks dit tegenvallende resultaat besloot TNO Bedrijven toch om een verliesgevend IiPNL over te 

nemen van het Ministerie van EZ. De motivatie daarvoor is interessant & wel omdat TNO Bedrijven 

toekomstperspectief ziet voor IiP in Nl.! Mooi!  

Ik wil je de motivatie dan ook niet onthouden:  

http://www.willemscheepers.eu/
http://willemscheeperss.wordpress.com/
http://www.managementpro.nl/investors-in-people/het-nederlands-onderwijs-is-doelmatig-maar-kan-beter/
http://www.managementpro.nl/investors-in-people/het-nederlands-onderwijs-is-doelmatig-maar-kan-beter/
http://www.standards.dfes.gov.uk/sie/documents/measureimprovements.pdf
http://www.standards.dfes.gov.uk/sie/documents/measureimprovements.pdf
http://investorsinpeople.spaces.live.com/blog/cns!A7B45ED958588999!1465.entry
http://www.tno-bedrijven.nl/tno-b/home.do


  Vergelijk & Leer 

www.willemscheepers.eu 
http://willemscheeperss.wordpress.com   

“Waarom wil TNO Management Consultants (nb; onderdeel van TNO Bedrijven) IiP NL eigenlijk 

overnemen: 

Binnen TNO MC is er natuurlijk een grote zorg om IiP onder TNO MC-vlag te brengen. Dat is alleen op 

financiële gronden, IiP Nl is immers al jaren verliesgevend. Toch ziet TNO MC ook positieve kanten.  

In het Onderwijs heeft het schema en de benadering een goede naam, de Minister (nb; Plasterk; zie 

entry hiervoor) heeft aangegeven dat IiP-erkende organisaties anders in het toezicht zullen worden 

benaderd.  

Verder heeft één van de leidende kwaliteitskeurmerken (Perspekt) in de Zorg uitgesproken de IiP-

erkenning aan het gouden en zilveren keurmerk te zullen koppelen.  

De Zorg (cure and care) is voor TMC een grote markt en voor IiP zijn we ook de preferred supplier. 

Verder is TNO MC momenteel erg actief met de implementatie van 

A3 trajecten (gebaseerd op het INK model), uiteraard zijn er goede mogelijkheden om IiP te koppelen 

aan de discussie rondom de velden voor medewerkers en leiderschap.  

Op basis van deze argumenten heeft TNO Management Consultants besloten haar 

verantwoordelijkheid te nemen en in eerste instantie is er onderzocht of het mogelijk is dat IiP NL 

onder haar hoede zou vallen. De conclusie is positief.” aldus Jan Noord, directeur TNO MC & nu ook 

van IiPNl.  

Ik heb er vertrouwen in dat we samen met TNO, ‘in de Geest van IiP Commitment’, Investors in 

People in Nederland nu volledig op de kaart kunnen zetten. Daarbij is er ook geen beter moment dan 

nu: het is CRISIS!! (nb; de idee van het IiP Model ontstond in Groot Brittannië op een moment dat 

men daar een: CRISIS had! Maar daarover volgende week meer.)  

31 maart 

Actuele Thema’s in Human Resource Management 

Het is CRISIS, toch blijft het interessant om op de hoogte te zijn van Actuele Thema's op het gebied 

van Human Resource Management.  

Thema's zoals: Werving en Selectie, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Gelijkheid en 

Diversiteit, Leiderschap en Management, Verander Management, Gezondheid en Welzijn. Thema's 

die aansluiten op IiP's New Choices.  

Gisteren verzorgde in een inleiding waarbij Actuele Thema's in HR aan bod kwamen. De Rode Draad 

in de presentatie was het Investors in People Model.  

Op de vraag 'Wat is nu het "Beste Moment" om de IiP 0-meting uit te voeren?' antwoordde ik: 

'Mijn ervaring leert: er is nooit een Goed Moment, maar ook nooit een Slecht Moment. (nb; er is 

alleen het moment van uitstel).'  

Kijken we naar Kondratieff (nb; economische golfbeweging) dan is er geen beter moment dan nu om 

te beginnen aan IiP, wil je straks na de Crisis de concurrentie op de arbeidsmarkt tenminste voor 

zijn......  

Mijn presentatie: ‘Actuele Thema’s in HR.’  
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April 

01 april 

Waarom zijn organisaties geïnteresseerd in de motivatie van hun medewerkers? 

Wat maakt dat organisaties de betrokkenheid van hun medewerkers bij HUN organisatie zo 

belangrijk vinden? Wat maakt dat een organisatie, een Directie, eenMT, geïnteresseerd is in de 

motivatie van de medewerkers (& managers)? Wat maakt dat organisaties ‘OP EENS’ de beleving van 

hun medewerkers belangrijk vinden?  

Nu, de redenen hiervoor komen naar voren in een recent (alweer) Brits onderzoek: Employee 

Engagement in Context ofwel: de betrokkenheid van medewerkers geplaatst binnen een (zakelijke / 

wetenschappelijke) context.  

Citaat uit de voorlopig 1e resultaten van dit brede onderzoek:  

“We have seen that there is not one type of organisation or one kind of organisational situation that 

leads to this interest (nb; the motivations for organisations becoming involved in employee 

engagement initiatives). Some of the motivations coming from the first case studies include:  

 a new strategic direction for the organisation resulting from change in senior management  

 a strategy to improve organisational performance through positive contributions of 

employees  

 as a new stream of ideas to feed into existing involvement policies and initiatives  

 an approach to facilitate the successful evolution of HR practices in a rapidly growing 

organisation  

 an approach to maintain maximum flexibility and openness to change in an uncertain market 

climate  

 to contribute to employee development initiatives that ‘value staff’  

 development of employment practices that are fair and equitable  

 to feed into HR initiatives to smooth the transition of organisation restructure. 

Central to each of these motivations is the assumption that employees respond positively to 

opportunities for involvement and increased responsibility.”  

Nu, volgens mij is het meer dan een assumption: mensen die zich betrokken voelen bij HUN 

organisatie bereiken meer, veel meer; ook voor hun organisatie.  

“Tell me and I forget, Ask me and I am engaged, Involve me and I am committed”  

In de volgende entry het 2e deel van dit onderzoek: wat beïnvloedt nu de houding & het gedrag om 

te komen tot een medewerker mét beleving?  

02 april 

Wanneer voelen medewerkers zich nu écht betrokken? 
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Gisteren meldde ik hier ‘iets’ over het ‘waarom’ van het interesse dat organisaties (kunnen!) hebben 

in de betrokkenheid/motivatie/beleving van hun medewerkers. Nu is het tijd voor de redenen 

waarom c.q. het moment waarop je medewerkers (& managers) zichzelf écht betrokken gaan voelen 

bij Hun Organisatie!  

Uit hetzelfde onderzoek Employee Engagement in Context:  

“These are dimensions that are present in the case studies where engagement is high. To consider 

this, we compare the survey results from each organisation with the interviews. Common themes 

arising at this stage include:  

 senior management initiatives to directly listen to employee views  

 strong opportunities for promotion within the organisation based on merit  

 an entrepreneurial culture based around dynamic employee contributions to performance 

and improvement  

 fair and consistent HR practices, such as rewards and appraisal  

 core focus on traditional management practices such as clarity of objectives, clear 

performance measurement and trust  

 high levels of employee advocacy for working for the organisation and using the 

organisation’s services  

 showing employees that they are valued through well-designed and consistent involvement 

initiatives, such as ‘Lean programmes’  

 gaining high employee satisfaction, either through the core work processes or through 

external benefits such as flexible working  

 having clear targets that employees can work towards  

 maintaining a focus of good work–life balance by giving employees choice in developing their 

own work pattern around home commitments  

 having a friendly and supportive work environment can give employees the confidence to 

become engaged in their work.” 

Het lijkt allemaal verdacht veel op IiP Principes.  Dat ondervonden de onderzoekers ook toen zij 

de verschillende deelnemende organisaties bezochten & de beleving peilden van de aanwezigen.  

& Dat laatste blijkt dan weer uit de verschillende cases die ze in hun rapport aanhalen. Maar, wie 

weet, daarover een volgende keer meer.  

07 april 

WÁÁÁT: LEIDT U NIET OP???? 

Het idee was nog wel zo goed: gebruik de werktijdverkorting om je medewerkers (& managers) op te 

leiden. Wat blijkt vanochtend: ‘MKB buizigt op Scholing Personeel’, meldt Het Financieele Dagblad. 

“Kleine en middelgrote bedrijven verwachten dat hun budget voor personeelsopleidingen dit jaar 

verder zal krimpen.”  

Deels begrijpelijk, natuurlijk, dat er minder wordt opgeleid want: het is tenslotte CRISIS!!! Toch is het 

maar de vraag of dit zo verstandig is, deze ‘besparing’. Wil je dan met je organisatie niet klaar staan, 
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m.b.v. goed opgeleid personeel(!), zodra de CRISIS weer voorbij is?  Jawel, toch? Al was het maar als 

onderscheidend vermogen t.o.v. de conculega’s.  

Het Groot Bedrijf denkt daar gelukkig anders over meldt hetzelfde artikel (hoewel, ‘gelukkig’……): 

“Een klein lichtpuntje is de bankverzekeraar ING. In 2007 hebben alle 25.000 werknemers een eigen 

budget van euro 1200 gekregen om te besteden aan hun eigen opleiding. Ze krijgen drie jaar de tijd 

om dat geld te gebruiken. Zouden alle werknemers hun budget dit jaar inzetten, dan krijgt de markt 

voor opleidingen een impuls van euro 30 mln.”  

Op zich een prima idee & de Financiële Dienstverlening is toch al een sector waar relatief veel wordt 

opgeleid, waar de cursussen ‘over elkaar heen vallen’. Vraag is dan nog ‘slechts’: – zit er enig logisch 

verband tussen al die cursussen & trainingen & opleidingen?  

Sterker nog: is het wel Strategisch, die investering van 1.200/medewerker? Als dat niet het geval is, 

dan is dat bijna net zo funest als (helemaal) niet investeren in je medewerkers…….  

08 april 

Investors in People & Nieuw Leiderschap 

“Naast de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren dient eens in de drie jaar onder externe 

begeleiding het functioneren van de Raad van Commissarissen en 

zijn leden te worden beoordeeld. De betrokkenheid van de leden van de Raad van Commissarissen 

en de cultuur van openheid binnen de Raad van Commissarissen en naar de Raad van Bestuur toe 

dienen deel uit te maken van deze evaluatie.”  

“Nieuw te benoemen bankbestuurders dienen voor hun aantreden een bankexamen voor 

bestuurders met goed gevolg af te leggen. In bijzondere omstandigheden mag dit bankexamen, na 

overleg met de toezichthouder, voor de duur van maximaal een jaar worden uitgesteld.”  

“De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat door relevante groepen medewerkers een 

vergelijkbare verklaring als de Bankiersverklaring wordt ondertekend. Voorts wordt de inhoud van de 

Bankiersverklaring uitgedragen naar alle bankmedewerkers en dient deze zijn weerslag te vinden in 

de zo geheten business principles van de bank.”  

Deze en andere aanbevelingen maken oud bankbestuurder Cees Maas c.s. in hun gisteren 

gepubliceerde rapport: Het Herstel naar Vertrouwen.  

Als je het rapport leest dan breken Maas en de zijnen feitelijk een lans voor Nieuw Leiderschap! Zij 

zijn daarmee niet de enigen die dit juist nu doen. Zo blijkt ook vanochtend uit de ManPro entry:  

Commissie Maas en Nieuw Leiderschap. Tijd voor een 0-meting  

De 0-meting die ik daarin adviseer is voor de regelmatig lezer van dit blog wel bekend: het verwijst 

naar 1 van de New Choices namelijk Leadership.  

Of je nu (al) een Investor in People bent of niet, het kan ‘zo maar’ handig zijn om, voordat je nieuwe 

maatregelen treft, eerst eens na te gaan hoe het er eigenlijk voorstaat met de beleving van 

Inspirationeel Leiderschap in je organisatie?  
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& Wat doet dan zo’n Inspiratievol Leider bijv.? “Inspirational leaders are humble enough to recognise 

and acknowledge where ideas have come from, as part of a healthy feedback loop.” Handig, toch?  

10 april 

Uit de media: 'Holiday Inn 

Ik neem het feestelijk bericht maar integraal over:  

“Holiday Inn heeft de Developing People Award voor 2008 gewonnen. Dit is een prijs van 

hotelketen InterContinental Hotels Group (IHG), waar Seaport Beach ook deel van uitmaakt.  

De prijs staat voor de bijdrage van het hotel aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. 

Vorig jaar won de Holiday Inn al de Community Involvement Award voor 2007 - ook een zogeheten 

EMEA-Award van IHG - voor haar bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de 

lokale gemeenschap.  

Bewuste keuze 

Holiday Inn IJmuiden Seaport Beach koos bewust voor een gestructureerd personeelsbeleid waarin 

de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker, diens tevredenheid en ook de betrokkenheid bij 

het hotel, centraal staan. Door als enige hotel in Nederland een Investors in People (IIP)-

certificering te voeren, werd deze belofte kracht bijgezet.  

Vertrouwen 

"De manier waarop wij werken komt voort uit een overtuiging van de mogelijkheden en kwaliteiten 

van onze medewerkers", aldus general manager Maud Goppel. "Het ontvangen van deze 

onderscheiding is een kroon op het werk van het management van ons hotel. Wij hebben er alle 

vertrouwen in dat deze aanpak ook in het economisch moeilijke jaar dat voor ons ligt, zijn vruchten 

afwerpt."  

EMEA-Awards 

IHG reikt elk jaar de EMEA-Awards uit aan hotels in haar keten. Uit de 675 hotels in Europa, het 

Midden-Oosten en Afrika zijn dit jaar 112 winnaars in 22 categorieën gekozen. 

Kirk Kinsell, IHG's President EMEA: "Met gastentevredenheid en loyaliteit als hoofddoel van IHG, zijn 

de EMEA-Awards een goede gelegenheid om de betrokkenheid van de teams en de medewerkers die 

net dat extra stapje doen voor onze gasten, te erkennen en zo 'Great Hotels Guests Love' te creëren".  

Weer een succesvolle Nederlandse(!) Investor in People erbij. Proficiat aan managers en 

medewerkers !  

11 april 

"...het Investors in People Model op de kaart zetten..." 

Vandaag verschijnt er een 'nieuwe stijl (nb; dus to the point) interview' met mij op HRBase. Omdat 

(nog) niet iedereen lid is van dit social network geeft ik je het interview hier integraal.  
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- Wat is je rol binnen je huidige organisatie? 

Ik ben partner in & oprichter van Advancement Associates Organisatie Ontwikkelaars. We richten ons 

op de Menselijke Maat in organisaties.  

- Wat houd je op dit moment bezig in je werk? 

Ik heb een Passie voor Commitment. Het is dan handig als je mijn definitie voor ‘Commitment’ weet, 

m.n. het Commitment van een leidinggevende ‘Je kent het Strategisch Plan van je organisatie, je 

weet wat er van jou wordt verwacht en je bent bereid jezelf daarvoor in te zetten.’ Niet meer, niet 

minder maar wel voor 100%!! Het is dan ook geen polder- of onderhandelingsmodel, dat 

Commitment. 

Wat jou drijft, waardoor jij gecommitteerd wordt dat is volledig up to you. Dat Commitment kan er 

dus zijn door je bonus, je Audi A8 of ‘gewoon’ omdat je jezelf betrokken voelt bij jouw organisatie. 

Waarom jouw Commitment, als leidinggevende, zo essentieel is voor het succes van een organisatie? 

Omdat je het communiceert, eerder non-verbaal dan verbaal.  

- Wat was je grootste uitdaging tot nu toe in je carrière? En hoe ben je daarmee omgegaan/hoe heb 

je het opgelost? 

Het moment, nu ruim 10 jaar geleden, dat ik een relatief zekere managementpositie in de financiële 

dienstverlening verliet voor de uitdaging van het zelfstandig ondernemerschap. Dat ik op dat 

moment al een enkele keer les gaf als universitair docent, heeft daarbij geholpen. 

Je begint vervolgens van uit niets. Want geen van je bancaire klanten zit te wachten op een gewezen 

bankier die hen ‘iets’ komt vertellen over Commitment en Communicatie. Dat wordt een nieuwe 

markt aanboren, dus: Communiceren! Het gebruik van de nieuwe media, zoals bloggen bijv., hebben 

mij daarbij zeker geholpen.  

- Wat wil je nog bereiken/waar ligt je ambitie? 

In Nederland het Investors in People Model op de kaart zetten. Het IiP Model, duidelijk anders dan 

INK en ISO maar wel aanvullend, verdient het. Het IiP-Model stamt uit Groot Brittannië en is daar, na 

17 jaar, een bewezen succes. Niet alleen werkt nu 35% van de Britse beroepsbevolking bij een 

Investor in People (nb; aan het einde van dit jaar 40%), ook wetenschappelijk is inmiddels ruim 

voldoende aangetoond dat het IiP Model een organisatie succes en continuïteit oplevert; zelfs in 

tijden van crises. Het IiP Model is nu 8 jaar in Nederland en ‘slechts’ ca. 300 organisaties mogen zich 

nog maar een Investor in People noemen. (o.a. TNT, een Rabobank, ‘het Beste Ziekenhuis van 

Nederland’) Dat is jammer en dat kan dus véél beter. Daar gaan we dus de komende tijd aan werken. 

En jawel, Commitment speelt binnen het IiP-Model een cruciale rol.  

Bekijk de HRbase pagina van Willem Scheepers 

14 april 

***** VERTROUWEN ***** 

“There is one thing that is common to every individual, relationship, team, family, organisation, 

nation, economy and civilisation throughout the world – one thing which, if removed, will destroy the 

most powerful government, the most successful business, the most thriving economy, the most 

influential leadership, the greatest friendship, the strongest character, the deepest love. On the other 
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http://willemscheeperss.wordpress.com/
http://www.coachingmanagement.nl/
http://www.hrbase.nl/profile/willemscheepers
http://investorsinpeople.spaces.live.com/blog/cns!A7B45ED958588999!1475.entry


  Vergelijk & Leer 

www.willemscheepers.eu 
http://willemscheeperss.wordpress.com   

hand, if developed and leveraged, that one thing has the potential to create unparalleled success and 

prosperity in every dimension of life. That one thing is trust”.  

So, what is trust?  

Trust is an attitude, a perception of confidence, a firm belief in the reliability or truth or strength of a 

person or thing. Trust is a relationship of reliance. It is a prediction of reliance in an action. 

Trust is also the degree to which one party trusts another and is a measure of belief in the honesty, 

faith, confidence and certainty in another. It is the perception of honesty, competence and value 

similarity which are essential to trust others. 

It is something we cannot touch or see but we know when it’s there and more so, when it’s not. Trust 

has been neglected and taken for granted for too long and now is the time to bring it back to the 

forefront of our minds. As Stephen Covey says,  

“It’s the one thing that changes everything”.  

Deze tekst is afkomstig uit een leaflet van de Britse Recruiter Endaba. Vertrouwen is essentieel in een 

relatie, ook in die tussen werkgever & werknemer.  

Endaba deed recent een onderzoek naar de status van dat vertrouwen in organisaties in deze ‘CRISIS-

tijden’: “Our new survey has found that over a third of employees do not trust the chief executive of 

their organisation.  Respondents also answered ‘no—not really’ or ‘no—not at all’ when asked if 

they trusted senior management.”  

& Dat terwijl diezelfde medewerkers dat ‘Vertrouwen’ juist cruciaal vinden: “Some 98% of 

employees said a culture of trust was important to an organisation’s long-term success. And, 

according to the report, organisations benefitting from high levels of trust outperform by 286%”  

Tip van Endaba: “Employers can encourage trust in employees by developing the four ‘cores of 

credibility’:  

 establishing integrity through keeping commitments;  

 establishing intent by examining motives;  

 focusing on the organisation’s strengths and capabilities;  

 and taking responsibility for results.” 

Naar welk Model Endaba daarbij verwijst? Je raadt het al.  

15 april 

Krab vangen m.b.v. emotioneel intelligent leiderschap 

Krab vangen in de koude wateren van de Noordelijke zeëen, is één van de meest riskante beroepen 

die er bestaan . Dat laat ook de Discovery Channel docu serie Deadliest Catch zien.  

De mannen die hun leven wagen om ons te voorzien van een delicatesse, vragen om een bijzondere 

manier van aansturing want: (zelfs) hun leven staat hierbij op het spel! Dat maakt het Leiderschap 

van mannen als kapitein Sig Hansen aan boord van de Northwestern zo bijzonder. Dat vond ook 

http://www.willemscheepers.eu/
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Harvard Business Review’s editor Scott Berinato. Berinato ziet in de docuserie opmerkelijke 

overeenkomsten met verschillende HBR artikelen over HRM & Leiderschap!  

Berinato:  

“So how is the show about leadership? Watch for even 15 minutes and it becomes patently obvious. 

Here's an incomplete list.  

 Strategy and execution. Every crab season starts with the captains deciding where to put 

their pots, and then adjusting that strategy as they get real-time data on their results, in the 

form of full or empty pots. By focusing efficient execution, keeping the fishing fast and safe, 

the crew can lay more pots and catch more crabs.  

 Employee onboarding (literally). The captain must integrate rookie fishermen ("greenhorns") 

with the veterans, without much time for orientation or feedback. Usually, a deck boss 

handles this,  but you will hear captains assessing their greenhorns and deftly putting them in 

positions to succeed, or in positions to see how they handle pressure situations.  

 Competitive cooperation. Like many businesses, crab fishing is full of "frenemies." The 

captains work with and against captains of other crab boats to ensure their own success and 

also the success of the industry. Captains talk about where they've found good fishing 

grounds, and help each other in trouble. But the sharing only extends so far. In one episode a 

young captain gets too aggressive looking for help finding crabs and the other captains 

hasten to chastise him.  

 Innovation. Ever try to fix a punctured hydraulic pump 30 feet above the deck of a boat, 

sitting on a slick, oil-soaked crane, rollicking in rough seas, during a snow squall?  

 Morale. Obviously keeping the team's attitude up is one of the most important leadership 

functions in this environment. In many ways it's the core of the show. How do you keep men 

fishing for 20 or more hours straight in freezing weather, with 20-foot seas crashing over 

them, when the pots are coming up empty?”  

Feitelijk, zo stelt Berinato, kunnen we hier spreken over het emotioneel intelligent leiderschap van 

Sig Hansen. Het past zo in de IiP ‘Leiderschap Module.  

Overigens, wat het vangen van Krab zo bijzonder maakt, & iets dat ik in het ‘gewone bedrijfsleven’ 

nog niet ben tegengekomen (zelfs niet bij een IiP-er): als de bemanning niets vangt, dan krijgen ze 

niets betaald…… Is dat overmoed e/o Commitment? 

20 april 

de Psychologie van Verander Management 

Verander Management of Verandering Management in organisaties is 1 van de “Nieuwe Keuzes”. 

Om nu de link te leggen tussen de Mens – factor in het Investors in People Model en Verander 

Management haal ik het McKinsey artikel The Psychology of Change Management aan.  

In dit artikel van Emily Lawson en Colin Price worden de ‘4 conditions for changing mind-sets’ 

genoemd. Want dat je ‘mind sets’ van ‘stakeholders’ dient te veranderen om dé Verandering in de 

organisatie op gang te brengen, mag duidelijk zijn.  

http://www.willemscheepers.eu/
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Lawson & Price: “Employees will alter their mind-sets only if they see the point of the change and 

agree with it —at least enough to give it a try. The surrounding structures (reward and recognition 

systems, for example) must be in tune with the new behavior. Employees must have the  skills to do 

what it requires. Finally, they must see people they respect modeling it actively. Each of these 

conditions is realized independently; together they add up to a way of changing the behavior of 

people in organizations by changing attitudes about what can and should happen at work.”  

Deze 4 essentiële aandachtspunten zijn:  

1. A purpose to believe in: The story of change  

2. Reinforcement systems  

3. The skills required for change  

4. Consistent role models 

Het principe van ‘Ontwikkeling’ binnen het IiP-Model sluit in ieder geval prima aan op punt 3. Maar 

ook de 3 andere punten, ‘betrokkenheid’ (1), ‘systeem & strategie’ (2) en ‘voorbeeldgedrag’ (4) 

hebben een directe link met (de meten van) de beleving van je stakeholders, stakeholders in je 

organisatie als je managers & medewerkers. Acties uit een IiP 0-meting e/o IiP-assessment kunnen 

mede een basis vormen voor acties gericht op organisatieverandering.  

Maar ja, het ‘gaan voor IiP’ kan dan ook op zich al een hele organisatie verandering én -verbetering 

zijn.  

Lees ook 'De Irrationele Kant van Verandering  

22 april 

Sociale Innovatie 

Gisteren sprak ik met de leden van de Raad van Advies m.b.t. de nieuwe Master Human Resource 

Management die ik momenteel ontwikkel voor het NCOI. Tijdens dat gesprek kwam de link naar 

voren tussen Sociale Innovatie (een hot issue momenteel) en het Investors in People Model; een 

terechte vraag. (nb; het IiP gedachtegoed staat voor mij synoniem aan SHRM)  

Tegelijkertijd realiseerde ik mezelf dat ik over die duidelijke link van SI met IiP het hier in mijn IiP blog 

(toch) nog nauwelijks heb gehad. Om die omissie te herstellen geef ik aan die link, die aansluiting, 

maar weer eens een Push.  

In 2007 verscheen het artikel SOCIAL INNOVATION: USING DESIGN TO GENERATE BUSINESS VALUE 

THROUGH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY van Steven P. MacGregor, Xavier Espinach en Joan 

Fontrodona tijdens hun presentatie op de INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING DESIGN, 

ICED’07, te Parijs. In de titel van het document zitten al ruim voldoende aanknopingspunten met 

Investors in People: Design, Business Value en CSR.  

Bij hun presentatie legden de onderzoekers een nadruk bij de essentie van Sociale Innovatie voor 

succesvol Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wil je dat realiseren dan creër je eerst MVO 

in je organisatie & betrek je daar je medewerkers bij. Maar er zijn belemmeringen & volgens de 

onderzoekers liggen die bij: = niet overtuigd zijn van de voordelen die MVO je kan bieden, = 
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nauwelijks inzicht hebben in investering in & resultaat van MVO, = de druk die er vervolgens op 

mensen en tijd wordt gelegd.  

Daarom stellen de onderzoeker een integraal Model voor. In de Design of het Ontwerp van dat 

Model komt het IiP Model prominent naar voren. Of zoals zij zelf zeggen: ‘Figure 5 above shows the 

range of CSR activities related to employees found in the initial interviews. With the right initiatives 

this may lead to a more multi-skilled, higher motivated workforce with each employee playing a part 

in value creation. The most common is Investors in People accreditation which involves many of the 

other activities shown.’  

Ergo Sociale Innovatie én het Investors in People Model Leiden tot getalenteerde én gemotiveerde 

medewerkers die een essentiële rol spelen bij de waardecreatie of wel: de continuïteit van de 

organisatie. MVO inside out; mooi toch.  

23 april 

Werving 

“When economic crisis hits and companies focus on cutting costs—or on their very survival—they 

slash hiring. But if history is any guide, in the first few months after the upheaval subsides, hiring 

quickly becomes a front-burner issue.” aldus onderzoekers Claudio Fernández-Aráoz, Boris Groysberg, 

en Nitin Nohria.  

Ze raken hier ‘een kern van waarheid’: zodra de economische CRISIS achter ons lijkt te liggen is het 

1e dat we gaan doen Werven & Selecteren! Da’s prima natuurlijk maar op dat moment zou je wel 

eens te laat kunnen zijn. Je bent dan nl., met je organisatie, niet de enige die ‘de krenten uit de 

magere Arbeidsmarkt pap wil halen’! M.a.w. je kan er maar beter op voorbereid zijn, op dat Werven 

& Selecteren.  

Deze entry is de 1e uit een korte reeks waarin ik me speciaal richt op Werving & Selectie. Uiteraard, 

hoe kan het hier ook anders, is er een link met de W&S Module in het Investors in People Model. & 

Wat hier de link is met Harvard, dat wordt ‘gaandeweg’ duidelijk.  

“Most companies react to hiring situations as emergencies; that might explain why so many do it so 

poorly.”aldus voornoemde onderzoekers. ‘Belabberd’ zo wordt het Werving & Selectieproces dus 

uitgevoerd. Er zijn nauwelijks Nederlandse cijfers bekend, toch vermoed ik dat het er niet veel beter 

voor staat met het W&S Proces; belabberd dus.  

De komende entries zal je duidelijk worden hoe het dan wél kan & de tips/stappen die de 

onderzoekers geven sluiten verdacht goed aan op W&S van IiP. Daarvan kun je dus nu al kennis 

nemen.  

De 1e Stap die je in het W&S Proces zet is: ‘Anticipate the Need’ Anticipeer op de behoefte aan 

Kennis, Kunde & Competenties voor je organisatie in de komende periode & doe dat met regelmaat. 

Leg vast in een Talent Plan.  

Uitdagingen:  

 Link je Talent Plan aan het Strategisch Plan van je organisatie. (holistisch cfm. Ulrich c.s.)  
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 Betrek HR professionals bij het opmaken van het Strategisch Plan van je organisatie.  

wordt vervolgd (m.a.w. klik nu op 'volgende' & lees ook de volgende 6 entries)  

“Of course, any leader currently faced with the unhappy prospect of downsizing may find it difficult to 

think about staffing right now. But whatever the future brings, firms that learn to hire talent and 

retain it successfully will have a distinct advantage in the years ahead.”  

25 april 

Werving 

Nu, nadat we de organisatorische behoefte aan (een) nieuwe kandida(a)t(en) hebben vastgesteld is 

de volgende stap:  

Specificeer de Functie & doe dat goed.  

Vertrouw er niet op dat de functie ook maar enigszins gelijk is aan welke andere functie in de 

organisatie dan ook, hoe groot je organisatie ook is (nb; tenslotte heeft in een sportteam ook iedere 

speler een, iets, andere rol; toch?) De functie is zelfs niet meer gelijk aan dat wat degene deed die 

deze functie zojuist verliet voor een nieuwe uitdaging. (nb; nog, veel, te lang houden organisaties 

vast aan oude functiebeschrijvingen, beschrijvingen die zelfs ouder zijn dan 3 jaar; een Zonde!  Is 

de organisatie niet veranderd, niet met haar tijd meegegaan?)  

Bij het specificeren van de functie kijken we naar:  

 Job-based competencies. 

What specific capabilities will this job require over the next few years? Will the focus be on 

growth or on engineering a 

turnaround? Does it require someone who is fundamentally an entrepreneur, a manager, or a 

leader? If this is a stretch 

opportunity, can the candidate grow into the job? What are the next jobs he or she is likely to 

move into, and what capabilities 

may be required for those positions?  

 Team-based competencies. 

Does the candidate have the skills to lead his or her prospective team, and how do they 

overlap with other members’ skills? How 

will the applicant manage resistance or political dynamics? Will the individual need to hire 

additional people to build out the 

team? If so, can he or she bring in other talented executives?  

 Firm-based competencies. 

How well will the candidate fit into the organizational culture? Will this person flourish with 

the resources (supporting talent, 

technology, organizational reputation, and so on) the organization can provide? If the person 

comes from a more resource-rich 

environment, can equivalent support be provided, or at least can the candidate be helped to 

adapt to less? 
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Hebben we dat? Dan gaan we (zo) door naar de volgende, ook essentiële, stap.  

27 april 

Werving 

Als je kandidaten zoekt voor de invulling van een vacature dan dien je te zorgen voor een ‘vijver’, een 

vijver vol Talent!  

Zo logisch als dit mag lijken, zo weinig zien we het in de praktijk: we maken ons pas zorgen over de 

invulling van een functie zodra de positie vacant wordt. Da’s wat laat, toch? Dat dit zelfs gebeurt op 

de Hoogste Posities, dat laat o.m. het praktijkvoorbeeld van bouwconcern Heijmans zien.  

Ergo, stap 3 is  

Develop the Pool; zorg voor een 'Talentvijver' én blijf hen ontwikkelen!  

Maar begin eerst met het zoeken naar geschikte kandidaten, kandidaten voor welke functie binnen 

je organisatie dan ook. Dit kunnen zowel kandidaten zijn binnen als buiten je organisatie. In 

voetbaltermen noemen ze dat ‘het schaduwelftal’, een lijstje met namen van spelers die je vaak nog 

niet op de loonlijst hebt staan, maar het zijn spelers die je wel wil gebruiken zodra er van jouw team 

1-tje weggaat. (nb; handig is natuurlijk dat je op z’n minst zo’n schaduwteam hebt van de cruciale of 

kernfuncties in je organisatie!) & Wanneer stop je met zoeken? c.q. Wat is de vuistregel?  

“How do you know when to stop looking for candidates? Surprising as this may sound, it has been 

demonstrated both empirically and theoretically—whether one is searching for CFO or a mate—that 

the simple decision rule of “meeting a dozen” will work well, even when you are sampling candidates 

from a very large population. Once you have 10 to 12 carefully generated, high-quality candidates, 

you should move to the next step.”  

28 april 

Werving 

Nu komt iets dat de laatste tijd verhoogde aandacht krijgt namelijk  

het (correct) Beoordelen van al die Talenten, van al die Sollicitanten!! 

Dankzij, of ondanks(?), de internethype kunnen kandidaten steeds beter anticiperen op de 

verschillende tests die je organisatie e/o de ingehuurde testorganisatie aan hen voorleggen; google 

bijv. ‘assessment test’ eens. M.a.w. de (vooral jonge) kandidaat is terdege voorbereid op zo’n testdag 

& het ‘halen we daarmee dus écht de gewenste kandidaat in huis?’  is dan ook een terechte vraag. 

Hebben we dat gehad dan blijkt vervolgens dat het CV (vooral bij de oudere / meer ervaren) 

kandidaat niet altijd & volledig klopt (sic. & soms is dit zelfs nog een understatement )….. Geen 

sinecure dus, zo’n selectiegesprek.  

Wat er essentieel is bij/voor een goed selectiegesprek dat zijn: 

 The right interviewers. Jawel, niet iedereen is geschikt om dit goed te kunnen doen.  
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 The right number of interviewers. Pas hoorde ik nog over een sollicitant die bij haar 1e(!) 

gesprek al direct te maken kreeg met 5 interviewers! Beste organisaties: is dat niet wat veel 

van het goede? (durf je zelf/alleen misschien geen besluit te nemen? geen 

verantwoordelijkheid te dragen?)  

 The right techniques. & Dat is ook te leren, te ontwikkelen dus. Tip van de sluier: ‘Properly 

structured interviews and reference checks will help you achieve reliable assessments.’ Lijkt zo 

eenvoudig, maar toch…..  

 The right organizational support. ‘It’s important here to ensure that the interviewers hold no 

conflicts of interest and can evaluate the candidates objectively. They should review each 

prospect’s relevant skills, as well as the detailed assessments, to avoid rejecting the right 

candidates for the wrong reasons.’ Helder, toch? Objectiviteit! (nb; je zal maar uitsluitend 

familie en vrienden van je HR medewerker in dienst nemen…..) 

In de volgende entry zetten we Stap 5 ‘Closing the Deal’ want niet alleen je meest geschikte 

kandidaat gaat nu Zaken Doen, je organisatie ook! 

 

Mei 

01 mei 

Werving 

De Zaak Afmaken.  

Heb je eindelijk ‘de Kandidaat van je Dromen’ gevonden, dan vergeten toch nog opmerkelijk veel 

organisaties om de ‘zaak goed af te sluiten’. In tijden van Tekorten op de Arbeidsmarkt blijkt dat 1 op 

de 5 kandidaten het aanbod dat je hen doet naast zich neerlegt! Met de spanningen op de 

arbeidsmarkt, zeker als de CRISIS  weer voorbij is, is het geen lastige voorspelling dat deze 

verhouding wel eens in je nadeel kan toenemen. Dus: Goed Afmaken die Zaak van deze Aanname! 

Welke factoren bepalen nu of een Top  kandidaat het aanbod dat je haar/hem doet ook 

daadwerkelijk accepteert? 

 The organization’s commitment. 

’Many executives in our survey think financial compensation is the linchpin in recruiting. But 

closing the deal is not just about money; it’s also about demonstrating to candidates that the 

organization is committed to their success.’ Daar hebben we ‘m weer The magic Word 

Commitment  

 The job. 

’In their desire to close the deal, many managers present only the positive aspects of the job. 

This is a mistake, for research shows that a realistic presentation of both the opportunities 

and the challenges of a prospective position results in higher offeracceptance rates, better 

post-employment job satisfaction, and lower turnover.’ Optimale Communicatie dus over dat 

wat deze ‘nieuweling’ te wachten staat; ‘Management van Verwachtingen’. (volg ook de link 

hiervoor)  
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 The boss. 

’It’s well known that employees do not leave jobs; they leave their managers. Inept 

managers not only do their own jobs badly, they also destroy the performance (and potential) 

of the people around them.’ Ontwikkeling van je Managers, hie in het aansturen / leiden van 

hun mensen, is dan ook een key issue! Om daarbij de organisatie te ontwikkelen kennen we 

bij IiP het Leiderschap en Management Model.  

 Compensation. 

’How much should you pay to get the best candidate? Aside from considering the comparable 

market rate for the position and the prospect’s past salary, there is another important 

benchmark—the current state of compensation within the company.’ Probeer eens om het 

toekomstig Rendement van de kandidaat te berekenen: met de doelstellingen die je 

hem/haar geeft, wat verwacht je daarmee te realiseren? Wat levert dat  aan € je organisatie 

op? Bepaal aan de hand daarvan de vergoeding, echt het kan! (met de E in CPAE van 

Evaluatie!) 

De volgende stap: integreer de nieuwkomer in je organisatie! Maar da’s er 1-tje voor na het 

weekeinde. 

04 mei 

Werving 

Alweer de 6e bijdrage aan de ‘Werving & Selectie Cyclus’. Deze heeft als onderwerp: 

Integreer de Nieuwkomer  

Ook wel bekend met ‘Introduceer de Nieuwkomer’ sterker nog: Committeer de Nieuwkomer!, 

introduceer de nieuwkomer aan je organisatie én, (zeker) niet te vergeten: introduceer je organisatie 

bij de nieuwkomer! Let wel; IEDERE Nieuwkomer, valt onder de definitie van ‘Nieuwkomer’ dus niet 

alleen die jonge, ambitieuze net-afgestudeerde maar ook die ‘door de wol geverfde voorzien van een 

ruime bagage’ ergo ervaren manager!  

Binnen het IiP-Model noemen we dit Induction & dat induction program of inwerkprogramma, speelt 

een essentiële rol in de ontwikkeling van je medewerkers & managers. 

Waarom is dat Inwerken nu zo essentieel: 'alleen al' omdat uit onderzoek blijkt dat relatief veel 

nieuwkomers hun nieuwe organisatie al weer verlaten nog voordat ze goed & wel in dienst zijn….. Uit 

Amerikaans onderzoek bleek dat in 2007/2008 1/3e van de de werkgevers 10-25% van hun nieuwe 

medewerkers alweer in het 1e jaar spontaan zagen vertrekken. Het initiatief kwam dus niet van de 

werkgever…… (OK de tijden zijn nu(!) minder, kans op vertrek dito, maar je weet: ik begon deze serie 

met de opmerking dat de CRISIS ongetwijfeld weer herstelt.) In Nl. zullen deze cijfers wel niet zo heel 

veel anders zijn. 

Een inwerkprogramma is altijd maatwerk, maatwerk afhankelijk van kennis, kunde en competenties 

van de nieuwkomer. Doel: de nieuwkomer optimaal te laten functioneren. Vergeet niet om 

voortgangsindictoren te benoemen, zodat je ook de ontwikkeling kan meten. (Evalueren) 
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‘Voor nu’ is verder nog van belang dat je een mentor aanstelt. Een mentor, vaak een senior c.q. 

ervaren & loyale medewerker die de nieuwkomer laat merken dat zij/hij welkom is & zo 

gecommitteerd wordt aan zijn/haar nieuwe werkgever.  

Want juist dat gebrek aan (wederzijds) Commitment leidt tot voortijdig vertrek…….  

05 mei 

Werving 

‘& Dan hebben we ‘iemand’ (nb; natuurlijk niet zo maar ‘iemand’!) gevonden, wat dan? Zijn we dan 

klaar?’ Nee hoor, zeker niet. Wat Stap 7 is: 

Beoordeel & Evalueer! 

Beoordeel & Evalueer niet alleen de kandidaat c.q. het proces tijdens de introductieperiode (sterker 

nog: dat zit al ‘ingebakken’ in vorige Stap 6!) & beoordeel/evalueer de talenten ook niet slechts 

tijdens de semi-jaarlijkse beoordelingsgesprekken, maar bouw een (bijna) automatische B&E cyclus 

in in je organsatieprocessen. 

“A great recruiting and integration process will minimize, but can never eliminate, the chances of 

making a hiring mistake. When that happens, best-practice firms act quickly to remove bad hires—

that is, within the first year. One year may not be enough time for a new hire to forge any great 

successes—but it’s plenty of time to demonstrate ineptitude.” 

Hebben we dat ‘voor elkaar’ dan is er ook nog nog het W&S Proces zelf: “Periodic reviews can also 

help identify those in your organization who are particularly adept at assessing talent. In fact, 

rewarding your assessors (and, conversely, holding them accountable) for the quality of their 

evaluations will motivate them to improve next 

time.” Kortom: waardeer ook de beoordelaars! 

Voor nu nog een interessante tip : “In addition to evaluating your new hires, try to find out what 

happened to the other internal and external finalists. Though it’s 

hard to tell how the candidates who were not hired might have fared had they come on board, it’s 

still instructive to see how well they’re performing in their current roles relative to the candidate who 

got the job. Does this comparison give you confidence in your decision—or give you pause?” M.a.w.: 

hebben we wel de juiste kandidaat gekozen. Ook handig om de afgewezen kandida(a)t(en) te volgen, 

het kan/kunnen zo maar speler(s) zijn voor je ‘schaduwteam’! 

De volgende entry is een (voorlopige) afsluiting van deze Werving & Selectie Cyclus. 

06 mei 

Werving 

“Recruitment is the first and most important step in ensuring you have the workforce you need for 

your organisation.  
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 It is good practice to have an agreed process for all recruitment and selection that is adhered 

to by all Managers.  

 Once you have your process create an overview and ensure that everyone understands the 

process.  

 Keep a record of your selection and decision making process to ensure you can demonstrate 

fairness and consistency.” 

Dit is ‘slechts’ één van de adviezen die naar voren komt uit de informatie van het Investors in People 

Model m.b.t. Werving & Selectie. W&S als “de eerste & (mede daardoor) belangrijkste stap die je zet 

om er voor te zorgen dat je organisatie beschikt over de arbeidskrachten, beter nog: de Talenten, die 

het ook écht nodig heeft”.  

Vandaar dat ik de vorige entries besteed aan de essentie van een Goed opererend Werving & Selectie 

proces. De basis van de informatie zit zowel in het IiP-Model als in het artikel The Definitive Guide to 

Recruiting in Good Times and Bad, een artikel dat deze maand verschijnt in de Harvard Business 

Review; inderdaad een ‘Definitieve Gids’. (door mij vertaald naar 'De Definitieve Gids voor Werving 

en Selectie in Goede Tijden (en Slechts)') 

De overeekomsten in de tips, die auteurs Claudio Fernández-Aráoz, Boris Groysberg en Nitin Nohria 

in hun artikel geven, met het IiP Model zijn opmerkelijk. Het bevestigt voor mij eens te meer dat het 

IiP-Model waardevol is voor een organisatie. (nb; de validiteit van IiP was al eerder aangetoond, 

maar als hetzelfde Model ook nog eens aanzet tot best practice dan is dat ‘slechts’ van extra 

toegevoegde waarde, toch?) 

Met “Companies can and must do better at filling positions than they have up to now. Our hope is 

that, by following the recommendations we’ve laid out in these pages, organizations will be able to 

set the bar higher, reevaluate their recruiting processes, and make “talent management” a reality 

rather than an empty phrase.” sluiten de auteurs hun artikel af.  

Mee eens, wil jouw organisatie haar Werving & Selectie Proces geen ‘holle frase’ laten zijn, dan 

adviseer ik je je organisatie te committeren aan het Investors in People Model! (nb; niet alleen W&S 

blijft dan zo'n 'holle frase'......)  

08 mei 

‘Jammer dat de Politiek het Investors in People Model niet oppikt.’ 

‘Arjan Westra, directeur van Schöck Nederland, vindt het jammer dat de politiek het Investors in 

People certificaat niet oppikt. Door politici wordt vaak gesproken over Nederland als kennisland, 

maar bedrijven die het IiP-certificaat willen halen krijgen geen steuntje in de rug.’  

Dat meldden de media deze week n.a.v. het behalen van het IiP-certificaat door Schöck Nederland. 

‘Schöck Nederland is eerste bouwbedrijf met titel Investor in People’Het bericht: “Schöck Nederland 

is het eerste Nederlandse bouwbedrijf dat de titel Investor in People (IiP) heeft verworven. IiP is het 

keurmerk voor strategisch personeelsbeleid. Schöck Nederland is gespecialiseerd in systemen voor 

wapening- en betontechniek. Bij de Nederlandse verkoopmaatschappij van Schöck-BT GmBH te 

Baden-Baden werken 14 mensen.  

Arjan Westra, directeur van Schöck Nederland, verklaart dat de onderneming continu werkt aan het 
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motiveren van medewerkers. Zij krijgen de gelegenheid om zich persoonlijk te ontwikkelen, 

bijvoorbeeld door een vakopleiding te volgen maar ook door een taal te leren. Schöck ziet 

productontwikkeling alsook ontwikkeling van de organisatie en medewerkers als kernwaarde van het 

bedrijf. Om een IiP-certificaat te krijgen moet een bedrijf een traject van circa 1,5 jaar doorlopen. Het 

aanvragende bedrijf moet aantonen dat de ondernemingsdoelen en de persoonlijke ontwikkeling van 

medewerkers op elkaar heeft afgestemd. IiP Nederland keurt bedrijven op tien onderdelen.  

Westra vindt het jammer dat de politiek het certificaat niet oppikt. Door politici wordt vaak 

gesproken over Nederland als kennisland, maar bedrijven die het IiP-certificaat willen halen krijgen 

geen steuntje in de rug.’ Waardevol, die opmerking van Westra, zou ‘de Politiek’ er ook ‘iets’ mee 

doen? 

Nb; Schöck is 1 van die Duitse organisaties die het IiP-Model hebben omarmd c.q. zich er aan hebben 

gecommitteerd, Hager/Weber is een ander voorbeeld. Opmerkelijk omdat Investors in People, 

anders dan in Nederland, in Duitsland niet is vertegenwoordigd. Vaak kennen de Duitse 

multinationals het succes(!)van IiP dankzij hun Britse vestiging. 

13 mei 

Realiseer de Ambities van je Organisatie in Tijden van Verandering 

“At the age of six I wanted to be a cook. At seven I wanted to be Napoleon. And my ambition has 

been growing steadily ever since.” Salvador Dali  

Over Ambitie gesproken.  

Ambities, nodig om de Britse economie in deze ‘tijden van verandering’  een boost te geven was 

de aaneiding voor de Britse Overheidsorganisatie Central Office of Information (COI) om te komen 

met de presentatie ‘Challenges facing UK organisations in times of change’.  

& Deze Uitdagingen zijn samen te vatten in:  

 Need for Dramatic Increase in Skills Flexibilities, Innovation and Productivity to Outpace the 

Competition 

Oplossing: 

 Effective Investment in People is Key to Differentiation and Innovation in a Fiercely 

Competitive Arena  

Motivatie deze keuze voor het IiP-Model: 

 IIP ‘advantage’ in Times of Change: IIP recognise that investment in training and development 

of skills alone will not provide a sustainable impact on business and organisational 

performance in the UK unless this is placed in the broader context of business strategy and 

aligned with, and supported by, effective leadership and management practice. 

Bewijslast of validiteit: 

 IIP Market Impact and Success in Times of Change (2007):  
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 Now used successfully by over 48,000 organisations employing almost 

one third of UK workforce. (Source: N)  

 High levels of employer satisfaction  

 Assessment process (88%)  

 Propensity to convert amongst committed(83%)  

 Propensity to renew (94% of recognised) (Source: E) 

 Holistic People Management Pays  

 Adopting a pro-active people development framework like IIP can play a 

significant part in business success  

 Independent study shows that organisations of all types and sizes with a 

comprehensive approach to people management perform better than 

those without, indicated by higher profits per employee, higher profit 

margins, and higher productivity.  

 Just a 10% increase in investment secures an increase in gross profit per 

employee of over £1,500 pa  

 Younger firms and those committed to innovation led strategies score 

better against key investment pay back indicators 

Kortom conclusie is ‘Wordt een Investor in People’!!  

Binnenkort meer over deze presentatie. 

“A man’s worth is no greater than his ambitions” Marcus Aurelius 

15 mei 

IiP’s Nieuwe Manier van Werken 

Lord Tony Young of Norwood Green, the Skills Minister, said: “I welcome this ground-breaking 

development. These are testing times, but the new Investors in People approach – and its expanded 

framework – will help organisations gain valuable and practical support. It also shows the important 

role that Investors in People is continuing to play in the UK’s skills and productivity agenda.”  

Dat verklaart de Britse Minster van Kunde (nb; ‘iets’ anders dan het dept. Onderwijs, overigens ook 

op dat departement zit er in Groot Brittannië een Minster) n.a.v. een nieuwe Ontwikkeling in het 

Investors in People Model. Zoals hier eerder opgemerkt: IiP blijft zich ontwikkelen!  

Verder uit het persbericht:  

“Investors in People UK is today launching a new approach to delivering flexible, practical and 

personal business improvement support to employers of all types and sizes. It is also unveiling an 

expanded framework to deliver depth and breadth expertise and new forms of recognition which 

acknowledge employers’ commitment to continuous improvement.  

The launch is the culmination of a two-year development programme, involving input from over 150 

employers and piloting in Scotland and two UK regions. It will enable Investors in People to work 

closely with customers on their specific business needs, provide wider depth and breadth of support 

and more detailed assessment feedback on priority issues.  
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The launch comes at a time when employers of all sizes and sectors are in increasing need of 

guidance and support in the face of challenges brought about by the economic downturn. New 

research commissioned by Investors in People UK shows that 42% of UK workers believe that their 

organisation could do more to make the most of its people’s talent to help it through the 

downturn.  

Investors in People’s new approach will be bolstered by the expansion of its framework from which 

organisations can draw according to their needs. The Investors in People Standard will now be 

complemented by Bronze, Silver and Gold recognition, which are designed to celebrate success as well 

as sign-post areas for further improvement and provide additional stretch for those who want it.  

Simon Jones, Chief Executive of Investors in People UK said: “We are very excited about the benefits 

this new approach offers employers of all sectors and sizes, and are delighted it has received strong 

support from both employers and government. Customers have told us their needs are changing, and 

we have responded with this new, flexible approach based totally around their needs. We can act as 

their business improvement partner to help them through current challenges and beyond.”  

Under the new approach:  

 Investors in People advisors and assessors will work with individual organisations to 

understand their business goals and the priority areas with which Investors in People can help 

them.  

 Investors in People advisors and assessors will then help each customer build a development 

path, drawing on areas of the extended Investors in People framework most relevant to their 

business needs.  

 Customers will also receive tailored feedback on the issues that matter most to them and 

their business goals.” 

OK, in Nederland zijn we dan nog niet zo ver, met ‘maar’ 300+ Investor in People’s hebben we nog 

‘wat’ werk voor de boeg, maar je ziet: er staat ons nog veel moois aan Ontwikkeling & Rendement 

mét IiP te wachten!  

19 mei 

Gezondheid 

De Gezondheid & het Welzijn van je medewerkers kan ‘zo maar’ een essentieel aandachtspunt zijn 

voor je organisatie (& dat nog niet eens zo zeer om de verzuimkosten laag te houden!) 

Om je een idee te geven hoe het IiP-Model aankijkt tegen ‘Gezondheid & Welzijn’ & wat daar ‘zo al 

bij komt kijken’ enkele stellingen uit de Health and Wellbeing Self Check ‘kruis aan wat van 

toepassing is’ m.a.w. ‘Door, hoe staan we er voor?’.  

Het 1e onderdeel uit de self check is Line management & workplace culture  

This section looks at the way managers motivate and support their teams, deal with absence, and 

with the culture that exists within the team  

1 The way attendance is managed  
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 We monitor and manage attendance actively, spotting patterns in absence and stepping in to 

provide people with constructive support when appropriate  

 We record absence and line managers tend to deal informally with any abuses they find  

 We don’t formally record absence or take steps to manage it 

7 Internal communications  

 Two-way internal communications work well within the organisation, with people receiving 

information and providing feedback about important issues  

 People generally receive information when they need to know it, though feedback or 

consultation is more sporadic  

 There are problems in how and when people receive information, as they are often unaware 

of important information which could make them more effective 

2nd Prevention & risk management  

This section looks at the steps the organisations takes to keep people free from injury, stress or other 

harm (above and beyond legal requirements)  

10 Induction  

 New joiners have a comprehensive induction to the organisation, including information and 

resources they can use to stay healthy and well at work  

 We have an induction process but this doesn’t generally cover health and wellbeing  

 We don’t generally have an induction process for new joiners 

3rd Individual role & empowerment 

15 Where ideas come from  

 The organisation’s culture encourages two-way constructive feedback, where people 

naturally contribute ideas  

 People are encouraged to contribute ideas, though it is generally managers who give 

feedback to their team members, rather than the other way around  

 Ideas tend to come from the top, and people are expected to implement them  

Andere secties met stellingen zijn: 

Work life balance  

Enabling health improvement  

& Overall met daarin aandacht voor: Social responsibility, Understanding people’s health and 

wellbeing needs, Involving and consulting people, How you measure and evaluate the impact of 

support for health & wellbeing, The link between health & wellbeing and your organisation’s vision, 

values and business strategy.  

Met de resultaten én de TIPS die deze self check je oplevert, kan je organisatie direct aan de slag! 

Handig toch, zo’n self check (maar daarvoor ben je dan ook een Investor in People )  
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20 mei 

2 jaar studieverlof; wie wil dat? 

Mr.Dr. Jan Peter Balkenende liet gisteren in het NRC Handelsblad de opinie Sterker uit de crisis. 

Premier Balkenende breekt in zijn opinie een lans voor het (relatief nieuwe & bijna door hemzelf 

gecreëerde) RijnDelta Model. Een Model dat mij toch doet denken aan het, o.m. in het 

ondergewaardeerde boek ‘Schaduwen in de Woestijn’, gepresenteerde Rijnlands Model; ‘maar dat 

terzijde’.  

1 opmerkelijke uitspraak die Balkenende gisteren deed is gerelateerd aan het Leven Lang Leren dat 

zijn Overheid (met, helaas, nog te weinig resultaat) presenteert. Een traject om onze Kennis 

Economie weer op peil te brengen! & Dat dit HARD nodig is, dat weten we sinds kort dankzij de 

INSEAD publicatie ‘Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable 

Europe’.  

Balkenende stelt nu het volgende voor: “Kenniszekerheid en een activerende arbeidsmarkt. (….) Daar 

hoort bij dat we blijven investeren in een ‘leven lang leren’, bijvoorbeeld door een ‘midterm’ 

leerrecht van twee jaar te creëren. Waarom niet, als je tussen je 20e en 66e werkt ergens 

halverwege, rond je 45e, een langere studie of bijscholing inplannen?’  

Op zich een prima idee, 1-tje dat i.i.g. een noodzakelijke Kennis-discussie kan losmaken maar of het 

ook uitvoerbaar is? Of werkgevers & zelfs werknemers hierop zitten te wachten? Zitten te wachten 

op 2 jaar ’studieverlof’ in een (kennis)Economie die binnen afzienbare tijd toch al een (ernstig) tekort 

aan arbeidskrachten heeft? Ik betwijfel ‘t.  

Het is raadzaam als onze premier, sterker nog onze Overheid, kennis neemt van het rapport Leitch 

Review, (ook) kennis neemt van het Britse Overheid document World Class Skills, kortom 

kennisneemt van het Investors in People Model. Een Model waarin Kennis Ontwikkeling niet een 1-

malige actie is maar een (vol)continue Proces.  Ik informeer hem hierover.  

23 mei 

Tips voor het Managen van Prestaties 

‘In these here Difficult Times…..’  zou je bijna vergeten dat het belangrijk is/blijft om prestaties te 

meten! ‘Door de hectiek van alledag’ zou je het ‘zo maar’vergeten. Daarom vandaag korte info over 

Managing Performance!! 

“Benefits  

Positive relationships will be developed between the Manager and their people.  

A simple process for regularly reviewing will motivate and focus people to perform and continually 

improve.  

Managers and people will be clear about what is expected of them in terms of performance.  
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Poor performance will be dealt with swiftly and professionally – this will maximise efficiency of the 

team and retain motivation and morale.  

People will feel recognised when they have made a positive contribution.  

“68% of customer defections are due to an indifferent employee”  

M.a.w. door je medewerkers te betrekken bij, beter nog: te commiteren aan(!), de evaluatie van hun 

doelstellingen heeft dat uiteindelijk ook z’n effect op je tevreden klanten!  

‘Maar hoe doe je dat dan?’ Zou je me kunnen vragen. Nou vooruit, ook al ben je nog( ) geen IiP’er, 

hier volgen  

“Hints & Tips   

Always look at what needs to be done at the 3 levels in the organisation – individual, team and 

organisation.  

A Manager needs to know when to lead, when to develop and when to coach.  

Your people are individual, get to know them and what motivates them and tap into this.  

Design simple processes with a minimum amount of paperwork.  

Remember no-one ever gets motivated by completing a form! It is the quality of the discussion 

that is important.  

Learn and practice the skills of praise and challenging unproductive behaviour.  

Give recognition regularly – we do not give enough.  

Come up with different ideas for recognition – don’t do the same thing all the time.  

Point out to people as often as you can how their contribution has made a difference to their 

team, to you and to the organisation.  

Use all the mechanisms to engender continuous improvement and change in the organisation.”  

Eigenlijk allemaal héél logisch, toch? (ook) Daarom: suc6, bij het Managen van de Prestaties in & van 

je organisatie.  

25 mei 
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Nog maar net begonnen & er is alweer een uitzendkracht 

Nou ja, zover is het deze week nog(!) niet, dat er een uitzendkracht is omgekomen als hij (zij kan ook) 

nog maar net is begonnen op de nieuwe werkplek. Maar dat dit je als organisatie, sterker nog: als 

uitzendkracht(!!!), kan overkomen dat blijkt uit onderzoek van de Arbeidsinspectie, lees ‘Meer 

Ongevallen bij Uitzendkrachten’. Als reden voor deze ongevallen noemt de Inspectie: “Zij lopen 

grotere risico's omdat ze vaak minder ervaren zijn en niet altijd goed uitgelegd krijgen waar ze op 

moeten letten tijdens het werk.” 

In dat laatste zit ‘m voor mij de crux: de uitzendkrachten zijn niet goed ingewerkt . Je kan je dan 

afvragen of dat dit met de vaste krachten wél goed is gebeurd…. (zou ‘t?) 

Binnen het IiP-Model neemt ‘inwerken’, in het Engels induction, een speciale plaats in. Als je niet 

goed bent/wordt ingewerkt in je nieuwe functie (nb; ook al heb je 10jr+ ervaring bij andere 

organisaties dan nog dien je te worden ingewerkt!; in deze nieuwe functie ben jij nl. 

NIEUW,NIEUW,NIEUW!!) dan is de kans op FOUTEN groot tot zeer groot! & Dat staat dan 

dus/vervolgens de ontwikkeling van de organisatie ‘in de weg’; vandaar de zorg van IiP. 

IiP zou IiP niet zijn als er geen adviezen & tips zijn; ‘een tip van de sluier’ & simpel voorbeeld. 

‘Standaard’ stelt het IiP-Model een introductieprogramma voor van 4 weken. Iedere week komen er 

verschillende aspecten aan bod, aspecten die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden die er van jou 

worden verwacht. Je introductie wordt begeleid door een formeel introductie planning formulier, 

een formulier waarin de doelstellingen zoveel mogelijk SMART(I) zijn. Het voorgestelde & (nu nog....) 

eenvoudige evaluatieformulier dat je na afloop van je introperiode mag invullen geeft je een idee 

over de ‘te behandelen onderwerpen’ een kleine bloemlezing: 

6. When considering the last four weeks induction period, how well did we communicate the 

following to you? Please tick the appropriate box in each case:  

The layout of the offices / kitchens  

Poor   Average   Excellent  

The location of amenities and equipment such as fax machine, photocopier, toilets, fire escapes etc  

Poor   Average   Excellent  

The organisation structure – who is who  

Poor   Average   Excellent  

Our health and safety policy  

Poor   Average   Excellent  

Other policies and procedures that will affect you in your work  

Poor   Average   Excellent  
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Your entitlements in respect of pay, working conditions, holidays etc  

Poor   Average   Excellent  

Our vision and objectives and how you play an important role in achieving these  

Poor   Average   Excellent  

The purpose of the induction programme and your Managers role in it  

Poor   Average   Excellent  

7. What aspect of last four weeks with our organisation have you enjoyed?  

most:  

least:  

8. How well would you say we have trained you for the job that you are now doing?  

Poor   Average   Excellent  

Het zou de uitzendkrachten van je organisatie zéér helpen als je hun inwerken serieus neemt, je 

organisatie zou het trouwens ook helpen!  

28 mei 

Confucius en het Investors in People Model 

Jawel, zelfs de oude Chinese wijsgeer Confucius, of K’ung-Fu-Tzu voor intimi, had ‘iets’ met de 

uitgangspunten van het IiP Model, al had hij er nog nooit van gehoord. (nb; het kan natuurlijk ook zijn 

dat het IiP Model, e.a., gebruik maken van Con’s gedachtegoed, da’s zelfs waarschijnlijker . In dat 

geval is er een, omgekeerde, mooie aansluiting! ) 

In FORBES magazine verscheen vorige week het artikel Confucius' Three Keys To Successful 

Leadership. Deze ‘3 Kernpunten voor Succesvol leiderschap’ volgens Con. zijn:  

1. Above all be virtuous. "Virtue is more to man than either water or fire. I have seen men die 

from treading on water and fire, but I have never seen a man die from treading the course of 

virtue."  

2. Rule wisely and fairly. Chi K'ang asked how to cause the people to reverence their ruler, to be 

faithful to him and to go on to nerve themselves to virtue. The Master said, "Let him preside 

over them with gravity; then they will reverence him. Let him be final and kind to all; then 

they will be faithful to him. Let him advance the good and teach the incompetent; then they 

will eagerly seek to be virtuous."  

3. Think--then act, decisively. Chi Wan thought three times before taking action. When the 

Master was informed of it, he said, "Twice will do." 
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Mooi, maar nu had Confucius in zijn tijd waarschijnlijk geen idee ‘hoe dit in de praktijk van alle dag 

uit te voeren’ & daarvoor helpt ons nu het onderdeel Leiderschap & Management binnen het IiP-

Model. Het is dan vertaald in ‘Inspirationeel Leiderschap’! 

De essentie daarvan ‘voor nu’ kort samengevat: 

“Inspirational Leadership   

In an effective organisation, managers and leaders have a key role in influencing the culture and 

climate of the organisation. According to The Council for Excellence in Management and Leadership, 

an inspirational leader should:  

 Create a sense of vision in a fast changing environment.  

 Motivate people and lead them through change.  

 Be innovative in products and services and ways of working.  

From a wide ranging review of previous studies, and their own research, the DTI and Chartered 

Management Institute identify six recurring features of inspirational leaders:  

1. They genuinely care: they approach work and their colleagues with openness and 

honesty and both inspire, and invest trust.  

2. They involve everybody: offering people both the support they need to be effective, and 

the freedom to put it into practice.  

3. They listen a lot: to peers, subordinates and customers.  

4. They show lots of appreciation: including small gestures.  

5. They ensure work is fun: by celebrating achievement and using lively social events to 

reward effort and commitment.  

6. Along with their people, they are deeply committed: they are passionate about the 

organisation and its work, and always looking for opportunities to improve. 

Investors in People challenges top managers to become role models for inspirational leadership, 

encouraging others to share their vision and follow their lead.”  

& Uitdagen, dat doen we!  Want ook van jou, manager & leider, meten we je beleving 

 

Juni 

03 juni 

De 3 Beste 

Sterker nog: In de Top 20 van Beste Werkgevers is de 1/2 een IiP-er!! Voor ons, IiP-adepten, niet 

verrassend natuurlijk dit SUCCES maar voor de IiP leek waarschijnlijk nog wel; daarom: een korte 

toelichting. 

De Britse National Health Service heeft zich tot doel gesteld: Let’s make health care an industry that 

attracts the best employees. Als je dat wil zijn/worden dan dien je ook een benchmark op te zetten. 

http://www.willemscheepers.eu/
http://willemscheeperss.wordpress.com/
http://investorsinpeople.spaces.live.com/blog/cns!A7B45ED958588999!1502.entry


  Vergelijk & Leer 

www.willemscheepers.eu 
http://willemscheeperss.wordpress.com   

Dan dien je na te gaan welke organisaties binnen je sector Beste Werkgevers zijn & dat deed de NHS. 

Dat onderzoek is nu gepubliceerd & levert een Top. 

Leidend binnen het onderzoek is de Visie van de eindverantwoordelijk binnen de NHS, Lord Darzi: 

“We need a more personalised NHS, responsive to each of us as individuals, focused on prevention, 

better equipped to keep us healthy and capable of giving us real control and real choices over our 

health and lives.” 

Nu de resultaten bekend zijn is het, natuurlijk, interessant voor IiPUK om na te gaan hoe het IiP 

Model scoort & dat valt zeker niet tegen! (OK, je bent dan wel zelf overtuigd van het mogelijke 

succes van je Model, daarvoor is er al ruim voldoende bewijslast, toch ben je iedere keer nog 

gespannen als derden weer een onderzoek naar best practices in SHRM uitvoeren.)  

Wat blijkt: de Top 3 van Beste Werkgevers zijn alle 3 een Investor in People! Deze 3 zijn: 

1. Benenden Hospital Trust, Kent; een privé kliniek die wordt beheerd door een vereniging van 

zorgvragers (dat maakt het ook al bijzonder) met ca. 400 medewerkers.  

2. Queen Victoria Hospital Foundation Trust, East Grinstead; een gespecialiseerd ziekenhuis met 

ca. 700 medewerkers.  

3. Fresenius Kabi, opereert landelijk als gespecialiseerd dienstverlener in de Zorg met in Groot 

Brittannië ca. 100 medewerkers 

Mooi resultaat . Maar het wordt nog beter als je weet dat in de Top 20 van Beste Werkgevers 10 

van hen (ook) een IiP-er zijn. (Verder ziet het er naar uit dat ‘concurrerende’ Modellen als INK/EFQM, 

GPTW en ISO veel minder vertegenwoordigd zijn in deze Top 100 van Beste Werkgevers……) 

Morgen meer hierover in het ManPro blog. Ben je ondertussen geïnteresseerd in toepassing van het 

IiP Model binnen je organisatie? Laat het me maar weten!   

8 willem@willemscheepers.eu È0651176097 

04 juni 

Zet de “I” in Samenwerking 

& Dan bedoel ik deze keer niet & 1e instantie de “I” van Investors in People, hoewel dat ook 

aanlokkelijk klinkt.  Nee, deze keer geef ik je een aantal interessante “I”’s uit de keuken van de 

Harvard. “I”’s, die leiden tot (effectieve) Samenwerking! 

“Strategic partnerships yield great benefits for those involved but they are also fragile entities. To 

ensure success, remember these eight I's when forging alliances with other organizations:  

 Individual excellence: Both sides bring strengths and neither can be expected to prop up the 

other.  

 Importance: The relationship must matter strategically to both sides.  

 Interdependence: You need to need each other.  

 Investment: Have a stake in the partner's success.  

http://www.willemscheepers.eu/
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 Information: Transparency strengthens the partnership; hiding information impedes trust.  

 Integration: Create several points of contact across the organizations.  

 Institutionalization: A formal structure can aid in objectivity and ensure the partnership 

works for both sides.  

 Integrity: Trust is critical and ethics are a must.” 

Mooi, deze “I”’s, toch? & Vooruit om al die “I”’s te incorporeren in de Strategie van je organisatie, 

voeg ik er de “I” van ons IiP-Model nog ff aan toe.  

06 juni 

‘Investors in People, Wij voelen ons er Goed bij’ 

Mijn relaties bracht ik 1 op 1 ook op de hoogte van het NHS onderzoek the top healthcare providers 

to work for in the UK (zie ook entry van 03/06).  

De reactie daarop van Arnold Vosters, bestuurder van Sint Joris: “Beste Willem, Onze positieve 

overtuiging t.a.v. IiP wordt hierdoor nog positiever. Wij voelen ons er goed bij. Voor jou ook succes 

met alles en een vriendelijke groet, Arnold Vosters”  

Sint Joris Zorg is ook een Investor in People, al 6 jaar.  

Meer over de ervaring van Sint Jorig Zorg met het IiP-Model lees je in het artikel ‘IiP geeft een Boost 

aan je P-Beleid’. 

09 juni 

IiP & Mensen Rechten 

“Human Rights in the Workplace 

Whilst human rights has been in the public consciousness since the United Nations declaration in 

1948, many of the issues related to this matter are sometimes more 

commonly covered by other equality areas. However, there are a number of workplace issues that, if 

not successfully protected against, can impact the human 

rights of employees. In this respect, all organisations - not just the more progressive ones - can benefit 

from policies and procedures that ensure these do not impact the reputation of the business.” 

‘Dat ze niet van invloed zijn op de reputatie van de onderneming’, d.i. het eventuele misbruik van de 

Rechten van de Mens in een organisatie. Zo wordt ‘de boodschap’ van Gelijke Behandeling gebracht 

door Investors in People UK. 

Enerzijds kun je veronderstellen ‘dat doe je toch, mensen conform hun rechten behandelen’ 

anderzijds lijkt de praktijk halstarrig; zelf of ook in onze Westerse samenleving. Als je nu stelt dat er 

daardoor schade wordt berokkend aan de Reputatie van de organisatie, dan blijkt er ‘opeens’ 

interesse te bestaan om er een Beleid van te maken ën je er aan te Committeren! 

Het is een manier om IiP’s New Choices onder de aandacht te brengen. Niets mis mee als daarmee 

alle betrokkenen bij de organisatie geholpen zijn, toch? 
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& Dat er ‘hier & daar’ ook in ons land ‘iets’ te verbeteren valt als we kijken naar de Rechten van de 

Mens, dat blijkt morgenochtend uit de ManPro entry ‘Discriminatie op de Werkvloer, een 

praktijkvoorbeeld’. Let wel: dan hebben we het hier over een organisatie die een Beleid voert om dit 

tegen te gaan(!). Waarschijnlijk ontbreekt het hen juist aan Commitment…… 

10 juni 

SlideShare PoPo’s nu mét Muziek!!! 

Van de 7 Power Point presentaties die ik beschikbaar heb op SlideShare zijn er nu 3 voorzien van een 

ondersteunend muziekje. 

 zo is ‘CRISIS 2008 I’ voorzien van Queen & Paul Rodgers ‘Hammer to Fall’ (het is tenslotte 

CRISIS!)  

 ‘Afspraak is Afspraak’ wordt ondersteund door Teddy Thompson’s  ‘Let’s Think about Living’  

 & ‘Talent Management’, uiteraard, door ‘Let’s Stick Together’; deze keer in de uitvoering van 

KT Tunstall. 

Over een muziekje onder mijn Investors in People PoPo denk ik nog na. Ook omdat die PoPo 

binnenkort wordt vernieuwd. 

Veel Kijk- & Luisterplezier! 

(nb; binnenkort voeg ik ook YouTube filmpjes toe) 

Hoe het Britse Ministerie van Defensie 

Het Britse Ministerie van Defensie is, tot nu, met bijna 300.000 werknemers de Grootste Investor in 

People. In een recente publicatie laat het MOD behaalde resultaten zien, dat naast nieuwe Acties. 

“Capability Reviews. Ministry of Defence: Progress and next steps” 

“We welcome the recognition of the concerted efforts we have made in this area. We have completed 

the roll-out of services at our HR service centre. We have 

published a well-received guide to line managers. We have been at the forefront of the Cabinet 

Office-led development of an employee engagement survey. We now 

have rigorous assessment centres in place for all major promotion points. Together, these have 

helped us to become the largest organisation ever to achieve the 

Investors in People standard. But we recognise that, to make a real difference on the ground, we need 

to move from changing processes and tools to changing culture 

and behaviours. 

Most importantly, this involves transferring ownership for civilian people management and talent 

development from ‘HR’ to the business – some 22,000 line managers of 

civilians, many of them military. We will update our civilian workforce strategy by the summer, giving 

priority to building a new two-way commitment between Defence and its people with a strong focus 

on performance and accountability. We will use the results of our staff survey to set targets for 

business units and senior managers, and use pulse surveys to track progress. 
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We will implement our strategy for improving the skills of our workforce, including managerial, 

technical and professional skills across the wide range of the Defence 

business, and carry through our commitment to the skills agenda outlined in the Leitch Skills Review 

of 2006. 

We will build quickly on the momentum we have recently created on talent management and 

succession planning. We are developing a major talent management project with the aim of building 

a diverse supply of experienced, wellqualified people to fill business-critical posts at grade seven level 

and above. We are implementing a programme of actions to identify, bring on and develop more 

senior talent. We will also maintain the focus needed to deliver the challenging targets in our diversity 

action plan.” 

Zoals dat past bij een IiP-er ontwikkelt het MOD zich ‘rustig’ verder; prima!  

12 juni 

“Wat is Investors in People?” 

“Wat is Investors in People? 

Investors in People (IiP) is een manier van denken en werken, die ervoor zorgt dat organisaties 

worden aangemoedigd om te investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. IiP geeft daarbij 

precies aan, aan welke eisen een organisatie moet voldoen om een goede Investor in People te zijn.  

Voor het Antonius betekent dit:  

 Met elkaar ervan overtuigd zijn dat iedere medewerker zich goed moet kunnen ontwikkelen 

om zijn ambities en doelstellingen te kunnen bereiken;  

 Voor elke medewerker duidelijk maken wat zijn of haar ambities en doelstellingen zijn, en 

wat hij of zij nodig heeft om daaraan mee te werken;  

 Ervoor zorgen dat iedereen zich ook écht kan ontwikkelen, zodat de prestaties gezamenlijk 

worden verbeterd;  

 Precies weten welke gevolgen de investeringen in mensen hebben op de prestaties van de 

AntoniusMesos Groep.” 

Deze info komt uit het StAZ document ‘Praktijkvoorbeelden HR Beleid; Bedrijf naar je Hart’. Het 

Antonius Mesos is dat Bedrijf naar je Hart & zij zijn een Bewuste Investor in People. 

Interessant in de StAZ info zijn ook nog “De resultaten 

In 2005 is gestart met de verbetertrajecten: (bedrijfs)communicatie, opleiding en ontwikkeling, de 

jaargesprekken en Planning&Control. Met positieve resultaten want in 2007 is op al deze onderdelen 

beter gescoord. De medewerkers weten dankzij het traject beter wat de plannen van hun eigen 

afdeling en van het ziekenhuis zijn. Daarnaast wordt nu meer rekening gehouden met hun 

persoonlijke behoefte te leren en zich te ontwikkelen, wat helpt om de plannen van de afdeling uit te 

voeren. De meeste medewerkers zijn ook positiever over de manier waarop leiding wordt gegeven; 

ze krijgen meer feedback en meer waardering voor het werk. Daarnaast hebben vijf eenheden 

(ongeveer 20% van de medewerkers) intussen hun IiP-certificering gehaald en steeg de 

betrokkenheid en tevredenheid bij de medewerkers. Als klap op de vuurpijl behaalden beide 
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ziekenhuizen de erkenning Topwerkgever 2008. Een belangrijk leerpunt voor andere ziekenhuizen: 

verplaats je in de doelgroep bij het overbrengen van een boodschap.” Helemaal mee eens.  

16 juni 

Investeer 

Praat over ‘Investors in People’ & menigeen denkt direct aan Grote Sommen Geld. Nu, dat valt wel 

mee. Als je een middelgrote organisatie bent, dan bedraagt je investering in het IiP-Model ‘slechts’ 

enkele € tientjes per medewerker. (nb; vandaar dat het ook zo snel rendement 

Die geringe investering sluit ook goed aan op een recent advies van the Economist Intelligence Unit:  

“Investing effort, not money. 

For those companies without a strong balance sheet, key areas of investment—in terms of time and 

effort—should be innovation, collaboration and sustainability. Naturally, these should also be areas 

of focus for firms with a strong balance sheet.” 

Wil je dat Goed doen & met Beleid, dan adviseert EIU m.n. een focus op je mensen: 

“People 

Before the financial crisis took hold, senior executives cited the global war for talent as one of the 

main constraints on business growth, especially in emerging markets. Now most companies are 

focusing on lay-offs—hoping to cut just the fat, but in some cases also losing the talent that was 

built up at great cost over the past few years. 

When the recession bottoms out, the war for talent will pick up where it left off, and, as with R&D, 

those that invested wisely will be in a more advantageous position when business picks up. In many 

developed countries, declining populations point to a long-term worsening of talent shortages, while 

in emerging economies the supply of skills and experience is still very limited. 

Recognising the importance of talent, professional services firms have learned a trick from the 

manufacturing industry and adopted the strategy of putting employees on shorter working weeks 

rather than laying them off. Mr Wilcox of Silicon Valley Bank says they have done everything to avoid 

having to cut staff. “The reason for that is loyalty is obviously reciprocal and the other thing is, having 

to lay people off is an indication of having not been that good at anticipating the future,” he says. 

A recession is also a great time for acquiring new talent. Since the collapse of Lehman Brothers, banks 

such as Credit Suisse, Rothschild and Deutsche Bank have engaged in a huge hiring programme. The 

Financial Times described it as “the biggest banker poaching exercise seen in Europe for years”. 

However, Professor Henderson advises firms not to overdo it—conserving cash is still crucial. 

For companies that have a hiring freeze, developing the talent they have got is also a good strategy. 

“It’s difficult to find good people,” says Laurent Rouaud, vice-president of market and product 

strategy at Airbus. “We have decided to invest in our people and take this opportunity to train our 

people so that when we have a ramp up we have a completely engaged workforce.” 

http://www.willemscheepers.eu/
http://willemscheeperss.wordpress.com/
http://investorsinpeople.spaces.live.com/blog/cns!A7B45ED958588999!1512.entry
http://investorsinpeople.spaces.live.com/blog/cns!A7B45ED958588999!1504.entry
http://www.eiu.com/index.asp?rf=0


  Vergelijk & Leer 

www.willemscheepers.eu 
http://willemscheeperss.wordpress.com   

To get the most from their people, companies should also consider moving away from the old 

command-and-control style of leadership. “There is an urgent need for companies to adopt a more 

distributed model of leadership, rather than one based on the charisma and knowledge of a few 

individuals at the top,” says Julian Birkinshaw, professor of strategic and international management 

at London Business School. Professor Birkinshaw points out that it was “charismatic” leaders that led 

us 

into the current financial crisis.” 

Daarom: investeer inzet, inzet in je SHRM Beleid & in de inzet van je mensen, zowel letterlijk als 

figuurlijk. 

17 juni 

Diversiteit 

Er is een hele discussie gaande over 'Diversiteit'. Tot op dit moment gaat de Politie hiermee nog het 

verst: € 3,2 mln. uittrekken om 10(!) vrouwen e/o allochtonen (nb; de combinatie mag dus ook) aan 

de Top van het Politie apparaat te krijgen. 

Op deze manier krijgt een, op zich wezenlijk, SHRM aspect een geforceerde & dwangmatige 

interpretatie. Zo 'span je het paard achter de wagen' & dat kan dus nooit de bedoeling zijn, toch? 

Dat Diversiteit én het daarmee nauw verbonden 'Gelijkheids'-principe, mits goed & beleidsmatig 

uitgevoerd(....), wel degelijk voordelen biedt & zelfs Rendement oplevert, laat de praktijkcasus zien 

van het Britse Advanced Processing: in 1 jaar tijd GBP 100.000.  

Waar wacht je nog op? 

Lees de praktijkcasus van AP. 

20 juni 

De Uitkomst is belangrijk, niet dat wat je er instopt. 

Dat voor de nieuwste versie van het Investors in People Model de uitkomst belangrijker is dan de 

input van (IiP)ideeën blijkt (ook) uit het assessment rapport van het Britse Tribal:  

“The new IIP standards are much harder to achieve as they are not about inputs but outcomes, and 

the true test of an IIP organisation is in the performance and management of its people.” 

Tribal is trots op de behaalde prestatie: 

“As a highly creative business we are used to winning awards for our work, but it's really good to 

receive one for the way we run the business and to know that all of our hard work, team spirit and 

people focus is valued.”  

“The assessors report noted that we had no difficulty in demonstrating both the spirit and standard of 

IIP and I'm even more pleased that we have achieved this whilst continuing with our business change 

programmes.”  
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Peter Martin, Chief Executive van Tribal:  

“This is a great achievement for the resourcing business and an example of best practice that we will 

seek to replicate across Tribal as a whole.”  

Mooi, gefeliciteerd.  

22 juni 

Doorwerken na je pensioen 

“A third of the working population want to continue in full time employment well past retirement 

age, according the survey by Standard Life. In addition, 85% of the population plan to continue with 

some kind of work past retirement age. The research also found that nearly 10% of people have 

aspirations to start a business once they have retired.”  

Standard Life, een Britse pensioen- en levensverzekeraar, deed onderzoek wat verrassende 

resultaten opleverde dus. Niet zo zeer verrassend voor SL zelf, want als verzekerden het Plan hebben 

om door te werken na hun pensionegerechtigde leeftijd dan is dat voor SL alleen maar beter. (nb; 

stel dat de uitkering door slechte beleggingsresultaten onder druk komt te staan, dan hebben de 

gepensioneerden toch nog eigen inkomsten). Wel verrassend als je kijkt hoeveel nu nog werkenden 

het Plan hebben om door te gaan met dat werk, eventueel minder uren & in een andere functie dat 

wel, zodra ze het pensioen hebben bereikt: 1/3e!!!  

In ons land ligt dat % op dit moment naar verwachting veel lager, hoeveel exact weten we niet omdat 

er nog geen onderzoek naar is gedaan.  

Wat het SL onderzoek ook nog opleverde dat is: Staff feel at their most confident with regards to 

skills at work at the age of 37. Da’s ook mooi want juist vanochtend schrijf ik in ManPro de 

entry ‘CRISIS dat je op dit moment met een sollicitant van 37 een jonkie in huis haalt.  

Als deze 37-jarige dan ook nog eens het meest overtuigd is van de eigen Kennis & Kunde dan is dat 

héél mooi. Doen dus: aannemen deze sollicitant!  

25 juni 

Sainsbury’s 

“Sainsbury’s continues to be an organisation that involves all its people in enhancing its customer 

service. Working with Investors in People we have been able to increase their employee engagement 

even further than before, with a 10% upturn over the last three years. And at a time of such keen 

competitive pressure, motivating people to deliver even greater customer service must surely be a 

good thing.” Super!!! 

Dat schrijf ik deze week in de ManPro entry Supermarkten doen het Goed, maar het kan nog Beter! & 

wie wil dat nu niet Nog Beter Preseteren? Jouw organisatie toch ook?  
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Sainsbury’s is een interessant ‘onderwerp’’  voor IiP om ‘de eenvoudige reden’ dat Sainsbury’s al 

jaren lang ervaring heeft met het IiP-Model. De Britse supermarktketen is hier dan ook al eerder 

‘naar voren gekomen’.  

Het mooiste is nog dat Sainsbury’s CEO Justin King steeds enthousiaster wordt over de resultaten die 

zijn organisatie bereikt met Investors in People & wie wil dat nu (ook) niet: een enthousiaste Baas? Jij 

toch ook?  

Nou ja, als je personeel & klanten van Sainsbury’s zo gezellig samen ziet dansen mét een Rode Neus 

op, wie wordt daar niet vrolijk van? Jij toch ook, niet dan?  

 

Juli 

07 juli 

Een Leven Lang Leren 

Het ambitieuze project een Leven Lang Leren, o.v.v. het Ministerie van OCW, daarvan was het lange 

tijd onduidelijk wat daar nu de resultaten van waren. Dan is daar (toch weer) ‘ons CBS’! In het 

uitgebreide rapport “Jaarboek onderwijs geven ze ook een (korte) toelichting op Leven Lang Leren. 

Enkele citaten. 

“In 2007 nam 16,6 procent van de Nederlandse bevolking van 25 tot 65 jaar deel aan enige vorm van 

opleiding of cursus. In 2006 namen 1,3 miljoen mensen van 15 tot 65 jaar deel aan het post-initiële 

onderwijs. Het aantal deelnemers aan de Open Universiteit is de afgelopen twaalf jaar sterk 

teruggelopen. 

Het (blijven) leren van volwassenen wordt steeds vanzelfsprekender. In een maatschappij die 

constant in beweging is en waar technologieën elkaar in snel tempo 

opvolgen, is het van groot belang dat de mensen zich blijven bijscholen; zowel ten behoeve van het 

werk, als voor particuliere doeleinden. In dit hoofdstuk wordt de 

Europese indicator voor Life-long learning gepresenteerd, evenals de Nederlandse indicator voor 

post-initieel onderwijs. Daarnaast komt ook de deelname aan de 

Open Universiteit aan de orde. 

Life-long learning: Nederland behoort in Europa tot de subtop 

Eén van de zogenaamde Lissabondoelstellingen is dat in 2010 in heel Europa 12,5 procent van de 

bevolking van 25 tot 65 jaar deelneemt aan enige vorm van opleiding of cursus; zowel 

werkgerelateerde- als vrijetijdscursussen. DeNederlandse regering heeft zichzelf een ambitieuzer 

doel gesteld en streeft naar een deelname van 20 procent in 2010.  

Nederland voldoet al jaren ruim aan de Lissabonnorm voor levenlang leren van 12,5 procent,maar de 

Nederlandse norm voor 2010 was in 2007 nog niet gehaald. Van de Nederlandse bevolking van 25 tot 

65 jaar volgde dat jaar 16,6 procent een opleiding of cursus. Dat was iets hoger dan het percentage 

van het jaar ervoor. 

Europese landen die hoog scoren op de indicator zijn de Scandinavische landen, het Verenigd 
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Koninkrijk en de niet-EU-landen Zwitserland en IJsland. Nederland 

behoort tot de subtop. Andere landen in onze regio, zoals Duitsland, België en Frankrijk hadden voor 

2007 een deelnamepercentage van rond de 7,5. In de meeste 

Europese landen volgen relatief meer vrouwen dan mannen een opleiding of cursus. Dit geldt de 

laatste jaren ook voor Nederland.” 

“Grote verschillen bij deelnemers 

In de deelname aan het post-initieel onderwijs zijn grote verschillen te constateren naar leeftijd. Hoe 

ouder de Nederlander, hoe lager de deelname aan opleidingen en cursussen. In 2006 volgde ruim 20 

procent van de 15- tot 30-jarigen een post-initiële opleiding. Van de 30- tot 35-jarigen was de 

deelname 17 procent en van de 35- tot 45-jarigen rond de 15 procent. Daarboven neemt het 

percentage verder af tot 4,6 bij de 60- tot 65-jarigen.” 

“Grootste deel post-initieel onderwijs heeft te maken met werk. Mensen die niet behoren tot de 

beroepsbevolking volgen veel minder vaak een 

post-initiële opleiding dan mensen die werkloos zijn of per week een baan hebben van 12 uur of 

meer. Deze laatste groep, de werkzame beroepsbevolking, volgde 

weer iets vaker een opleiding of cursus dan de werkloze beroepsbevolking. 

Het merendeel van de opleidingen en cursussen is arbeidsmarkt gerelateerd, maar dit aandeel lijkt 

wat af te nemen, namelijk van 87 procent in 2000 en 88 procent in 2001 tot 82 procent in 2006. Als 

belangrijkste motivatie voor het volgen van de opleiding of cursus worden ‘om bij te blijven’ 

genoemd en ‘om ander werk te kunnen doen’, in 2006 respectievelijk 30 en 26 procent. Voor een op 

de vijf deelnemers was de opleiding of cursus verplicht en maar iets minder deelnemers noemden 

als reden ‘om promotie te kunnen maken’. De reden van promotie wordt overigens vaker door 

mannen dan door vrouwen genoemd.” 

Het, in meerdere opzichten interessante, rapport geeft vervolgens nog enkele leerzame tabellen 

v.w.b. LLL. Conclusie kan zijn ‘Er is nog (veel…..) Werk  aan de LLL Winkel’    

08 juli 

Uiteindelijk, onder aan de streep, is dit het (zichtbare) Resultaat met IiP 
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"1 plaatje zegt vaak meer dan 1.000 woorden" 

Toch? 

  

Nb; zoals je wellicht weet is het genoemde rapport hier beschikbaar. 

09 juli 

EFQM 

“TNT UK Ltd used Investors in People alongside the EFQM Business Excellence Model which led to the 

European Quality Award being achieved in 1998. The company believes that Investors in People 

contributed greatly to the “people” and “results” criteria of the EFQM Model. TNT is on record as 

saying that Investors in People helped them to double turnover and profits within a five-year 

period.”  

Verder merken ze nog op:  

"Incremental improvements continue to be seen across all of the company’s people development 

processes: improving staff attitude survey results from across the network bear this out. 

Creative ways of learning such as inter-depot quizzes have been introduced as “fun with a purpose”. 

 

The company’s intranet keeps its diverse network up to speed with what’s going on as well as 
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providing resources for learning. In addition to its Investors in People and European Quality Awards 

achievements, our organisation has also won The Queen’s Award for Enterprise in 2000, five National 

Training Awards and numerous other quality and sector awards." 

bron: IiPUK TNT UK LTD Case Study   

OK, er mag dan bij het Nederlandse TNT enige onrust zijn over de te nemen personele maatregelen, 

toch zijn ook zij een Investor in People en kun je deze reorganisatie niet over één kam scheren met 

die van andere organisaties & niet-IiP-ers(!).  

Lees ook: –/- 15% is TNT  

15 juli 

The American Graduation Initiative: $ 12 miljard & 5 miljoen meer afgestudeerden! 

Het is nog maar relatief kort geleden dat hier in Europa door INSEAD het rapport ‘“Who Cares? Who 

Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe” werd gepubliceerd. Tot nu is 

daarop door de Europese Commissie nog geen actie ondernomen. Hoe anders aan de andere kant 

van de Atlantische Oceaan. 

In de VS komt President Obama deze week met The American Graduation Initiative. De Amerikanen 

noemen het: “a historic initiative to strengthen our nation’s community colleges, and called for five 

million additional graduates by 2020”. Historisch, dat is het. De VS hebben dezelfde 

Arbeidsmarktomstandigheden, of –uitdagingen(!), als de EU. Toch lijkt het er weer op dat 

Amerikanen zo’n uitdaging veel voortvarender oppakken dan wij Europeanen. Jammer. 

Uit Obama’s speech ter ere van dit initiatief: 

Speaking at Macomb Community College in Michigan, the President stressed the importance of 

education to America’s prosperity:  

“But we also have to ensure that we're educating and preparing our people for the new jobs of the 

21st century.  We've got to prepare our people with the skills they need to compete in this global 

economy. Time and again, when we placed our bet for the future on education, we have prospered as 

a result -- by tapping the incredible innovative and generative potential of a skilled American 

workforce.  That's what happened when President Lincoln signed into law legislation creating the land 

grant colleges, which not only transformed higher education, but also our entire economy.  That's 

what took place when President Roosevelt signed the GI Bill which helped educate a generation, and 

ushered in an era of unprecedented prosperity.  That was the foundation for the American middle 

class.”  

Ook voor Europa, dacht ik, een fundament. ‘Gelukkig’ hebben wij ons Leven Lang Leren. Oeps.  

17 juli 

Hoe ziet de Arbeidsmarkt eruit in 2016? 

Dat weten we nu: 

http://www.willemscheepers.eu/
http://willemscheeperss.wordpress.com/
http://www.managementpro.nl/investors-in-people/15-is-tnt-daarmee-trendstetter/
http://investorsinpeople.spaces.live.com/blog/cns!A7B45ED958588999!1529.entry
http://www.managementpro.nl/investors-in-people/who-cares-who-dares-kennis-tekort-wie-trekt-het-zich-aan-wie-durft/
http://www.managementpro.nl/investors-in-people/who-cares-who-dares-kennis-tekort-wie-trekt-het-zich-aan-wie-durft/
http://www.whitehouse.gov/blog/Investing-in-Education-The-American-Graduation-Initiative/
http://investorsinpeople.spaces.live.com/blog/cns!A7B45ED958588999!1523.entry
http://investorsinpeople.spaces.live.com/blog/cns!A7B45ED958588999!1530.entry


  Vergelijk & Leer 

www.willemscheepers.eu 
http://willemscheeperss.wordpress.com   

 “Health care is forecasted to remain a large source of job growth in the labor market. 

The long-term trend toward more employment in health care is expected to continue, 

with many health care occupations, including medical records and health information 

technicians, registered nurses, clinical laboratory technicians, and physical therapists, 

expected to grow.  

 The decades-long decline in the share of workers that are employed in manufacturing is 

expected to moderate. Some industries within manufacturing – such as aerospace and 

pharmaceuticals – are projected to create many jobs.  

 The construction industry is projected to eventually recover and add jobs in the coming 

decade. This rebuilding would generate a demand for skilled workers such as electricians 

and plumbers. 

Well-trained and highly-skilled workers will be best positioned to secure high-wage jobs, thereby 

fueling American prosperity. Occupations requiring higher educational attainment are projected to 

grow much faster than those with lower education requirements, with the fastest growth among 

occupations that require an associate’s degree or a post-secondary vocational award. Key attributes 

of a well-trained workforce as well as elements of an effective education and training system are 

detailed below. 

 Employers value workers who can think critically and solve problems. Many highly-paid 

occupations require workers with good analytic and interactive skills.  

 Occupations that employ large shares of workers with post-secondary education and 

training are growing faster than others. While expected growth in construction and some 

manufacturing industries would create job opportunities at all skill levels, workers will be 

better positioned for good jobs if they acquire additional training and education. 

Occupations that have grown recently require more formal post-secondary schooling 

than occupations that have declined.  

 The U.S. post-high school education and training system provides valuable skills to those 

who complete programs in high-growth fields. However, it could be more effective at 

encouraging completion and responding to the needs of the labor market.  

 Elements of a more effective system include: a solid early childhood, elementary, and 

secondary system that ensures students have strong basic skills; institutions and 

programs that have goals that are aligned and curricula that are cumulative; close 

collaboration between training providers and employers to ensure that curricula are 

aligned with workforce needs; flexible scheduling, appropriate curricula, and financial aid 

designed to meet the needs of students; incentives for institutions and programs to 

continually improve and innovate; and accountability for results.” 

In de vorige entry plaatste ik Obama’s Graduation Initiative in de schijnwerpers. Bovenstaand citaat is 

afkomstig uit het recent gepubliceerde rapport: PREPARING THE WORKERS OF TODAY FOR THE JOBS 

OF TOMORROW. Ook voor ons Europeanen is dit een interessant rapport omdat de omstandigheden 

op de Europese Arbeidsmarkt niet wezenlijk verschillen van die van de Amerikaanse.  

Je kan dan ook stellen dat dit rapport niet écht veel nieuws te melden heeft maar da’s niet erg, zoals 

in de Marketing geldt ook hier: in de herhaling (van de Arbeidsmarkt uitdaging) zit 'm de kracht!  
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20 juli 

Resultaten behaald met Investors in People bij FARADAY Printed Circuits 

Natuurlijk zijn er al geruime tijd case studies beschikbaar waarin IiP-projecten binnen organisaties 

worden toegelicht. Er zijn ook organisaties die de effecten van Investors in People kort toelichten op 

hun websites. Er zijn maar weinig organisaties die dit zo uitgebreid doen op hun site als het Britse 

FARADAY Printed Circuits Ltd & ook nog eens vertaald in het Nederlands!! 

Een synopsis: 

“Implementatie van IiP: 

IiP is geaccepteerd door het bedrijf als geheel, en wordt vrij geïmplementeerd met hulp van het 

personeel. Een belangrijke stap die genomen werd in 1997 is geïnspireerd door het werken met de 

IiP-Standaard: de introductie van competentiematrices, die de competenties die nodig waren in elke 

fase van het productieproces identificeerde, degenen die deze competenties bezaten, en eventuele 

competentiegaten die aangepakt moesten worden. Ook werd het beoordelingsproces 

geformaliseerd, om het meer in overeenstemming te brengen met het ondernemingssplan.  

Binnen Faraday heerst een openheidscultuur, die versterkt wordt door het communicatie-element 

van de standaard. Dit betekent dat alle personeelsleden de beoordelingsrapporten kunnen inzien, 

vragen kunnen stellen en ideeën voor de toekomst kunnen aandragen. Deze nadruk op openheid en 

communicatie komt ook tot uiting in de vrije beschikbaarheid van productiedoelen en prestaties, 

evenals de voortgang van de jaarlijkse omzetdoelen. De duidelijkheid van de doelstellingen draagt bij 

aan de teamgeest van het bedrijf en de bereidheid van het personeel om zich net wat meer in te 

spannen om deze doelstellingen te bereiken.  

Het effect van de implementatie van IiP 

De eerste beoordelingsronde van IiP bracht naar voren dat er een meer formele en professionele 

benadering van management nodig was. De competentiematrices bleken waardevol om aan te geven 

waar precies training nodig was, en de matrices worden nu verder ontwikkeld, zodat ze geschikt zijn 

voor IT-systemen. Latere herbeoordelingen hebben kwaliteitsmanagement bevorderd, maar pas in 

de laatste beoordelingsronde in 2006 werden formele maatstaven gehanteerd om de behoeften aan 

verbeteringen met betrekking tot het personeel te definiëren. Deze maatstaven worden uiteengezet 

in kader 1, hoewel de ontwikkeling nog in het beginstadium verkeert en sommige maatstaven nog 

uitgangspunten zijn.  

Effectmaatstaven IiP 

Vrijwillig personeelsverloop: 

Jaar t/m februari 2006 - 32% 

Jaar t/m februari 2007 - 15% 

Hier wordt een afname van 53% gemeten. 

Uitgangspunten absenteïsme opgesteld voor het jaar t/m februari 2007 

Aanstelling van een manager personeelszaken en training, maar met kostenbesparingen door 

initiatieven van personeelszaken en IiP inclusief verminderd vrijwillig personeelsverloop en 

verbeterde wervingsmethodes, wordt dit kostenneutraal (besparingen geschat op £60,000). 

Maatstaven/doelstellingen bedrijfsprestatie 
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Benchmarks levertijden 

"    huidige standaard levertijd 15 dagen 

"    snelle levering 5 dagen 

"    doelstelling: het verminderen van de levertijd met 2 of 3 dagen tijdens 2007 

Doelstellingen productiviteit gebaseerd op omzet/personeel 

"    2004 - £57k 

"    2006 - £60k 

"    2007 - doel is te verhogen tot £67k 

De afname met 53% van het vrijwillig personeelsverloop sinds het begin van het toewerken naar de 

herbeoordeling in januari 2006 heeft effect gehad op het moreel van het personeel - opbouwen van 

de teamgeest - en op de productiviteitsbesparingen van het bedrijf. Omdat het 6 maanden duurt 

voordat een werknemer zich de van hem verwachte taken geheel eigen heeft gemaakt, heeft de 

afname in vrijwillig personeelsverloop onder het productiepersoneel voordelen zoals 

productiviteitstoename (meer personeel dat volledig bekwaam is in hun functie) en kwaliteit (er 

hoeven minder herstellingen uitgevoerd worden, omdat het personeel bekwamer wordt).   

Voor het managementteam van Faraday zijn het beoordelingsrapport en de feedback van de IiP van 

essentieel belang, omdat er van buitenaf naar het verloop van het proces gekeken wordt, en er 

ideeën voor verbeteringen worden aangedragen.” 

Het management merkt nog op: 

“Tien jaar na de eerste toepassing van de standaard is het management er zeker van dat de 

verbeteringen in productiviteit die nodig zijn om hun omzetdoelen te bereiken, tot stand gebracht 

zullen worden door de aandacht te richten op vaardigheden en werknemers, beiden 

kernelementen van de IiP-standaard.” 

Mooi, toch & nu jouw organisatie? 

(Faraday) 

21 juli 

Gisteren 60.000 bespaard, vandaag 180.000!!! (& dat nog wel met MVO 

Gisteren lazen we dat FARADAY m.b.v. het IiP Model GBP 60.000/jaar bespaarde, vandaag is daar dan 

publiek transportbedrijf MERSEY Travel die zelfs GBP 180.000/jr weet te besparen!!! Hoezo, verdient 

het Investors in People Model zichzelf terug?  

Vorige week werden de “Business in the Community's Awards for Excellence” uitgereikt “Business in 

the Community's Awards for Excellence identify and celebrate companies having a positive impact on 

the community, environment, marketplace and workplace.” Deze prijs heeft een duidelijke link met 

Corporate Social responsibility ofwel MVO. 

In de categorie Workplace Impact wordt Investor in People MERSEY Travel als een Example of 

Excellence genoemd: “The Example of Excellence is the award given out to the overall winner of each 

category. The Example of Excellence company will have demonstrated excellence in their responsible 
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business practices. They will have grown and developed their responsible business practices so that 

they are fully integrated into their mainstream operations.” 

De casestudy van MERSEY Travel leert ons: 

“Merseylearn has cemented Skills for Life as a sustainable element of workforce development by 

ensuring solid, committed leadership; embedding it in the wider Organisational Development 

Programme; and promoting up-skilling to its supply chain, with 35 companies following suit by 

making the Skills Pledge. 

Processes 

Merseytravel is a 300 million pound public sector organisation with 951 employees. It has 

responsibility for transport provision in Merseyside; it also owns and operates the Mersey Tunnels and 

the world famous Mersey Ferries.  

After a learner survey identified that 1 in 4 employees had a significant literacy need, Merseylearn 

was established with support from the Union Learning Fund, BERR and the LSC. It is a unique project 

to meet the specific learning needs of Merseytravel staff and other employees in the passenger 

transport sector.  

Merseylearn has cemented Skills for Life as a sustainable element of workforce development by 

ensuring solid, committed leadership; embedding it in the wider Organisational Development 

Programme; and promoting up-skilling to its supply chain, with 35 companies following suit by 

making the Skills Pledge.  

Impact 

 £186,110 saving per year from reduced absenteeism since the Skills for Life programme 

started  

 50% reduction in customer complaints over a five year period  

 Staff turnover has fallen to 4% (the best for any Passenger Transport Executive)  

 10% reduction in disciplines and grievances  

 10% increase in internal promotions” 

Alweer mooie resultaten!  & Je weet CSR of MVO is 1 van IiP’s Nieuwe Keuzes! 

25 juli 

Advocaten gebruiken IiP Model om fusie te effectueren. 

EVERSHEDS is een internationaal gevestigd advocatenkantoor & met 4.000+ medewerkers één van 

de grotere spelers in de Britse thuismarkt. 

In 2000 zijn 7 advocatenkantoren gefuseerd tot EVERSHEDS. Om de cultuur van het nieuwe kantoor 

te verstevigen kozen de partners voor het Investors in People Model.  

“Following the merger of seven different firms in 2000 it was felt it made more sense to go for one 

firm-wide award as this could only unify the strong culture already running through the business.” 
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“We saw the need for an assessment that would provide us with an improvement plan enabling us to 

respond quickly to any development areas.”  

& Het resultaat:  

“Continuous improvement is an everyday part of our working environment at Eversheds. We have a 

series of initiatives from our comprehensive induction programme outlining the firm’s vision and 

values through to our regular development review that even our Managing Partner and Chairman – 

take part in.”  

“We ensure that everyone in the business is aware of our strategy and objectives and progress made 

towards achieving them. We have a range of internal communications to support this such as 

newsletters, intranet, briefing sessions, office AGMs and regular corporate communications.”  

“Everyone has a development review to assess how an individual is getting on and their future 

aspirations. It’s also used to set personal business-related objectives for the year ahead and identify 

learning and development needs.”  

“For the fourth year in a row the firm has been voted one of the top companies to work for in the UK 

in the annual Sunday Times survey. The award makes it one of a very few law firms to consistently 

receive this accolade from its own people. Among the findings were that 63% were happy with their 

work-life balance, 72% think their work is stimulating and nearly seven out of ten are excited about 

where the business is going. Furthermore 69% claim to ‘love working for the organisation’.”  

Tot (voorlopig) slot:  

"Investors in People has given us a valuable external perspective on our training and development.  It 

has without doubt contributed to our people consistently ranking the firm as one of the best 

companies to work for."  

David Gray, Managing Partner  

Eversheds, de case study.  

28 juli 

Kwaliteit bij Investor in People Stichting Sint Anna 

“Stichting Sint Anna beschouwt kwaliteitsbevordering- en stimulering als 1 van haar taken. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen:  

 professionele kwaliteit: ‘doen we ons werk inhoudelijk goed?’  

 relationele kwaliteit: ‘hoe is de relatie tussen cliënt en medewerkers?’  

 organisatorische kwaliteit: ‘hoe is de zorg- en dienstverlening georganiseerd?’ 

Het kwaliteitsbeleid van Stg. St. Anna is integraal en heeft derhalve betrekking op het totaal aan zorg- 

en dienstverlening dat geboden wordt en beperkt zich niet tot AWBZ-functies.” 
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Dit lezen we in het ‘Jaardocument 2008’ van de Boxmeerse Stichting Sint Anna, al 5 jaar een Investor 

in People. Aan Kwaliteit wordt veel aandacht besteed, niet alleen in dit Jaardocument, ook in de 

organisatie zelf, binnen Sint Anna. 

Zo lezen we ook: “Door het behalen van het kwaliteitscertificaat (nb; Goud!) in 2008 is aangetoond 

dat er binnen St. Anna sprake is van kwalitatieve zorg- en dienstverlening, dat de bedrijfsvoering 

adequaat is en dat er wordt getoetst en geborgd conform de Plan, Do, Check, Act cyclus. Uit het 

assesment is gebleken dat St. Anna sterk is in de fasen van Plannen en Uitvoeren.” 

Voor het Beoordelen van de organisatie mocht St. Anna zich, als relatief jong gecertificeerde 

organisatie, nog verder ontwikkelen. Daarvoor start Sint Anna dit jaar o.m. met een auditteam.  

Sint Anna, niet alleen een organisatie die hard werkt aan goede, zelfs optimale(!), Kwaliteit, ook een 

organisatie die zich continu blijft ontwikkelen!  

Hun IiP-adviseur? Willem Scheepers, natuurlijk.  

29 juli 

Verandering 

“The only way to address uncertainty is to communicate and communicate. And when you think 

you’ve just about got to everybody, then communicate some more.” Terry Lundgren, chairman, 

president, and CEO of Macy’s. Een waar woord: Communiceer! 

McKinsey publiceert deze maand het artikel: Leadership lessons for hard times. Deze lessen zijn: 

 Confront Reality (je komt niet om de werkelijkheid heen)  

 At Board Meetings, put Strategy Center Stage (plaats Strategie aan de Top van je agenda)  

 Be Transparent with Employees…. (speel geen verstoppertje met je medewerkers)  

 …. and Investors (met hen ook niet)  

 Build and Protect the Culture (bouw en bescherm je Cultuur, die bracht je toch waar je nu 

bent)  

 Keep Faith with the Future (heb & houd Vertrouwen) 

Voor dit blog is m.n. dat Communicatie-aspect interessant, of zoals Mckinsey het noemt: Be 

transparent with employees . . . 

“Being open about what is happening in a company is partly a question of integrity: employees 

deserve honesty. Openness also builds respect, trust, and solidarity, all of which in turn help 

employees stay focused on the task of running the business at a time when financial rewards might 

be limited and the future uncertain. Openness helps build morale as well.” Mee eens, jij ook? “A CEO 

cannot mislead people and certainly shouldn’t panic them, but explaining problems and the actions 

being taken to deal with them builds confidence in the quality of the CEO’s leadership.”  

McKinsey: “One legacy of the current downturn will be a reinforced belief in the value of frequent, 

transparent communication with employees, and not just the CEO’s direct reports. The CEOs we 

interviewed could not overemphasize the power of openness at all levels.” 
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Communicatie, feitelijk the Core of De Kern van het IiP-Model! 

 

Augustus 

04 augustus 

Investor in People’s nieuwe ‘Framework’, het Fujitsu voorbeeld. 

In de laatste uitgave van Raising the Standard geeft IiP UK een toelichting op het nieuwste 

framework, het kader waaruit de Investors in people Standaard is opgebouwd maar dan, & zoals het 

hoort bij een Ontwikkel Model, opnieuw ontwikkelt & verbetert.  

Aan het woord komt Sue Payne van de Britse vestiging van FUJITSU Services. Zij beschikken over een 

jarenlange ervaring met het IiP-Model & zijn nu een IiP Champion (nb; 'Champion': ze weten 

uitstekende resultaten met het Model te behalen!) 

FUJITSU: “In order to make the most of being an Investor in People Fujitsu operates on the basis of 

‘internal review’ so that twelve of its staff are specially trained 

to keep their fingers on the pulse of the organisation in relation to The Standard. 

“I wanted to avoid the peaks and troughs of the three year review,” explained Sue Payne. “Through 

internal review there would be greater scope for embedding Investors in People into the business on a 

sustained basis and using the Standard as an on-going health check and business improvement tool.” 

The result is that Investors in People is now integrated into what Sue calls the ‘fabric of the Fujitsu’. In 

fact, so deeply is Investors in People now entwined 

with Fujitsu that, as Sue puts it, “If we ask ourselves ‘What else would we use?’ there would be 

nothing else to put in its place.” 

As an example of one of the benefits of Investors in People Sue recounts what happened following 

one of the company’s regular People Engagement Surveys. 

“The results seemed to suggest that some people within the organisation felt that there were not 

enough career development opportunities available,” explained Sue. “This puzzled us quite a lot so we 

decided to investigate this further through the internal reviewer assessment.” 

The findings of the internal reviewers were very revealing. Although there were plenty of career 

development possibilities the internal reviewers discovered that they were not sufficiently well 

promoted. As a result a major communication and promotional campaign was launched – and the 

issue was addressed.” 

Een relatief eenvoudig voorbeeld van dat waar het toch allemaal omdraait in een organisatie: 

COMMUNICATIE. Het gebrek daaraan, of de verbeteringsmogelijkheden daarin, toont een IiP advies 

(soms pijnlijk) duidelijk aan. 

Sue Payne: 

“The new approach Meanwhile, ever alert to new opportunities, Fujitsu has taken advantage of 

Profile, the forerunner of the new Investors in People Framework. The Profile assessment provided an 
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opportunity for Fujitsu to probe in detail and depth some of the more hidden aspects of its people 

policies. “I welcomed the flexibility of 

being able to select the aspects of the business and the indicators we wanted to focus on to support 

our business goals,” says Sue. “After careful thought and with the support of our very experienced 

managing assessor we decided to focus on Business Strategy, Learning and Development strategy 

and Involvement and empowerment. 

The resulting scores were very useful in telling us what was happening. Given the increasingly 

competitive nature of the economy I think the new approach will be very useful indeed as a way of 

fine tuning and aligning our people development and developing internal capability in line with our 

business goals. We will definitely continue using it.” 

Bij dit assessment maakte FUJITSU dus een keuze waar deze keer de focus diende te liggen, een 

gerichte focus op onderdelen van het framework; dat kan. ‘Voor de volledigheid’, de building blocks 

van het framework zijn: 

Plan 

1. Business Strategy  

2. Learning & Development Strategy  

3. People Management Strategy  

4. Leadership & Management Strategy 

Do 

1. Management Effectiveness  

2. Recognition & Reward  

3. Involvement & Empowerment  

4. Learning & Development 

Review 

1. Performance Measurement  

2. Continuous Improvement 

De keuze is aan u.  

05 augustus 

Opvallende overeenkomst tussen BCG/EAPM rapport 

Recent is het rapport Creating People Advantage in Times of Crisis opgemaakt door The Boston 

Consulting Group i.s.m. de European Association for People Management. In het rapport staan tips 

die organisaties door de CRISIS kunnen leiden; interessant.  

Zo lezen we dat het beperken van de opleidingskosten van je medewerkers & managers NIET de 

oplossing is. Sterker nog: dat is gedoemd om te mislukken, dat leert het verleden ons ook: “Most 

notable amongst these was that cutting back on training was ineffective.” Want na de vorige CRISIS 
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bleek al snel dat de organisatie de potentie van de markt niet kon bijbenen omdat het juiste talent 

niet beschikbaar was c.q. niet opgeleid was……  

De aanbevelingen van BCG & EAPM:  

 Strategic workforce planning.  

Organisations should build scenarios based on a precise understanding of their supply (influenced by 

retirement and other attrition rates) and demand (influenced by business strategy and productivity) 

needs over 3-10 years. In this way, they can better redeploy their employees - rather than simply 

sacking them - and anticipate any future shortages of skilled workers  

 Performance management. Organisations should overhaul their performance management 

and rewards systems so that these better reflect long-term business goals and reinforce the 

company’s values. 

 Employee engagement. Organisations should engage with employees in an honest, direct 

and empathetic way and create excitement around the opportunities at a time when 

traditional motivators - such as pay increases and promotion - are not an option. 

 Leadership capabilities.  

Organisations should equip their leaders with the very different set of skills needed to run a company 

struggling with cutbacks rather than growth opportunities.  

 Change management.  

Organisations should ensure that, when restructuring or introducing reforms in the wake of the crisis, 

they have a sustained and rigorous programme management and change agenda in place.  

 Internal and external communication.  

Organisations should communicate with employees in a way that is more personal, more frequent 

and more trusting.  

Mooie tips in Creating People Advantage in Times of Crisis, toch? Wat nu opvallend is dat is de 

overeenkomst van deze aanbevelingen met de kern van het Investors in People Model! Zou dat 

toeval zijn?  

10 augustus 

POLL: Ben jij bereid iets van je salaris in te leveren? 

Doe mee aan de poll/korte enquête met de vraag ‘Ben jij bereid iets van je salaris in te leveren?’ 

Zaterdag besteedde Het FD aandacht aan organisaties die hun medewerkers (min of meer dringend) 

verzoeken om iets van hun salaris in te leveren; lee ook ‘Zou u salaris in willen leveren?’. 

Een interessant ‘fenomeen’ dit verzoek daarom vandaag die poll met als keuzes: 

 Ja, zo draag ik bij aan de CRISIS  
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 Als de Baas ook mee doet  

 Dan kunnen we prestatieloon invoeren  

 Ammenooitnie  

Doe mee aan & volg de link: ‘Ben jij bereid om iets van je salaris in te leveren?’ 

12 augustus 

De ROI 

Nog (te) vaak zien bazen hun medewerkers als een kostenpost: ‘Het kost een hoop, maar levert niets 

op!’. Maar: ‘Waar komt de winst dan vandaan?’ vraag je jezelf dan af….. In het IiP-Model speelt 

Evaluatie & Beoordelen een essentiële rol. Op die uitkomsten kun je namelijk verder bouwen & je 

organisatie ontwikkelen. 

Ook al zijn er inmiddels diverse onderzoeken naar de effecten van IiP waaruit blijkt dat het ook kan, 

het meten van je investering in je medewerkers, toch blijft hier nog de nodige scepsis. Want: hoe doe 

je dat dan? 

Een eenvoudig voorbeeld: 

Deze week verscheen in de media het bericht dat een supermarkt € 225,-/week bespaart zodra een 

ervaren 24-jarige medewerker wordt vervangen door een 16-jarige. Dat dit op het 1e gezicht een 

gezonde bedrijfseconomische beslissing lijkt, mag duidelijk zijn: je bespaart € 11.200 op jaarbasis!!! 

‘Iets’ super heeft wel 20 van zulke ‘ouderen’ (sic.) rondlopen dus je winst gaat met stappen omhoog 

als je dit ‘veranderingsproces’ doorvoert….. 

Maar is het in werkelijkheid ook zo eenvoudig? Waarschijnlijk niet. 

Hét verschil tussen de 16-jarige en de 24-jarige zit ‘m in Kennis & Ervaring. Zet je de oudere nu in als 

meer dan een vakkenvuller of kassière dan zou zij/hij wellicht kunnen bijdragen aan een verhoging 

van omzet & resultaat!! Je zou de oudere nl. advies kunnen laten geven: ‘Bij dit recept van u is een 

biefstuk van de haas aan te bevelen boven het gehakt waar u aan denkt.’ ‘En dan heb ik ook nog een 

mooie wijn voor u.’ Want wijn, dat is toch het stiefkindje van de super. & Het prijsverschil tussen een 

kilo gehakt (ca. € 5,-) & een kilo biefstuk van de haas (ca. € 20,-) is gigantisch, het rendement er op 

ook…… 

Als die 24-jarige ervaren medewerker nu wekelijks 10 kilo biefstuk (extra) verkoopt & dito 10 flessen 

wijn, dan blijkt dat er sprake kan zijn van een break even point. Het vraagt wel om een iets ander 

aanpak van de super; zie Sainsbury. 

Overigens, je kan natuurlijk die 16-jarige opleiden, ook goed, prima zelfs(!!!) met het oog op je 

toekomst, maar dat heeft even wat tijd nodig. Maak intussen maar gebruik van die ervaren kracht. 

De klant zal het ook waarderen. 

Smakelijk!!!  

13 augustus 

Succesvolle Praktijkervaringen Personeel 
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“Nederlandse zorginstellingen hebben veel moeilijk vervulbare vacatures. Zijn er Amerikaanse 

collega’s aan wie zij een voorbeeld kunnen nemen? 

‘Een paar Amerikaanse zorginstellingen doet het uitstekend. Ten eerste DaVita, een zorginstelling die 

door de hele VS nierpatiënten begeleidt. Ten tweede ziekenhuisgroep HealthCare East uit Minnesota.  

De recruitmentactiviteiten van HealthCare East zijn zo succesvol dat zij over een overschot aan 

verpleegkundigen en radiologen kunnen beschikken. Zo hadden ze 30 radiologen nodig, en konden 

50 geschikte kandidaten aannemen. 

Dat hebben ze toen gedaan en zetten een detacheringsysteem op. Ze leidden de nieuwe 

medewerkers op en degenen die ze niet direct konden plaatsen detacheerden ze bij andere 

instellingen. Daardoor weten ze uit eigen ervaring wie van hen de besten zijn. Die zullen ze straks 

zoveel mogelijk in de eigen organisatie gaan inzetten. Deze zorginstellingen kunnen dit zo doen 

omdat zij een uitstekend werkgeversimago hebben. En dat kun je van veel Amerikaanse 

zorginstellingen niet zeggen. Daar profiteren ze op deze manier optimaal van.’ 

Dit lezen we in een interview in P&OActueel met ‘talentexpert’ John Sullivan. Mooi. Maar écht 

interessant wordt het pas als je iets meer achtergrond info krijgt over de genoemde Zorginstellingen. 

Wat doen zij dan anders? 

Bijv. DaVita: ‘DaVita needed to be different to succeed, and we’ve made that happen. We invested in 

distinctive clinical training, personal and professional development curriculums, cutting edge IT 

systems and superior clinical data analyses tools to improve patient care,” he recalls. “These 

investments, as well as our commitment to our healthy and unique community, have enabled 

DaVita to provide superior clinical care, industry-leading organic growth and dramatically reduced 

[employee] turnover…” Dat stelt Kent J. Thiry, chairman and CEO of DaVita Inc. 

Ook merkt hij nog op in dit recente interview: ‘During the turnaround period, every CEO is very visible 

in the change process. Since then, a senior management team has been recruited and the company is 

a totally different place,” Thiry says. “Every day, people on the management team challenge one 

another to do better, and we challenge our teammates to always do better and provide the best 

possible care using the best practices, attitudes, services and personal ownership in quality outcomes 

possible.” He explains that the company’s recruitment and talent development initiatives are directly 

connected to its organizational culture, one in which people are given the resources to be better 

caregivers and feel compelled.’  

DaVita, een Investor in People avant la lettre! 

17 augustus 

Groei mede te danken aan Investors in People Model. 

“Supporta Care received Investors in People accreditation originally back in 1997 as a smaller 

company trading as ‘Quality Care’. Since 2005 they have grown both by acquisitions and organically 

and now have 25 offices although the two largest have been in operation since they began.  
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It was felt that Investors in People was an integral part of their success and as they had changed 

and developed alongside the standard they therefore wanted to pursue their association and achieve 

reaccredidation.”  

Da’s mooi als je de groei van je organisatie mede te danken acht aan het IiP-Model! Supporta Care is 

een thuiszorg organisatie met nu bijna 3.000 medewerkers.    

Ook van hen verscheen er recent een casestudy. Daarin merken zij o.m. op: “By choosing to work 

with the new approach and in achieving the Standard we as a business fully embrace the importance 

of investment which is recognised through having well-trained and content employees. It will enable 

us to grow, gain new contracts, and provide the quality of care of which we are all as a team 

incredibly proud of.”  

Resultaten die naar voren kwamen uit het IiP assessment zijn o.m.:  

“Evidence gathered corroborated where they were internally and set out a clear path for what they 

want to achieve going forward. Training identified as particularly strong was also something 

employees felt they had the free will to request it. Throughout the business it became clear Managers 

where quick to respond to the needs of junior members of the team. This included supporting them to 

get what they needed in order to do an efficient job thus ensuring a good return on investment. There 

seems to be a heavy migration into the care sector as people are made redundant due to the 

recession. Whilst this is positive in that there is an abundance of workers to pick from having the 

Standard has helped them attract the right people in which to offer a new career. It has also assisted 

in making them stand out from the crowd and endorsed their good internal and external practices”  

Een onderscheidend werkgever of preferred employer dus dat Supporta Care, en dat is zelfs in de 

huidige omstandigheden een aanrader, sterker nog: een groot voordeel!  

De casestudy van Supporta Care, ‘ter Leringhe ende Vermaeck’.  Maar mmm: niet alleen dat: ook als 

inspiratie  om zelf ‘iets’ te gaan doen met het IiP-Model!  

18 augustus 

Mijn nieuwste boek is uit: “MANAGEMENTPRO in CRISIS 

 'Vat daar even in een halve pagina een managementboek samen ....... je kunt op elke pagina 

beginnen en er staat iets moois ...... hier heb je heel veel aan voor je bedrijfsvoering .... wat een 

prachtige uitspraken.' 

Zo opent Marc, partner van mijn collega Helga, wetenschapper & enthousiast lezer, zo blijkt, mijn 

nieuwste boek “MANAGEMENTPO in CRISIS  

Het boek is vanaf deze week verkrijgbaar in LuLu’s bookstore en verschijnt binnenkort ook bij 

Amazon. Maar voor jou, geduldige IiP lezer, heb ik al een taster, een voorproefje met 1 volledig 

hoofdstuk: “MANAGEMENTPRO in CRISIS. & Dat hoofdstuk gaat over? Juist ja, Investors in People. 

Veel lees plezier!  

20 augustus 
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Gaan Nederlandse ziekenhuizen voor MAGNET 

Op initiatief van de V&VN ‘Beroepsvereniging voor Zorgprofessionals’ is er in ons land een pilot 

gestart met het uit Amerika overgewaaide MAGNET Model.  

In een publicatie uit 2008 doet de V&VN uit de doeken wat dat MAGNET nu inhoudt: “Magnet 

Hospitals, Op weg naar excellente zorg” & willen we dat niet allemaal, excellente zorg? In het rapport 

lezen we:  

“In de jaren tachtig van de vorige eeuw was er in de Verenigde Staten een groot tekort aan 

verpleegkundigen. Ondanks deze algemene personeelsschaarste slaagden sommige ziekenhuizen er 

toch in voldoende verpleegkundigen aan te trekken en – minstens even belangrijk – hen te 

behouden. Blijkbaar werkten deze ziekenhuizen als een magneet op verpleegkundigen. Deze 

observatie leidde tot de ontdekking van het magneetconcept en de veertien magneetkenmerken 

(‘Magnet Forces'): 

• kwaliteit van verpleegkundig leiderschap, 

• organisatiestructuur, 

• managementstijl, 

• personeelsbeleid, 

• professionele zorgmodellen, 

• kwaliteit van zorg, 

• kwaliteitsverbetering, 

• consultatie en bronnen, 

• zelfstandigheid, 

• samenleving en zorginstelling, 

• verpleegkundigen als opleiders, 

• imago van verpleging, 

• interdisciplinaire relaties, 

• professionele ontwikkeling. 

De veertien ‘Magnet Forces’ vormden de basis voor het ‘Magnet Recognition Program’ van het 

American Nurses Credentialing Center (ANCC). Het ANCC is een zelfstandige organisatie die door de 

ANA is opgericht om door middel van accreditaties en de hieraan gerelateerde dienstverlening 

excellente kwaliteit van de verpleging te promoten. Doelstellingen van het programma zijn: 

• het bevorderen van kwaliteit in een omgeving die professioneel werken ondersteunt, 

• het herkenbaar maken van excellente kwaliteit in de zorgverlening van verpleegkundigen aan 

patiënten in ziekenhuizen en bewoners van verpleeghuizen, 

• bekendheid geven aan ‘best practices’ in verpleegkundige zorgverlening. 

Om voor het ‘Magnet’-certificaat in aanmerking te komen moet een zorginstelling – een ziekenhuis, 

een verpleeghuis, of een andere instelling voor gezondheidszorg - een uitgebreid accreditatieproces 

doorlopen. Tijdens de accreditatie wordt een zorginstelling – anders dan in het oorspronkelijk 

onderzoek naar ‘Magnet Hospitals’ – niet alleen beoordeeld op structurele kenmerken, maar ook op 

de wijze waarop deze kenmerken worden geïmplementeerd.” Interessant. 
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In tijden van personele schaarste, dat lezen we ook vandaag weer in de krant: ‘Nog 127.000 banen 

onvervuld’ en ‘Personeel slaakt noodkreet over slechte zorg in zomermaanden’ zijn oplossingen van 

Harte Welkom! Zo presenteerde in oktober 2008 V&VN’s voorzitter Dr. Marjan J. Kaljouw ook haar 

plannen “Magnet Hospitals op weg naar excellente verpleegkunige zorg” Gevolg: er is een start 

gemaakt & er wordt nu veel geld in een pilot gestopt door VWS. 

Wat mij dan triggert: wat maakt MAGNET anders dan het Investors in People Model? Anders dan dat 

MAGNET uit de VS komt & IiP uit Groot Brittannië. Dat is naast een persoonlijk interesse ook een 

vraag omdat ziekenhuizen en zorginstellingen al worden overspoeld met een scala aan business 

modellen e.d. Ergo: ‘Wat is het verschil?  Of vult het elkaar aan?’ Die informatie vinden we bij de 

Britse National Health Service: 

“INVESTORS IN PEOPLE 

“The Investors in People (IiP) standards focus on four principles (Commitment, Planning, Action and 

Evaluation), which are underpinned by twelve indicators each requiring clear and unequivocal 

evidence. For example under indicator 9 “People learn and develop effectively” the organisation is 

required to demonstrate: 

• People who are new to the organisation, and those new to a job, can confirm they have received an 

effective induction 

• The organisation can show that people learn and develop effectively 

• People understand why they have undertaken a development activity and what they are expected 

to do as a result 

• People can give example of what they have learnt (knowledge, skills and attitude) from 

development activities. 

• Development is linked to relevant external qualifications or standards (or both) where appropriate 

The “evidence” for demonstrating the indicator may take many different forms, although a core 

component is a diagnostic interview assessment involving a cross section of staff throughout the 

organisation. 

The NHS Trusts and independent sector organisations in Wales have been seeking IiP accreditation for 

some years. One of its main selling points is its UK wide recognition that crosses sector boundaries, 

making it well understood within and outside healthcare organisations. 

The Magnet Hospital Recognition Programme (1990) & Magnet Nursing Services Recognition 

Programme for Excellence in Nursing Services (1996) 

‘Magnet’ accreditation originated from the American Nurses Credentialing Service and confers an 

award on institutions that “act as a magnet through work environments which recognise and award 

professional nursing” (Balogh, Cook & Smith 2003). 

The process of accreditation is involved and complex involving an assessment against over 300 

standards, after the completion of an evidenced based portfolio. The first UK institution to undertake 

this form of accreditation was Rochdale Hospital. The Rochdale experience of Magnet accreditation 

focused upon the consolidation and recognition of work that had been undertaken previously, 

Director of Nursing, Denise Houghton cited three two-key areas as vital: 
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• Shared Governance – an American health system concept of engaging and empowering employees 

within the decision making process of the organisation 

• Empowerment & leadership initiatives – which included various programmes. The LEO programme 

(Leading, Empowered Organisations) was noted as critical 

and supported the Shared Governance agenda. 

The Magnet approach within Rochdale worked across professional boundaries and sought to take 

account of the multi professional environment. However concerns were 

expressed regarding this as the report stated that “a generic process would have been preferred”, as 

specific attention had to be paid towards the engagement of non-nursing professionals within the 

Magnet accreditation process (Balogh, Cook & Smith 2003).” 

De conclusie van de NHS na deze vergelijking is vervolgens: 

“In short the Investors in People standard & Magnet accreditation provide valuable lessons in the 

recruitment and retention of employees, which include: 

• Participatory supportive management 

• Decentralised organisational structure 

• Adequate nursing staff 

• Deployment of clinical specialists 

• Flexible working schedules 

• Clinical ladders 

• Professional care delivery models 

• Autonomy and responsibility 

• Specialist advice 

• Planned orientation 

• Continuing education 

• Management development 

(nb; zie ook het lijstje hiervoor, zoek de verschillen………) 

The interest in Investors in People and Magnet accreditation as standards “to wholly embrace best 

employment practices” is currently high profile within the NHS.”  

Overigens, zowel MAGNET als IiP ontwikkelen zich, naar New Choices bijv. 

M.a.w. : ‘Bestuur, aan u de keuze tussen IiP en MAGNET.’ De Kern van beiden is Prima: een Mens-

focus.  Maar wat ik nu concludeer dat is dat VWS zich de kosten van de pilot had kunnen 

besparen. Nou ja, grappig is i.i.g. dat IiP-er Antonius ook meedoet aan deze pilot, ben benieuwd naar 

hun ervaringen. 

O ja, waarom toch kiezen voor Investors in People: 

=> de meting naar beleving onder medewerkers heeft een bredere scope dan sec. een focus op 

verpleegkundigen zoals bij magnet, 

=> IiP heeft 'Nieuwe Keuzes', keuzes die nadruk leggen op andere aandachtsgebieden zoals Verander 

Management, Gelijkheid & Diversiteit, Gezondheid & Welzijn, Leiderschap & Management, 
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=> voor toekomstige Werving & Selectie zijn we toch afhankelijk van de Europese Arbeidsmarkt, niet 

alleen de Nederlandse, de naamsbekendheid van IiP is daar (veel) groter. 

24 augustus 

Case: voorbeeld uit een Investors in People assessment rapport 

Vorige week schreef ik hier een entry over Supporta Care: Groei mede te danken aan Investors in 

People Model. Vandaag heb ik ‘beslag weten te leggen’ op het assessment rapport dat bij Supporta 

Care recent is uitgevoerd: ‘Investors in People Review report (incorporating the Health and 

Wellbeing at Work Framework)’. 

De laatste aanvulling laat ook zien dat een Review maatwerk is waarbij (dus) IiP’s New Choices 

kunnen worden meegenomen c.q. een extra punt van aandacht kunnen zijn. Hier is dat ‘Gezondheid 

en Welzijn’. 

Wat bij de Review (nb; ook bij Nederlandse IiP-ers) aandacht krijgt, dat is: 

 Evaluation; (focus includes:)  

 Return on Investment  

 Positive Impact  

 Continuous Improvement 

 Planning;  

 Identifying Needs  

 Vision and Strategy  

 Planning Development 

 Supportive Management;  

 Management Capabilities  

 Leading by Example  

 Ownership and Responsibility 

 Work and Life Balance;  

 Workplace Requirements  

 Appropriate Balance  

 Improved Performance 

 Supportive Culture;  

 Fairness and Equality  

 Value and Recognition  

 Training and Development 

Uit the Review: de ‘Executive Summary’ 

“Since the last review three years ago, Supporta Care has been through a period of considerable 

growth and change and continued growth is still very much part of the 

strategic plan and vision. A number of staff have joined the organisation with tupe arrangements and 

this in itself has presented its own challenges. 

Whatever the various challenges have been, the organisation remains very evidently committed to 

the effective management and development of all its staff. This is 
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particularly noticeable in the amount of learning and development that staff are undertaking and the 

encouragement to go beyond a level 2 in Care. Equally notable 

is the commitment to ensuring all staff have a regular appraisal and for those in care roles there is 

regular support through supervision. 

When talking to staff and managers it is very evident that the company prides itself on the quality 

of the care it provides and many of the carers who were interviewed were passionate about their job 

and their service users. The loyalty to the company and service users is very evident when talking to 

care staff and many have remained with the organisation for years. 

Many of those care staff who have joined Supporta Care from other companies were 

complimentary about the organisation they now worked for, many stressing how much more 

training they now received. Equally noticeable, is the emphasis placed on developing and supporting 

new staff, whether they are in a care or support role. All those who had joined in the past year 

confirmed that they had received a comprehensive induction, which for those in care worker roles, 

was reinforced through shadow shifts and support from other care workers and co-ordinators. 

Supporta Care is to be congratulated on its continuing commitment to the philosophy and practices of 

the Investors in People Standard and it was very evident 

that strong, effective leadership from the senior management team is ensuring that staff are well 

supported and developed and do feel part of a caring organisation – that is, caring for staff and 

service users. 

Therefore, the following report sets out the findings from this review and provides feedback on the 

various key areas discussed with the organisation, including 

providing feedback on key objective areas such as being an “employer of choice.” 

In addition, Supporta Care has agreed to be part of the final pilot for the Health and Wellbeing at 

Work Framework, which will become a stand-alone award in 

September this year. Feedback on this section within the report is therefore diagnostic and does not 

affect the outcome of the Investors in People review. 

Therefore, as a result of the feedback from interviewees which took place with staff across a wide 

range of Supporta Care offices, the Assessor would like to 

congratulate Supporta Care on its very strong continuing commitment to the Investors in People 

Standard and recommend that it continue to be recognised as an 

Investor in People organisation.” 

Mooi toch, zo’n voorbeeld. Ook ‘iets’ voor jou organisatie zo’n Review? Of eerst nog interesse in het 

volledige rapport van Supporta Care? Laat het me maar weten.  willem@willemscheepers.nl  

26 augustus 

CRISIS 

Deze week komt MT.nl met een special ‘Crisis te lijf? Opleiden!’. Op zich een prima initiatief. Zo zou 

volgens de regeling van de huidige arbeidstijdverkorting de vrijgekomen arbeidstijd gebruikt dienen 

te worden voor opleiden maar in de praktijk blijkt dit toch een tegenvaller voor Minister Donner…   
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Daarnaast sluit MT prima aan op het eerder dit jaar verschenen INSEAD rapport: “Who Cares? Who 

Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe.” Ook zij dringen aan op meer 

aandacht voor Kennis & Kunde, meer aandacht voor Opleiding & Ontwikkeling. 

Maar anders dan MT adviseert INSEAD om dit O&O-en Strategisch op te pakken & da’s natuurlijk wel 

het verstandigst!  

27 augustus 

Ted Kennedy of schrijf Talent 

Edward Kennedy is overleden & zowel aan de overzijde als aan deze zijde van de oceaan wordt er 

naar aanleiding daarvan veel gepubliceerd, heel veel. De voor mij meest interessante waarneming 

komt van Harvard’s Sarah Green. Ik plaats haar reactie van vanochtend hier integraal, haar 

boodschap: schrijf talent niet te snel af!!! 

“Listening to the wall-to-wall coverage of Edward M. Kennedy's legacy this morning on my way to 

work, I wondered what the younger Teddy, the ne'er-do-well football player, would have made of it 

all.  

He was the youngest of nine children. His father Joseph Kennedy, Sr., the family patriarch, had draped 

a heavy mantel of expectation on the shoulders of his eldest son, Joe Jr. That mantel passed to Jack, 

then Bobby — but was never really expected to reach young Teddy.  

He'd taken six years to graduate from college (getting banished for two after he tried to cheat on a 

test) and been strongly discouraged by his family to run for the Senate in 1962. They didn't think their 

black sheep could win. In 1969, he left a party with Mary Jo Kopechne and drove into a lake, an 

accident that resulted in her death. In 1979 while running for the Presidential nomination, he couldn't 

answer a softball question about why he wanted to be president. He didn't even make it out of the 

primaries. His youth — and I use that term elastically — was marred by drinking and womanizing. In 

1981 he and his first wife announced their divorce.  

And yet, ultimately, Edward M. Kennedy did become a leader. As a strategist and negotiator, he was 

the Senate's "happy warrior." In a body notorious for gridlock, he got things done. As a mentor, he 

was generous with his time and influence; and the more generous he was, the more that influence 

grew. Historians will argue about whether he was one of the most powerful senators of all time — or 

the most powerful senator of all time.  

In the political spectrum, of course, his influence — and his aforementioned personal shortcomings — 

remain controversial. And maybe those of us who are not Kennedys couldn't have been quite so 

dissolute in our youths and still expect to become eight-term Senators. But still, his life provides an 

unconventional and, in my view, inspiring model of success.  

Much of today's management literature focuses on identifying high-potentials; leading your cleverest 

people; grooming your star performers. If you're here, reading this, you're probably reasonably 

ambitious yourself. But with that comes an attendant anxiety that if you haven't achieved X by age Y, 

you've failed. I remember a job interview when my interlocutor, having read my admittedly slightly 
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eclectic resumé, said baldly, "Look, you're clearly smart, and you've certainly had a wide range of job 

experiences, but I think you need to be careful about wasting any more time." I was 25.  

So for me, today, Ted Kennedy's life is a reminder that much can be achieved by late bloomers; that 

you don't have to have your career all figured out by the time you're 25, 35, or even 45. It's a 

reminder to look beyond your little cadre of overachieving stars for the person who doesn't have it all 

together. Don't count him out. There's always time.”  

Meer over Talent(en) lees je deze week in ManPro: 'De Strijd Tegen Talent' & 'Terugvechten, de 

Innovatie van Talent (TIPS)'. 

31 augustus 

Bisdom 

Nadat de Talent-CRISIS is toegeslagen binnen Zorg & Welzijn, binnen IC-T, binnen Logistiek is de 

volgende sector de Katholieke Kerk! Religie is volgende sector die beseft dat ze de komende jaren 

een ernstig tekort kent aan Talent! 

Wat het Bisdom nu gaat doen om aan nieuw talent te komen is zelfs voor de non-believers onder ons 

interessant: 

 ze creëren stageplaatsen,  

 ze gaan in het beroepsonderwijs ‘roepingenlessen’ verzorgen. 

Dat alles onder het motto: ‘hoe word ik een preferred employer?’. Compliment  voor de wijze 

waarop de KK deze uitdaging oppakt, daar kan menig reguliere organisatie nog iets van leren. 

Wat het minstens zo interessant maakt dat zijn de data waarop het Bisdom haar Strategisch HR Plan 

baseert. Het blijkt dat het Bisdom goed op de hoogte is over de ist- en soll-situatie van haar Human 

Resources. 

 “Het pastoraal kader in het Bisdom Den Bosch zal de komende 10 jaar met bijna de helft 

inkrimpen,  

 volgens prognoses zal het huidige aantal van 240 werkenden in 2020 zijn teruggelopen tot 

122,  

 met name het aantal diakens daalt door vergrijzing sterk: van 60 naar 14,  

 priesters jonger dan 70 jr. zijn er nu 135 en over 10 jaar nog 84 (nb; ‘Daarbij zijn niet de 

priesters meegeteld die vanuit de kloosters actief zijn in de parochies.’, het Bisdom houdt 

toch rekening met de invloed van de huidige ‘uitzendkrachten’.),  

 het priestertekort is voor het Bisdom mede aanleiding om de huidige 230 parochies de 

komende jaren door samenvoeging terug te brengen tot 57 parochies.” 

Dit najaar al start de ‘CEO’ van het Bisdom, bisschop Antoon Hurkmans met het bekend maken van 

de eerste parochies waar de reorganisatie moet beginnen; meldt het bericht nog. 
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Een 2e Compliment  voor het Bisdom: niet alleen beschikken zij over een goed onderbouwd 

Strategisch HR Plan, ze communiceren er ook al over!!!  

& Hoe staat het met jou organisatie?Communiceren ze ook al over hun Strategische HR-uitdaging? 

(nb; want dat die er aan komt, da's zeker….. ) 

Bekijk ook de YouTube film: Strategisch Human Resource Management 

 

September 

03 september 

Interessante Dominante HR Thema’s 

De website Ken-Jaarboek levert interessante info op: “De resultaten zijn gebaseerd op het jaarlijkse 

NIDAP onderzoek onder circa 500 HR-managers. Binnen het bedrijfsleven is een steekproef 

getrokken onder de branches industrie, bouw, transport, zakelijke en financiële dienstverlening en 

ICT. Binnen de tertiaire sector zijn de overheid, zorg en non-profit onderzocht. In alle gevallen gaat 

het om organisaties met 100 of meer werknemers.” 

Zo lezen we daar o.a. over de specifieke HR Thema’s die nu ‘verhoogde aandacht’ hebben: 

Gemiddelde 

bedrijfsleven 

 Opleiding en ontwikkeling 87%  

 Motivatie medewerkers 86%  

 Werving en selectie 72%  

 Personeelskosten beheersing 63%  

 Stress, verzuim, ARBO 48%  

 HR-informatisering 38%  

 Belang HR bij directie 31%  

 Fusie/ reorganisatie 29% 

Gemiddelde 

tertaire sector 

 Opleiding en ontwikkeling 87%  

 Motivatie medewerkers 84%  

 Werving en selectie 73%  

 Personeelskosten beheersing 65%  

 Stress, verzuim, ARBO 62%  

 HR-informatisering 47%  

 Belang HR bij directie 40%  

 Fusie/ reorganisatie 27% 
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‘Opleiding & Ontwikkeling’ als dominant thema kort daarop gevolgd door ‘Motivatie Medewerkers’, 

komt je dat niet bekend voor? & Welk Model zou daar PRIMA op aansluiten??? (nb; Hier mag je maar 

1x raden! & Dan heb ik nog niet over de 3e 'Werving, 'Kostenbeheersing' etc.etc.) 

Ken-Getallen levert nog meer leuke HR-info op, zoals over het opleidingsbudget: "Gemiddeld 

genomen wordt ruim 3% van de bruto loonsom besteed aan scholing van de eigen werknemers. Er 

zijn echter grote verschillen per sector." Dat laatste is niet verbazingwekkend. Ook is er info over de 

ontwikkeling van dit budget: "Het opleidingenbudget zal bij de meeste organisaties in 2009 stabiel 

blijven. Bij veel organisaties was het budget aan het einde van 2008 al door de gevolgen van de 

kredietcrisis bevroren. Dit -lagere- budget wordt over het algemeen dus ook aangehouden in 2009. 

Men wacht af hoe de economische situatie zich in 2009 verder ontwikkelt."  

Mijn TIP: bereid je al vast voor op 2010!!! (mét IiP, natuurlijk ) 

06 september 

IiP Docs nu ook op LinkedIn 

Op LinkedIn bestaat de optie om de BoxNet Application toe te voegen, dat deed ik & als eerste file 

plaatste ik daarin enkele van mijn documenten die gerelateerd zijn aan het Investors in People 

Model. Hoe kan het ook anders.  Dit alles ‘ter leringhe ende vermaeck’. 

Zie ook mijn Full LinkedIn Profile 

07 september 

Best Learning 

Vandaag plaats ik in ManPro een entry met de titel: Waarom doen we niets met ‘Best Practices’? Dit 

n.a.v. een blogentry van Valuedance’s Susan Cramm. (ook) Zij vraagt zich af ‘Waarom doen we niets 

met Goede Voorbeelden?’ Opmerkelijk, jawel: anderen laten je zien dat zij succes hebben met een 

bepaalde manier van werken bijv., maar alles wat jij doet is juist NIET het overnemen van deze Best 

Practice…….. 

Veel van de reacties op haar entry zijn interessant maar 1 springt er voor mij uit: “Best Learnings” is 

a term I stumbled upon recently. Best processes may be proven but the literal “practice” of them 

results in continuous learning. “Best learnings” is a term that invites interpretation and thoughtful 

execution. It implies community and collaboration yet sets the bar high for measurable success. It 

seems to better describe a set of processes and tools I’m repositioning based on best practices 

research completed years ago.” 

De link die hierin ligt met het IiP Model is, voor mij, duidelijk. Vanaf vandaag spreken we hier dan ook 

niet meer van best practices maar van Best Learings!! 

& Over de 1e Best Learning sprak ik hier & op ManPro al eerder: de ervaring. Toen Sainsbury’s CEO 

Justin King recent werd gevraagd waarom hij uit het scala van business modellen juist koos voor het 

IiP Model was zijn antwoord: Motivatie! 

http://www.willemscheepers.eu/
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Wat leerde Sainsbury’s met haar 149.000 medewerkers van & met IiP? Wat was voor hen, voor King 

en zijn organisatie hier continuous learning? 

“How Investors in People helped us to create 149,000 leaders?  

Sainsbury’s has a cherished place in the hearts of many UK consumers, but how could senior 

management ensure that levels of customer service across their stores were delivered consistently, 

and in a way that reinforced customers’ high expectations of this leading supermarket? 

Communicating with a workforce of almost 150,000 people, 60% of whom work part-time is 

inevitably a huge challenge. Engaging them in the understanding and delivery of excellent customer 

service is even harder. 

Sainsbury’s has a long-standing relationship with Investors in People, and have drawn extensively on 

their unrivalled expertise and reputation in the area of people development.  Working together, they 

undertook a major review of best practice across the Sainsbury’s organisation, with a view to 

increasing employee engagement in delivering outstanding customer service. The consequence of this 

has been the fine-tuning of a number of internal processes, and a 10% uplift in employee engagement 

– all focused on providing even greater levels of customer service. As Justin King, CEO of Sainsbury’s 

describes it, the review “helped us to build solutions that enable us to motivate our colleagues to 

perform.”  

Tuurlijk ga jij binnen je organisatie met deze ervaring, met deze Best Learning, niet meteen met IiP 

aan de slag (of wel?) daarom heb ik voor je Sainsbury’s & er volgen nog meer entries met Best 

Learnings. Dat allemaal niet alleen ‘ter leringhe ende vermaeck’ maar ook om je nu eindelijk eens aan 

het IiP-en te krijgen natuurlijk! 

08 september 

Best Learning 

De 2e in de reeks Best Learnings betreft de Britse tak van het Japanse FUJITSU. Vorige maand 

besteedde ik hier al aandacht aan hen: Investor in People’s nieuwe ‘Framework’, het Fujitsu 

voorbeeld. Vandaag laat ik Eithne Wallis aan het woord, governing director. 

“How Investors in People helps win business and develop people  

Fujitsu is a business which “sells ‘professional excellence’”, so it is imperative that we are seen to 

operate at the highest professional level. Fujitsu was first recognised by Investors in People in 1992, 

and became an Investors in People Champion in 2006. The Investors in People framework is at the 

heart of all elements of the Fujitsu business – it is a core part of many new business tenders; it is a key 

tool for the effective integration of new employees transferred into the business under new contracts; 

and it underpins the People Development Processes that have led to Fujitsu having an award-winning 

and envied reputation for staff retention and development.”  

Wallis wilde een ‘winning culture’! Een organisatie die met haar competitieve cultuur in staat was 

om te Winnen, Winnen van de concurrentie! & Dat lukt Fujitsu UK m.b.v. het Investors in People 

Model. Succes, dus.  

“Fujitsu sees three key benefits from being an Investor in People: 

http://www.willemscheepers.eu/
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 Being an Investor in People is an indicator of business professionalism and is also a core 

requirement of a number of Government and other contracts.  

 The Investors in People framework provides an excellent tool in integrating new people into 

the Fujitsu organisation and culture.  

 The framework is a guiding light in helping to frame People Development activities for both 

new and existing employees – the most important asset of the Fujitsu business.” 

Hierin zie je al direct een belangrijk verschil met de Nederlandse situatie: het zijn van een Investor in 

People is (nog) geen core requirement voor de Nl. Overheid om zaken met hen te doen. (nb; maar het 

‘zijn van een IiP-er’ kan je dus wél helpen in je contacten met de Britse Overheid!) 

Wallis: “Investors in People provides an invaluable support for so many elements of Fujitsu’s business. 

It has become irreplaceable in the way we approach new 

business and in the way we integrate and develop our employees. Where Fujitsu seeks to provide 

outstanding levels of service to its clients, being an Investor in People 

both prepares our people to provide that service, and gives potential clients confidence that we can 

deliver to their desired standards.” 

Leer meer over deze Britse ervaring in Fujitsus Best learning. 

& Leer meer over Fujitsus IiP Champion status op YouTube: 

http://www.youtube.com/watch?v=t0TLVkeyiQw 

11 september 

Best Learning 

Controle of being in control(!) is ook een essentieel onderdeel binnen het leiden/managen van een 

organisatie. Het is ook een essentieel onderdeel van de IiP-cirkel ‘Plannen, Uitvoeren en 

Beoordelen.’. Met uiteindelijk het feitelijk beoordelen/controleren onder het motto ‘Wat ging Goed 

& wat kan Beter?’. 

Toeval of niet (nb; nee dus uit de beschikbare Best Learnings kies ik vandaag bewust voor ‘controle’) 

gisteren besteedde ik in het ManPro blog aandacht aan het nieuwe boek: ‘Too Good to be True, the 

rise and fall of Bernie Madoff’. Essentie van het verhaal: controle op het gedrag, de beleving van 

mensen, behavioural controls, kan geen kwaad. & Zo ligt er vervolgens een interessante link tussen 

dit boek & het IiP-Model; de essentie van Controle ligt bij Communicatie, zeker als je in control wil 

zijn.  

Zo koos Kelray Building Maintenance’s managing director Carl Raynes het IiP Model voor Controle. 

Zijn ervaring met Investors in People: 

“TURNOVER PER EMPLOYEE UP 76% 

How Investors in People helped me gain control of my business  

Losing money and with rising debts, Kelray Building Maintenance Ltd. was a small business that was 

dangerously out of control in 2003. Fast-forward and the business is debt-free, profitable and looking 

forward to a prosperous and secure future. Stringent financial disciplines and the control provided 

from applying Investors in People have enabled Kelray to re-build their business, increasing the 

http://www.willemscheepers.eu/
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quality of their service and securing new high-value clients. Staff are motivated and committed to 

their business, not least the Managing Director Carl Raynes, “As a result of working with Investors in 

People I am now managing the business rather than the business managing me.”  

De controle leverde niet alleen op dat Raynes zijn organisatie beter in de greep kreeg, de omzet 

vloog ook nog eens omhoog: prima resultaat. 

Als je de casestudy leest dan zie je dat Kelray door verschillende goei-, ontwikkelfases van het 

Greiner Model gaat, iedere fase vraagt om een andere managementaanpak. Bij iedere fase kan het 

IiP-Model een belangrijke rol spelen. Zo leert ons dit voorbeeld. 

“The other key problem that Carl faced at this time was that his team did not understand or share his 

vision for Kelray. As a consequence, the quality of some of Kelray’s work was poor, and staff turnover 

was very high. At its worst, 23 people left the business in 2002/3. Kelray employs only 13 people 

today! So when Carl was contacted about the services that Investors in People could offer, he 

recognised that this could offer him an excellent opportunity to place his business on a much more 

secure footing.”  

Dat was toen & was is het nu voor Raynes?  

“Carl is quick to acknowledge the importance of Investors in People in helping secure Kelray’s future, 

crediting them with giving him the skills, the discipline and the confidence to grow Kelray from a 

failing business to a prosperous one. And the business statistics back this view up. 

Turnover in 2007 more than doubled to £750,000, representing an increase per employee of over 

75%, and profits leaped to £150,000. Yet despite these dramatic 

increases, Carl is keen to ensure that the business grows in a careful and considered manner. He’s not 

about tothrow away the disciplines and controls that Investors 

in People have given him, and which have given him back control of his business.” & Da’s héél mooi, 

toch?  

Leer meer over de IiP ervaring van Carl Raynes in Kelray’s Best Learning.  

14 september 

Wie investeert er 140 miljoen Euro in de ontwikkeling van medewerkers? (een Best Learning 

Dat doet British Telecom. & Als je dat van Plan bent, dan doe je dat niet ‘zo maar’. Zo’n forse 

investering voer je uit met Beleid. Om dat efficiënt te kunnen managen koos BT voor het Investors in 

People Model. 

‘BT is one of the largest and most well known companies in the UK, and a market leader in IT and 

telecoms. It has over 100,000 staff and plans to spend around £120 million per year on training. BT 

is at the forefront of some of the skills challenges that are facing the UK and plays a very active role in 

working with the government, via e-skills UK the Sector Skills Council, to shape the strategic agenda 

for skills development in the UK economy.’ 

Wat lezen we daar nog meer: ‘BT staat vooraan als het gaat om de grootste Kennis (& Kunde) 

uitdagingen waarmee het Verenigd Koninkrijk (nu) wordt geconfronteerd.’ BT is hightech & dat op 

peil kunnen houden, schreeuwt om KENNIS; vandaar die forse investering. 
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(Nb; British Telecom werd een Investor in People op het moment dat het bedrijf werd geleid door de 

Nederlander Ben Verwaayen (BV is nu Alcatel's CEO). Verwaayen’s mantra is ‘Kennis, Kennis, 

Kennis’. Zet Verwaayen voor een camera, vraag wat (onze) regering als prioriteit dient op te pakken? 

& Je hoort: ‘Kennis, Kennis, Kennis!’. & Terecht!) 

Maar IiP doet volgens BT nog meer voor BT: ‘Investors in People helps to communicate to the wider 

world that BT strives to be an organisation that people aspire to join, to work for, and to develop in.’ 

“HOW INVESTORS IN PEOPLE IS HELPING BT 

BT has been engaged with Investors in People over a number of years being assessed and reviewed 

against the Standard three times. The Investors in People framework helps BT ensure that the 

organization is consistently applying the highest standards across its people policies, learning and 

development. 

Conducting a robust assessment of a company the size of BT is a significant challenge. Many of the 

individual businesses within BT are of a considerable scale in their own right. Consulting 700 staff 

across the enterprise requires skilled planning and organization, both to conduct a high quality 

assessment, and minimize the disruption to the business. BT found the experience of the most recent 

assessment to be well executed, and conducted with a strong degree of professionalism. As Peter 

Butler, Head of Learning at BT recalls, “I found them highly professional and they did a really first 

class job. I have nothing but praise for them”.” 

Leer meer over de IiP-ervaringen van British Telecom in de BT. 

15 september 

Vandaag in Het Financieele Dagblad: Prinsjesdag, Kennis 

Vandaag vind je op de site van Het Financieele Dagblag mijn reactie op ‘Prinsjesdag’. Dat samen met 

enkele andere reacties op de voorstellen van onze Regering. & Natuurlijk komt daarin het Investors 

in People Model voorbij. Hoe kan het ook anders?  

Kun je nu niet inloggen op de site van Het FD, lees dan mijn reactie op ManPro: ‘Prinsjesdag: Kennis 

17 september 

Best Learning 

Klantenservice, er is veel over te doen, of je nu een commercieel bedrijf bent of een dienstverlener, 

er is (vaak & in de ogen van zowel klanten als medewerkers) altijd wel ‘iets’ aan de hand met de 

dienstverlening. Of op zijn minst ben je van mening dat het BETER kan! (nb; er zijn altijd organisaties 

die daar wonderwel in slagen, ontdek het IiP-gedachtegoed) 

Dat het met de service van haar dienstverlenende organisatie (veel) beter kon, dat vond ook Liz Le 

Brueilly Personnel Manager van de Central Motorway Police Group. Zij koos voor het Investors in 

People Model om de service van die, toch bijzondere, dienstverlener te verbeteren. Haar ervaring: 

“BRINGING THE BEST TO MOTORWAY POLICING 

How Investors in People helped us to benchmark and build the Best  

http://www.willemscheepers.eu/
http://willemscheeperss.wordpress.com/
http://www.managementpro.nl/verandermanagement/de-3-stappen-van-crisismanager-ben/
http://www.investorsinpeople.co.uk/Documents/Case%20Studies/BT.pdf
http://investorsinpeople.spaces.live.com/blog/cns!A7B45ED958588999!1566.entry
http://www.fd.nl/artikel/13019744/prinsjesdag-2009
http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/prinsjesdag-kennis-kennis-kennis/
http://investorsinpeople.spaces.live.com/blog/cns!A7B45ED958588999!1567.entry
http://www.managementpro.nl/verandermanagement/help-telefoon/
http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/zappos-klantenservice-is-veel-geld-waard/
http://www.west-midlands.police.uk/cmpg/index.htm


  Vergelijk & Leer 

www.willemscheepers.eu 
http://willemscheeperss.wordpress.com   

The Central Motorway Police Group has the task of providing safe and secure travel through a region 

that includes Europe’s busiest motorway link. Drawing its members from three police forces, it is 

critical that the CMPG is able to build on the strengths acquired by people in their ‘home’ forces, while 

providing a specific service within an organisation that has its own distinct remit and identity. 

Liz Le Breuilly, Personnel Manager for the CMPG, has the task of ensuring that all employees are able 

to deliver the levels of service, decision-making and leadership required in this often particularly 

demanding environment. Working with Investors in People she has been able to review her people 

and process capabilities, to benchmark best practice from the organisation’s three supporting police 

forces and to fine-tune procedures to ensure both people and processes operate as smoothly as 

possible. These combine to enable CMPG to deliver the best possible service to the motorway users of 

the central region.”  

De politie, je ziet ze liever niet met een blauw zwaailicht achter je aankomen . Maar ja, als je dan 

toch tot stilstand wordt gebracht omdat je (veel) te hard reed, dan kan een beetje 

klantvriendelijkheid, een beetje service net dát verschil maken. Het verschil dat je toch enigszins een 

tevreden ‘klant’ bent.  

Le Breuilly stond bij haar doelstelling voor excellente service ook nog eens voor een redelijk forse 

uitdaging: haar politiekorps krijgt met regelmaat te maken met collegae van andere korpsen die, al 

dan niet tijdelijk, bij haar korps worden gedetacheerd; ‘uitzendkrachten’ zo gezegd.  

Liz: “With people seconded to CMPG from different forces, it is critical that our structures and 

procedures are clear and easily adapted to. As for all police forces, our service is dependent on 

employees being able to make the right decisions and to demonstrate clear leadership in often very 

challenging situations. It’s my responsibility to ensure that all our officers are equipped to do this.”  

Tja, het wordt wel eens vergeten maar voor het IiP Model horen je tijdelijke krachten ook tot het 

medewerkersbestand dat ‘door de PUB Cirkel gaat!’ Sterker nog: feitelijk wordt er iedereen bij 

betrokken die een essentiële bijdrage levert aan je productie-, verkoop-, dienstverlening-, of ieder 

ander (kern)organisatieproces!  

Uit de adviezen die naar voren kwamen in het IiP-report haalde Liz een Continuous Improvement 

Plan. Ze zorgde voor een ‘Excellente Service Platform’: “From this platform, the CMPG can continue 

to provide the safest and securest possible transport network for us all to use.”  

& Willen we dat niet allemaal als klant: veiligheid en vertrouwen in het product dat of de dienst die 

we afnemen? (al was het maar van de politie )  

Leer meer over de ervaring van Liz Le Breuilly in She Chose Excellence, Building the Best. 

18 september 

IiP’s Leiderschap en Management Module & The Leadership Code 

1 van de ‘extra’s’ in IiP’s New Choices is de Leiderschap & Management module. Het boek ‘The 

Leadership Code’ van Ulrich, Smallwood en Sweetman dat eerder dit jaar verscheen, sluit hier mooi 

op aan; een toelichting. 
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Zoek op Amazon.com naar boeken die het thema 'leiderschap' behandelen en je resultaat is 481.000 

stuks. Meer dan voldoende info om je tot een Leider te kunnen maken, denk je dan, en toch lijkt het 

er sterk op dat we Wereldwijd niet eens tot 481.000 échte Leiders kunnen komen....  

Vraag tijdens een bijeenkomst aan de aanwezige managers 'wat de kwaliteiten zijn van effectieve 

leiders?' en je krijgt gemiddeld genomen de volgende reacties: "authentiek, transparant, emotioneel 

intelligent, interpersoonlijk effectief, dienend leiderschap, nederigheid, leiders i.p.v. managers, '7 

eigenschappen', visie." M.a.w.: ze hebben geen idee!  

In het boek 'The Leadership Code' staan  '5 Regels om Leiderschap te kunnen ontcijferen':  

Regel 1: Vorm de Toekomst: beantwoord de vraag 'waar gaan we naar toe?' en geef daarbij de 

richting aan. 

Regel 2: Zorg dat het Gebeurt: zet zaken die je weet om in zaken die je doet. 

Regel 3: Betrek het Talent van Nu: identificeer, ontwikkel en betrek talent bij je acties, weet wie je 

nodig hebt voor een succesvolle toekomst. 

Regel 4: Vorm de Volgende Generatie: blijf niet in het heden hangen maar focus op de toekomst, 

een toekomst waarin je zelf wellicht geen rol meer speelt.... 

Regel 5: Investeer in Jezelf: de Kern van de Leiderschaps Code, zowel figuurlijk als letterlijk, is 

Persoonlijk Commitment en Persoonlijke Competentie. 

Ik merkte het hier al eerder op: het lijkt er (toch) verdacht veel op dat Dave Ulrich en Norm 

Smallwood kennis hebben genomen van het IiP-Model……  

21 september 

HYATT Hotel Boston of hoe je je duurbetaalde Merknaam binnen no-time verkwanseld hebt. 

 “Looking for a sure-fire way to do a little damage to your brand? Follow these two simple steps:  

1. Make the decision to fire a very important yet modestly paid sector of your workforce. Fire 

the entire lot of them.  

2. Outsource their positions to a third-party vendor who will bring in contractors to do their jobs 

at a lower cost. But — and this is critical — before you fire them, trick your workers into 

training the people who will replace them. How to pull this neat trick off? Tell them they are 

training vacation replacements. (Best to leave out the fact that the vacation is permanent). 

There you go. Simple as that. And don't thank me; thank your friends at Hyatt hotels who, according 

to an article in the Boston Globe, have apparently executed this very strategy at three Boston USA 

area properties.  

Hyatt managers seemingly came to the conclusion that they could save money by firing the 

housekeeping staffs at three hotels and replacing them with vendor-managed contractors. These are 

the workers who ensure that your room is clean and pristine. It's often said that when travelers check 

into a fine hotel room, they should be met with the impression that no one has ever stayed there 
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before. As for the reverse: any weary road warrior who has trudged into a room to find an unmade 

bed, a sink covered in toothpaste spittle, or even missing towels and soap will tell you the feeling is 

unpleasant — and the impression lasts. For a hotel, housekeeping is not trivial.  

Even so, I'm not in a position to judge the business reasons for Hyatt's decision. The savings may be 

dramatic. Managers' confidence in the vendor it selected may be both high and well-justified. But 

some combination of the outsourcing itself and the way it was carried out has captured public 

attention.  

At last count, more than 584 comments had been posted on the Globe's website about Hyatt's 

actions. The article has been among the site's most-emailed pieces of content, and was picked up by 

websites like Executive Nomad and the Consumerist. A rally was held last evening in downtown 

Boston in support of the fired workers — and it was attended by a variety of of political figures 

seeking a bit of spotlight at Hyatt's expense.  

In other words, it went viral. And now Hyatt — ultimately compelled to release a statement — has a 

nice big black eye.  

Hyatt is a hospitality company. Hospitality companies rely on the currency of brand maintained by 

superior customer service — to sustain and grow their businesses. Now, I'm sure our indignation will 

temper and pass over time. But were I personally planning to spend the night in the Boston area 

sometime soon, I'd do my best to avoid staying at a Hyatt. I don't like doing business with companies 

that do things I find distasteful; moreover, I have questions about their commitment to quality. Now, 

imagine if my feelings are shared by even a small portion of business travelers.  

And perhaps more importantly, imagine what this move — and the way it was carried out — says to 

remaining workers at the affected hotels (let alone the rest of Hyatt's employees). Is this the way 

you'd want your management treating your fellow workers? Would this inspire you to go "above and 

beyond" for your customers? To do your job at its highest level?  

There's at least a small lesson here: think about the way your actions will be perceived by all your 

stakeholders before you take them. Will these actions affect the way your customers feel about you? 

Might they impact worker morale? How will they look on the "most-emailed" list of your local paper? 

If you're not asking these questions and imaging the worst-case answers, you're that much more 

liable to do something you regret.”  

Op zich zou je denken, ‘Ach ja da’s weer zo’n journalist van één-of-ander flutblaadje die even iets 

schrijft over onze goed doordachte managementmaatregel.’, totdat je beseft dat het hier een editor 

betreft van de prestigieuze HARVARD Business Review, Paul Michelman. & Daarin wil je toch al 

helemaal niet negatief worden genoemd omdat je Strategisch HRM Beleid niet helemaal goed uit de 

verf komt?  

Mijn reactie? Ik sluit me aan bij Paul: kosten zijn iets anders dan investeringen.  

Nb; Maar goed dat er binnen de keten van HYATT Hotels zoveel zelfstandigheid heerst dat er ook 

sprake is van positief Beleid, van managers die binnen hun SHRM Beleid toch denken 

aan investeringen i.p.v. kosten, het Londonse HYATT Regency The CHURCHILL bijv. 
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 (Jawel, natuurlijk kan dat binnen een groot concern: 2 zijden van het SHRM spectrum; je bent 

niet allemaal tegelijkertijd een IiP-er......) 

22 september 

Best Learning 

Het onderzoek dat KPMG gisteren publiceerde met als resultaat dat zojuist aangestelde jonge bazen 

in hun (onethische) gedrag al bijna net zo erg zijn als relatief veel oude bazen, riep bij mij de vraag 

op: “Waarom neem je überhaupt een graaiende jonge baas aan?” Wat is er mis met je Werving & 

Selectie Proces zodat het mogelijk is dat iemand waarvan de normen en waarden, het gedrag, niet 

overeenkomen met de standaard die je daarvoor hanteert in je eigen organisatie? Beschik je 

soms niet over een simpel formulier met daarop gewenst & ongewenst gedrag?  

Daarom vandaag een ‘Best Learning’ van het Friends Road Medical Practice, een IiP-er met een 

leerervaring uit het Werving & Selectieproces; (ook) 1 van de ‘New Choices’. 

“As part of the NHS, Friends Road Medical Practice has limited resources. Yet it must find a balance 

between providing much-needed high quality services to patients and nurturing a progressive and 

welcoming working environment.  

“We chose Investors in People because we believed it would improve our recruitment and retention 

processes,” said Karen Northwood, Managing Partner. “We also wanted to develop the concept of 

being a ‘learning’ organisation with highly motivated, competent staff in place. We believed that by 

achieving a recognised quality standard we could really ‘add value’ to the organisation and its 

people.”  

“Transforming the recruitment and retention process was a key challenge for us,” says Karen. “We 

now have clear policies and procedures in place and all employees are given a comprehensive 

employment pack when starting a post. As a result of Investors in People, we have also introduced 

person specifications, a detailed induction programme and job evaluation along with a learning and 

development strategy.”  

Mooi & wat leverde dit hen nog meer op, wat was het resultaat?  

“The Practice now has one of the best staff retention rates in the area and the lowest level of 

sickness with rates down by 35 per cent. We see best practice as a great motivator and by sharing 

this with other organisations; we have been able to encourage 20 other Practices within two 

neighbouring PCT areas to embark on the Investors in People process themselves.” Karen Northwood, 

Managing Partner.  

Mooi, toch? FRMP heeft blijkbaar geen last van onethisch gedrag….. 

24 september 

Een Learning 
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Dat laatste is de kop van een persbericht dat de Gemeente gisteren aan de media heeft 

toevertrouwd. Aan de hand van enkele van mijn IiP-collegae is de Gemeente Kampen begonnen aan 

haar Investors in People uitdaging; gefeliciteerd.  

Binnen het IiP-proces betekent dit dat er bij de Gemeente Kampen een 0-meting heeft 

plaatsgevonden, dat het gemeentebestuur n.a.v. de rapportage over de 0-meting haar Commitment 

heeft afgegeven.  

De volgende stap is dat de Gemeente haar planningscyclus doorloopt, over het algemeen 1 jaar, 

waarna het IiP-assessment volgt. Ongetwijfeld zal de conclusie zijn dat we op dat moment 

beschikken over een nieuwe Nederlandse Investor in People! 

Het persbericht van 23 sep 2009 (bron: nieuwsbank)  

“De gemeente Kampen zet zich de komende maanden in voor de certificering van Investors in 

People. Dat betekent dat er een verbeterslag van het personeelsbeleid doorgevoerd gaat worden. Zo 

wil de gemeente nog meer gebruik maken van de talenten en kwaliteiten van de medewerkers en 

blijft Kampen als werkgever interessant voor werknemers. 

Investors in People (IiP) is een praktische aanpak om te werken aan de continue verbetering van een 

organisatie. Binnen de overheid komt er steeds meer belangstelling voor deze manier van werken. 

Vanwege de interne werking, maar ook vanwege het positieve onderscheid op de arbeidsmarkt. In 

Nederland zijn zo'n 300 profit en non-profit organisaties actief bezig met IiP. De helft daarvan heeft 

inmiddels een erkenning. Om IiP-organisatie te mogen zijn, moet er aan een aantal voorwaarden 

worden voldaan. Na een toetsing door erkende Investors in People-adviseurs kan de organisatie een 

certificaat krijgen en is daarmee voor drie jaar erkend.  

Eerste stappen zijn gezet  

Voor de zomervakantie is er een eerste onderzoek uitgevoerd door adviseurs van het 

samenwerkingsverband iipoverheid. De uitkomsten van dit onderzoek waren verhelderend, maar 

ook een bevestiging van wat de organisatie al wist. Het belangrijkste was dat helder werd op welke 

thema's de organisatie als geheel meer moet investeren om erkend te worden als 'Investors in 

People'.  

Kampen investeert volgens de liP standaard al veel in haar medewerkers maar er is een verbeterslag 

nodig om gecertificeerd te kunnen worden. De eerste concrete acties zijn de afgelopen maanden al 

zichtbaar geworden. Zaken als een personele jaarplancyclus (PJK) en de invoering van 

competentiemanagement met competentieprofielen voor iedere functie. Ook zijn er veel 

mogelijkheden voor opleidingen en ontwikkeling. Verder is er de mogelijkheid van thuiswerken en 

wordt er volop geëxperimenteerd met de Individuele Werkkaart (IWK). Alle mogelijkheden en 

instrumenten zijn aanwezig. De verbeterslag zal vooral bestaan uit het beter gaan gebruiken van al 

die instrumenten. Belangrijk is om echt met elkaar in gesprek te gaan en niet om het kunstmatig 

toepassen van een procedure of instrument. Eind 2010 hoopt ook de gemeente Kampen erkend te 

kunnen worden als Iip-organisatie.  

Het HRM-beleid van de gemeente Kampen sluit perfect aan bij het idee achter IiP dat de mensen in 

de organisatie de belangrijkste factor zijn om succes te kunnen hebben. Het is belangrijk dat er 

gebruik wordt gemaakt van de kwaliteiten en talenten van de medewerkers en dat er gezorgd wordt 
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voor de 'juiste mens op de juiste plaats in de organisatie', nu en in de toekomst. Dat werkt twee 

kanten op, richting de medewerkers en richting de organisatie. Zo blijft Kampen als werkgever 

interessant voor (nieuwe) medewerkers. IiP is voor Kampen het voertuig om de HRM-opvatting 

verder vorm te geven en vooral in te vullen. Een voertuig waarin we graag iedereen in de organisatie 

meenemen. Veel organisaties, ook in het bedrijfsleven en de dienstverlening, hebben inmiddels 

aangetoond dat liP een krachtig instrument is voor verdere ontwikkeling en verbetering van een 

organisatie en de medewerkers.” 

Maak er iets moois van Kampenaren!  

28 september 

Best Learning 

Betrokkenheid van medewerkers, betrokkenheid bij jou, beter nog ‘hun’(!), organisatie levert 

RESULTAAT op! ‘Tussen de oren’ beseffen we deze algemeenheid allemaal maar kunnen we dat ook 

meten? Meten om zeker te weten? Jawel, met de PUB-cirkel van IiP kan dat. Fastfoodketen én IiP-er 

McDonalds beseft dat, hoewel zij zichzelf zien als méér dan zomaar een fastfoodketen!  

“We endeavour to be seen as a serious dynamic business rather than just a fast food outlet, and that 

not only do we care passionately about our business but take seriously the impact we have on the 

environment,” stelt Linda Winter, training consultant bij McDonalds UK. “Our company excels in 

sharing the work load as a team and relishes the opportunity to grow roles by allowing people to take 

on more responsibility and IIP has helped to enhance all this.”  

Steve Easterbrook, Chief Executive and President McDonalds UK, vult aan: “If you get the people 

right the rest will follow and after the results delivered by Investors in People I can say that it’s 

apparent we are certainly getting it right. I have never underestimated the challenge of staff 

retention and contentment which are absolutely fundamental to a successful business. Achieving 

Investors in People recognition just highlights how we strive to achieve high standards it has helped 

us to refine the good practice we already have in place.” 

In Groot Brittannië werken 37.000 mensen voor McDonalds. Zowel de eigen organisatie als die van 

de franchisenemers zijn ‘door’ het IiP-proces ‘gegaan’ & met suc6! 

De resultaten mogen er dan ook zijn:  

“A recent IIP survey of McDonald’s staff found a staggering 100 per cent of employees felt that any 

feedback they gave was listened to and used to make improvements within the company, regardless 

of position. And more than 80 per cent felt that their training was directly linked to business 

objectives and also helped them to progress in their job.” tot die conclusie kwam assessor Cliff 

Sparrowhawk, “I would not be over stating anything when I say these are some of the best results we 

have seen.”  

Gevolg van dit bijzondere resultaat: 'McDonalds has become one of the first in a handful of 

companies to be honoured with a new look Investors in People (IIP) Gold award.' Dit feit werd vrijdag 

bekend gemaakt in het persbericht “Exceptional” staff engagement scoops McDonalds an Investors 

in people Gold award.”  
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Meer over McDonalds en hun resultaten met het Investors in People Model leer je in de McDonalds 

UK casus.  

30 september 

Gezondheid 

De gemiddelde leeftijd van de Nl. werknemer is 40,3 jaar (bron: CBS). Nu zelfs de vakbonden van 

mening zijn dat je met een gerust hart door kan werken tot (na?) je 70e, zal deze gemiddelde leeftijd 

verder omhoog gaan. (lees meer over ‘vergrijzing’ op ManPro) Het wordt dus tijd om na te gaan of je 

organisatie ook écht in staat is de oudere werknemers werk te bieden. & Niet alleen werk, want dat 

de oudere werknemer beschikt over een schat aan ervaring mag duidelijk zijn, maar ook nog eens in 

staat zijn om een gezonde werkplek aan te bieden! Hoe kom je daar zo snel achter?  

Dat kan, je raadt het al, met het Investors in People Model! Beter nog: dat kan met 1 van de ‘Nieuwe 

Keuzes’ nl. ‘Health and Wellbeing’ ofwel een 0-meting op aspecten van Gezondheid en Welzijn. 

Uit een recent Brits artikel ‘Changing the Way We Work’: “The UK workforce is changing. Not only is 

the working population getting older, but as a nation we’re also working later in life. In 2006 20 

million people are aged 50+. By 2026, half of the adult population in the UK will be over 50. This 

demographic shift has been brought on by the fact that we are living longer and having fewer 

children. 

With the population aging, this will result in an increasing number of older workers. Whilst employers 

are likely to benefit from this, a survey conducted by the BBC show that a fifth of managers and 

personnel officers admitted to age discrimination. Therefore, if our organisations are going to 

successfully benefit from the changing demographics, we need to change the way we work.” Het is 

(dus) noodzakelijk da we onze manier van werken veranderen, da’s de conclusie van de Britten. 

Mee eens, ik dus. 

Nu zou je kunnen zeggen: “Jawel, maar da’s Groot Brittannië, wij zijn Nederland!’. Klopt, maar de 

vergrijzing is een typisch Westers probleem, een uitdaging (beter nog) die niet beperkt blijft tot de 

landsgrenzen. Zo signaleert onze Raad voor Werk & Inkomen nagenoeg hetzelfde als hun Britse 

collegae. Lees daarvoor o.m. hun Arbeidsmarktanalyse 2009.  

Over 20 jaar heb jij, jonge baas, te maken met medewerkers waarvan (ruim) de 1/2 je (groot)vader 

e/o (groot)moeder zou kunnen zijn. ‘T is fijn! 

Binnen de IiP-module ‘Gezondheid & Welzijn’ is er een focus op: 

 Planning & Evaluatie (tuurlijk)  

 Ondersteunend Management (nb; & dan niet zo zeer het laten plaats nemen op een stoel 

maar door de, Strategische, maatregelen die je neemt)  

 Ondersteunende Cultuur (belijd je je ‘ouderenbeleid’ slechts met de mond of wordt het door 

je organisatie ook écht beleeft?)  

 Werk-Leven Balans (bestaat er een gezond evenwicht in de balans werken & leven? & hoe 

beleven je medewerkes dat?) 

Uit het Health & Wellbeing advies komen als tips o.m.:  
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 Managers need to be aware of the demographics within their workforce and the nature of 

the work that people undertake. 

 Encouraging people to recognise their own health and wellbeing issues at different ages and 

helping them to understand supportive actions can be very effective. 

 Some organisations recognise the importance of managers leading by example in terms of 

encouraging staff to recognise and support their health needs. 

 Managers need to be sensitive to the importance of age considerations in the workplace. 

Ook hier, bij deze 0-meting, geldt weer: wij meten beleving, jij bepaalt vervolgens je acties & voert ze 

in een eigen Planning uit. Dit zal wenselijk zijn, niet alleen voor de ouder wordende werknemer…… 

Voor deze health check hoef je (nog) niets eens een IiP-er te zijn, dus wat houd je nog tegen? 

8 willem@willemscheepers.eu  

È 06 511 76 097 

 

Oktober 

05 oktober 

Best Learning 

“Tien jaar na de eerste toepassing van de standaard is het management er zeker van dat de 

verbeteringen in productiviteit die nodig zijn om hun omzetdoelen te bereiken, tot stand gebracht 

zullen worden door de aandacht te richten op vaardigheden en werknemers, beiden kernelementen 

van de Investors in People-standaard.”  

Deze verklaring lezen we op de website van het Britse FARADAY Printed Circuits. FARADAY is ruim 10 

jaar een Investor in People. Verhoging of zelfs verbetering van de Productiviteit, wie van ons wil dat 

niet?  

Gordon Arkley, Managing Directir van FARADAY: “ There is no doubt that Investors in People has 

created a real buzz here. Our people are committed to continuous improvement, they’re enthusiastic, 

supportive, and importantly they’re happy to work here. The impact on our business performance and 

productivity has been simply 

outstanding.”  Mooie woorden, niet waar? Maar het resultaat dat FARADAY behaalde met hun IiP-

erkenning is nog veel mooier.  

“How Investors in People helped us improve productivity  

Faraday Printed Circuits provides high quality printed circuit boards to the global electronics market. 

A long-standing Investor in People, Faraday undertook a review of its key personnel and processes 

with the Investors in People team focusing on measures for skills. Actions put in place as a 

consequence of this have resulted in direct benefits in productivity amounting to £60,000 per 

annum, with production leadtimes reduced and quality increased. Further benefits have come in 

increased team motivation and reduced staff turnover, with the reduction in inefficiencies from 
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training new employees being another saving of £60,000 - sufficient to fund the cost of employing 

the HR and Training Manager.”  

Kernwoord van dit Succes: Commitment! Maar ja, dat geldt feitelijk voor alle ‘Best Learnings’ & weet: 

het IiP-Model wijst je ‘slechts’ op het belang van Commitment, voor de rest doe je het toch écht zelf. 

Zoals Gordon Arkley dat met zijn Management Team doet & dat verdient een compliment!  

“The increased motivation and engagement of the employees has seen staff turnover drop 

dramatically. 2007’s figure of 15% was less than half that of the previous year. In a business where it 

commonly takes six months training for a new team member to be operating at optimum efficiency, 

this reduction in turnover equates to savings of a further £60,000.”aldus Arkley. Van een, nog steeds 

voor velen in ons land, ‘bureau model’ naar harde financiële resultaten.  

“Despite all this, perhaps the greatest benefit that Gordon Arkley sees today is one that can’t be 

quantified – the ‘buzz’ that people feel about working for Faraday. But this will surely feed into the 

bottom line too.” Ongetwijfeld. 

Leer meer over FARADAY & Investors in People in de best learing ‘He Chose Productivity’. 

 

06 oktober 

Balans tussen Werken, Leven & Gezin, wie wil dat niet? 

Gisteren deed Minster Rouvoet de oproep om te komen tot ‘een keurmerk voor gezinsvriendelijk 

werkgeverschap’. Prima initiatief! Alleen weet de regelmatige lezer dat we al enige tijd beschikken 

over zo’n ‘keurmerk’. Maar het kan natuurlijk nooit kwaad om dat nog even onder de aandacht te 

brengen; bij dezen. 

De balans tussen werken, leven & gezin wordt steeds essentiëler, zeker in een economie waarin 24-

uur lang diverse rollen spelen door iedere bij een gezin betrokkene een vast gegeven wordt. Als 

werkgever kun je er dan ook niet meer omheen, om zo’n gezonde(!) balans. Sterker nog: als je er in 

je organisatie een aandachtspunt van maakt dan levert het je nog (extra) rencement op & wie wil dat 

niet? Maar daarover ‘later meer’. 

Deze balans is een onderdeel van de Gezondheid & Welzijn focus binnen het IiP-Model. Hoewel er, 

natuurlijk, Nederlandse teksten beschikbaar zijn zodra dit essentieel wordt voor jouw organisatie, 

hanteer ik hier de oorspronkelijke tekst afkomstig van IiPUK: 

“Introducing work-life balance can bring substantial benefits to businesses as well as their employees, 

helping to increase motivation and productivity.  

Clearly, employees benefit directly from good work-life balance. But it’s not just a staff benefit for 

which there is a business cost. The benefits to the organisation  can include (according to 

organisations such as the Equal Opportunities Commission and Employers for Work-Life Balance; in 

ons land kennen we vergelijkbare instanties, alleen weten die ook nog(!) niet altijd van deze optie):  

 Increased employee morale  
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 Reduced absenteeism and lateness  

 Improved staff retention, particularly of experienced staff  

 Increased productivity and improve customer service  

 A wider pool of high quality candidates from which to recruit, through offering more 

appealing working conditions  

 Greater employee commitment to business goals  

 Increased the willingness of employees to be flexible in times of business need or change. 

Realising these benefits means overcoming a number of specific barriers  to flexible working 

practices within the organisation (nb; want dat er binnen, relatief, veel organisaties nog barrières 

bestaan tegenover de invoering van deze balans, dat mag duidelijk zijn; helaas):  

 The perception that they are an accommodation to women with children and not a business 

issue  

 Management resistance: the concern that the ‘flood gates will open’, and the organisation 

will not have the staff resources available to meet its objectives  

 The perception that flexibility is career inhibiting – employees worry that it will stop them 

from achieving promotions  

 Cultural factors e.g. focus on headcount, long hours culture  

 Lack of clear purpose in introducing flexible working practices  

 Inconsistency in how flexible working is applied  

To overcome these, the organisation should have a clear plan (daar gaan we weer) for how work-life 

balance can enhance the organisation’s effectiveness, through supporting employee wellbeing. 

Effective approaches incorporate:  

 A framework to request, review and implement flexibility focused on the organisation’s 

needs, and the scope to meet individual needs within them  

 A fair, consistent application and decision making process  

 A broad menu of options and practical implementation with detailed guidelines  

 Specific training, especially of managers, to raise awareness.  

Work-life balance is about enhancing organisational capability and resilience through helping 

employees to achieve a sustainable balance between work, life and family. It is made up of a group 

of practices, practical help and cultural factors, some of which are protected by employment 

legislation, and some of which go beyond it." Mooi, toch?  

Uiteraard valt er ook nu weer iets te leren & staat er voor ons een Best Learning beschikbaar. Het is 

de ervaring van Pip Millard, zij koos voor Woodlands Veterinary Clinic omdat die werkgever én 

Investor in People rekening houdt met haar gezinssituatie.  

Pip stelt daarin o.m. “I have changed my hours at least seven times in the eight years that I have 

worked here. Woodlands have been fantastic in supporting my changing needs when my two children 

arrived.”. Want flexibiliteit dat is het waarbij het in deze balans tussen werken, leven en gezin 

omdraait. & Flexibiliteit levert resultaat op, voor alle betrokkenen.   

Ik zal Minister Rouvoet hiervan op de hoogte brengen. (& als ik dat doe, dan doe ik dat ook maar 

richting de FNV) 
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============================= 

121009  

De website van MT.nl komt nog met aanvullende info 'Gezinsbeleid Loont', onderzoeken die deels 

dezelfde data gebruiken als IiPUK, maar daarmee niet minder interessant. Hun conclusie: 

'Werkgevers zijn er namelijk van overtuigd dat gezinsvriendelijk beleid hen veel kan opleveren. 

Wel vinden ze dat gezinsvriendelijk beleid niet op zichzelf moet staan, maar onderdeel moet 

uitmaken van het algemene HRM-beleid.' Mee eens, maar dat wisten we hier al, toch?  

12 oktober 

Steve Balmer 

‘Als je geen nieuw talent binnenhaalt, kun je niet overleven.’ dat zei Steve Balmer in de NOVA 

College Tour aflevering.  

Steve Balmer is CEO van Microsoft, een organisatie die eerder dit jaar 5.000 mensen liet vertrekken, 

toch nog plaats had voor 1.000 stagiaires & tijd vond om de universiteiten af te struinen naar Nieuw 

Talent. Hiermee geconfronteerd door NCT gastheer Twan Huys antwoordde Balmer ‘Als je geen 

nieuw talent binnenhaalt, kun je niet overleven.’  

Een interessante strategie & 1 waar ‘iets’ voor te zeggen valt alleen hebben de meeste organisaties 

niet de status van preferred employer zoals Microsoft die heeft & zullen zij het op een krimpende 

arbeidsmarkt toch vooral moeten hebben van het koesteren & ontwikkelen van de eigen talenten….  

Huys vroeg Balmer tot slot nog een laatste tip te geven aan de studenten: ‘Find something that really 

switches you on!!!’. Vindt een baan waardoor je geraakt wordt, een baan waaraan je gecommitteerd 

bent, een baan waar je plezier aan beleeft.  

Mee eens want da’s toch wel het minste, niet waar, plezier in je werk.  

Deze entry verscheen gisteren in ManPro. 

13 oktober 

HAGER 

HAGER, is al geruime tijd een Investor in People en recent is de IiP-accreditatie weer verlengd voor 

een periode van 3 jaar; een mooie prestatie.   

Op zich is dit resultaat niet zo verrassend als je weet wat algemeen directeur Rianne van Lieshout & 

haar team op SHRM gebied voor elkaar krijgen.  

 Het is wel verrassend als we beseffen dat het hier om een Nederlandse Investor in People gaat. Zo 

'natuurlijk' als dat is in Groot Brittannië, het verlengen van je IiP-accreditatie (nb; 99% van de Britse 

IiP-ers verlengt hun accreditatie. De 1% die het niet doet betreft m.n. Britse organisaties die 

overgenomen zijn door een niet-Britse partij, een nieuwe eigenaar waarvoor de IiP-bijdrage nog niet 

direct duidelijk is. Overigens, vaak keren zij & veel groter nu , alsnog terug in de IiP-schoot. ) 
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 In ons land twijfelen IiP-ers nog wel eens: wat is het nut als de IiP-accreditatie, -erkenning, het IiP-

keurmerk in ons land nog zo onbekend is? Begrijpelijk, deze overweging, dan zoek je de IiP-bijdrage 

m.n. intern. Zo'n organisatie. Zij gaan inmiddels hun 5e IiP-jaar in! 

 O ja, wat HAGER 'zo allemaal voor elkaar krijgt' met IiP? MyEcademy bijv.: "De vroeger zo bekende 

praktijkschool voor de installatiesector is terug. Onze branche vraagt er al lang om: goed geschoolde 

technische vakmensen met kennis van steeds intelligentere installaties. Monteurs van alle niveaus 

kunnen bij My Ecademy hun Master halen in Home en/of Building Solutions." HAGER ontwikkelt zo 

niet alleen de eigen medewerkers, maar ook die van hun klanten. Medewerkers die werken met de 

producten van HAGER; een uitstekende initiatief!!  

 Jalila Benkarim, HR Manager bij HAGER & directeur MyEcademy: "Elk bedrijf dat in zijn mensen 

investeert, ziet dat terug in een lager ziekteverzuim, lagere faalkosten, een kleinere uitstroom én 

een snellere groei" Helemaal mee eens! Jij ook? 

15 oktober 

Communicatie Onderzoek 2009 Brits Ministerie van Defensie 

Dat het Britse Ministerie van Defensie (MOD) sinds 1996 een Investor in People is, sterker nog: met 

intussen ruim 330.000 medewerkers zelfs de grootste Investor in People-werkgever, da’s voor de 

regelmatige bezoeker hier al ruim voldoende bekend, toch? 

Binnen het kader van het ‘IiP-schap’ voert het MOD jaarlijks een onderzoek uit, een onderzoek met 

de titel ‘Have Your Say’, ofwel: zeg het maar. De resultaten van het HYS onderzoek 2009, eerder dit 

jaar uitgevoerd, zijn bekend gemaakt. De focus lag hierbij op Internal Communications. 

Communicatie (& in het verlengde daarvan Commitment) neemt tenslotte een essentiële plaats in, in 

het IiP-proces. De resultaten wil ik je niet onthouden. 

“Executive Summary –Reputation 

 There has been a statistically significant increase in the proportion of MOD personnel who 

agree that the MOD are a force for good, from 75% in 2008 to 79% in 2009 (+4%).  

 In 2009 the proportion of MOD personnel who agree that the ArmedForces are a force for 

good (89%), is not significantly different from the proportion who agreed in 2008 (87%).  

 Between 2008 and 2009 there has been a statistically significant increase from 57% to 73% 

(+16%) in terms of MOD personnel who agree that the Armed Forces provide an appropriate 

level of medical care.  

 Between 2008 and 2009 there has been a statistically significant increase (13%) in the 

proportion of respondents who agree that the Armed Forces look after their personnel (39%-

52%).  

 Between 2008 and 2009 there has been a statistically significant increase from 60% to 66% 

(+6%) in the proportion of MOD personnel who agree that the MOD is as open asit can be 

about its activities.  

 In 2009 the proportion of MOD personnel who agree that the MOD gives the taxpayer value 

for money (62%) is not significantly different from the proportion who agreed in 2008 (60%).  
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 Between 2008 and 2009 there has been a statistically significant increase from 57% to 63% 

(+6%) in the proportion of MOD personnel who agree that the MOD is forward thinking about 

defence and security.” 

Mooi, die resultaten m.b.t. Reputatie, niet waar? Maar Communicatie heeft ook & zeker z’n invloed 

op andere aspecten van organiseren, aspecten zoals Materiaal. Tenslotte mag juist daarmee worden 

gewerkt & daarop lag dit jaar de extra focus. De uitslag: 

“Executive Summary –Equipment 

 Between 2008 and 2009 there has been a statistically significant increase from 58% to 64% 

(+6%) in the proportion of MOD personnel who think that Armed Forces equipment is 

satisfactory or good.  

 Between 2008 and 2009 there has been a statistically significant decrease from 37% to 31% (-

6%) in the proportion of MOD personnel who think that Armed Forces equipment is poor.  

 When considering all respondents who expressed an opinion with regards to Armed Forces 

equipment, there has been a statistically significant decrease from 58% in 2008 to 47% in 

2009 (-11%) in the proportion of personnel who cited personal equipment as the main 

problem.  

 In 2009 the proportion of personnel who cited that equipment is not available in sufficient 

quantities (43%) is not significantly different from the proportion who agreed in 2008 (48%).” 

Verbeteringen alom dus, MOD durft zelfs te stellen dat e.e.a. volledig is toe te wijzen aan de C P U B 

uitgangspunten (een ander voorbeeld) van het IiP-Model!  

Het rapport is uitgebreider maar tot slot nog de mening van MOD medewerkers & leidinggevenden 

over enkele essentiële punten, stellingen die aan hen werden voorgelegd:  

 The MOD is a force for good in the world.  

 The Armed Forces are a force for good in the world.  

 The UK needs strong Armed Forces.  

 UK Armed Forces contribute to making the world a safer place.  

 The UK Armed Forces are among the best in the world.  

 The UK Armed Forces have the highest professional standards. 

Dit zijn stellingen die al enkele jaren terugkomen in het HYS onderzoek, ze laten op 1 na allemaal een 

stijgende lijn zien. De uitzondering is The UK needs strong Armed Forces. Deze lijn is nagenoeg 

horizontaal, maar dat is in het licht van de Westerse omstandigheden begrijpelijk. 

Het MOD bereidt met deze uitslagen alweer het volgende onderzoek voor, onder met motto ‘Wat 

gaat er Goed & wat kan er Beter?’  

17 oktober 

Als er 1 moment 

De DSB affaire, de  discussie rondom bonussen, de schreeuw om financieringen die banken in deze 

crisis. Banken staan op dit moment niet in een ‘goed daglicht’, dat was enkele jaren geleden héél 
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anders. Het is nog maar de vraag of het terecht is (zie entry ManPro '4 Tips om je Imago te 

Herstellen'), al die kritiek, toch lopen banken nu imagoschade op, het wordt dan ook dringend tijd 

dat zij daar nu iets aan gaan doen. ‘Iets’ gaan doen om hun imago  te verbeteren & het Investors in 

People Model helpt hen daarbij!! 

IiP is m.n. een communicatiemodel. Communicatie, in 1e instantie begonnen intern, om het Plan van 

de organisatie te laten ‘leven’ onder de medewerkers. Maar die communicatie kun je vervolgens ook 

naar buiten brengen, extern. Sterker nog: als je je zaakjes intern goed op orde hebt, goed 

communiceert, dan is het een logisch gevolg dat dit positieve effect uitstraalt naar buiten, toch? 

Uitstraalt naar je klanten, je stakeholders: je laat zien dat je investeert in mensen in- & extern, (ook) 

een vorm van MVO. (nb; voor degenen die nu nog denken dat IiP toch vooral een ‘pret-model’ was is 

het belangrijk om te weten dat het Model juist ontsproten is uit de crises ten tijde van Iron Lady 

Margaret Thatcher). 

Zo heeft de focus op Investors in People de belasting & pensioen adviseur (nb; hoe toepasselijk nu) 

COOPER PARRY geen windeieren gelegd: “Our customers clearly support the changes that we have 

made and our client retention rates have never been better.” lezen we in hun best learning. &: 

“Investors in People has helped us to attract quality applicants, reduce our employee churn rates 

and save on our cost of hire. The results have been well beyond our expectations,” aldus CP CEO 

Jeremy Bowler.  

Het IiP Model heeft zich, in tegenstelling tot andere bedrijfssectoren, binnen de sector van de 

Financiële Dienstverlening altijd in de periferie afgespeeld. Financieel dienstverleners in de schaduw 

van banken zoals Cooper Parry kozen voor IiP. Maar weinig échte banken volgden hun voorbeeld. Op 

de één of andere manier zagen die banken maar weinig toegevoegde waarde in het IiP-Model (nb; 

wat zou toch de reden kunnen zijn?) 

Eén van de uitzonderingen is NatWest North region onderdeel van, jawel, de ook in ons land bekende 

bankgroep NATWEST RBS group. Op initiatief van Chris Brindley, Regional Managing Director, koos 

dit NatWest RBS onderdeel in 1993 voor invoering van het IiP-Model. Dit regio onderdeel heeft 406 

local branches which employ, collectively, over 3000 staff. In hun best learning stelt Chris  

‘The Investors in People framework has delivered many important benefits for the Natwest North 

region including:  

· Helping to deliver cultural change across an extensive branch network, so that everyone now 

shares an understanding of corporate objectives such as developing a “community ethos” and 

“franchise mentality” and are committed to living by them.  

· Building a work environment in which people are valued for their contribution and helped to 

achieve their best. Examples of how this has been achieved include the “Personal Best” letters which 

Chris himself sends to employees each and every time they improve upon their previous top 

performance.  

· Altering people’s perception of the value of coaching so that it is now the norm for team members to 

have a mentor who helps them to explore ways to improve their performance.  
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· Creating a shared vision of the future in which people at all levels in the business know what the 

four-year goals are and are inspired to be the best they can be.  

· Radically improving staff retention levels, particularly amongst new recruits. As evidence of this, 

back in January 2003 27% of new recruits left within their first 12 months whereas the rate today is 

just 8.6%. This improved retention rate is largely attributed to the new and improved induction 

procedures brought about through re-engagement with Investors in People and which included the 

creation of a buddying system.  

· External recognition in the form of numerous awards and citations including winning a National 

Business Award and a National Customer Service Award, as well as recognition for Chris himself who 

won Britain’s best boss.”’ T is wat, dit resultaat. Dit laatste sluit i.i.g. goed aan op het doel van deze 

entry: externe (h)erkenning.  

NATIONWIDE Building Society is met 15.000 medewerkers een andere Investor in People in de 

periferie van de fd sector. CEO John Adams merkt in zijn best learning op: "Most of all, internal 

assessment has helped us to instil the ethos behind Investors in People throughout the company and 

ensure that we maintain a high standard at all times. The option to let it slip down the agenda 

doesn’t exist because one of the internal team would pick it up quickly so the Standard has truly 

become an integral part of the management of Nationwide. The results in terms of employee 

recruitment and retention are excellent, all of which has an impact on our on-going business 

results.”  

& Ethos of ethiek zo je wilt, willen banken dat in deze tijd niet allemaal? Velen van hen hebben het al 

in hun kernwaarden staan, nu nog doen!  

(Nb; er is in ons land 1 uitzondering, 1 bank die al 5 jaar een Investor in People is: RABObank 

Bergeijk mooi, het is een begin ) 

20 oktober 

Wij zorgen voor je. Wij ontwikkelen je. Wij geven je alles dat nodig is om je werk goed te kunnen 

doen. 

“We will look after you. We will train you. We will give you everything we need to do your job 

properly and well, and we will give you opportunities to get involved.” dit is wat Investors in People 

betekent voor CHARLTON HOUSE CATERING aldus Alison Gilbert, Human Resources Director, 

“Investors in People is a valued accolade and it says it all in the title.”  

M.a.w. zoals de meeste IiP-ers dat doen ‘vertaalde’ het management van CHC IiP naar de eigen 

situatie. Dit is de slogan die je vindt bij CHC als symbool voor het zijn van een Investors in People. 

Maar het is méér dan ‘zo maar’ een slogan! Gilbert in haar best learning: “For Charlton House this 

feels like a differentiating message in the hospitality industry. Alongside the fact that we do fantastic 

food, we have got some great success stories of people developing in the business We have got 

people joining us from other companies because they have heard about the training and development 

that we offer and the opportunities that we offer. We have got people leaving the business and then 

wanting to come back because what we offer them is better than they can find elsewhere”. & 
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Recruiment and Selection resp. Werving & Selectie dat was juist dé reden waarom CHC aan het IiP-

proces begon. In een competitieve (arbeids)markt wilde CHC zich onderscheiden. 

“The sector is very competitive and the challenge is to attain the high quality standards that Charlton 

House strives for, without sacrificing costcontrols. There is also a national shortage of skilled chefs 

and finding high quality candidates has never been harder. Not only are they harder to find, the 

qualifications that trainee chefs acquire in college have changed, meaning that that employers like 

Charlton House have to invest more time and effort in developing craft skills in-house.” 

Inmiddels is CHC al weer enkele jaren een Investor in People, in hun best learning lezen we: 

“Subsequent reassessments by Investors in People have provided Charlton House with an opportunity 

to continually review and refine their approach to people development and management, allowing 

the organisation to identify areas that could be improved and as a result have since appointed a 

Human Resources Director further testament to their investment in people. Coming out of each of the 

assessments in 2004 and 2007 was an improvement agenda that would help move the company 

forward and attain even higher levels of performance.” CHC is in dat laatste zeker geslaagd. Meer 

hierover lees je in hun best learning: ‘Hungry for Success 

Tot slot nog dit: op de website van CHARLTON HOUSE CATERING lezen we als Missie voor hun SHRM 

inspanningen:  

“Our People  

It may seem a cliché to say that our people are our greatest asset but in a service industry such as 

ours, a happy, well-motivated and valued team is everything. It is they who set us apart from our 

competitors and why Charlton House is a unique place to work.  

Whether working in a variety of our restaurant and catering environments or in one of our business 

support teams, our employees are happy to go that extra mile in the knowledge that they get back 

what they put in.  

Investing heavily in development, we nurture skills and creativity. We acknowledge, reward and 

celebrate success and grow careers.  

At Charlton House we are as passionate about our people as we are about our food, and our results 

speak for themselves.”  

Voor CHC zijn dit (veel) meer dan ‘mooie woorden’, het is een (deep) Commitment & ze behalen er 

resultaat mee!  

21 oktober 

TUPPERWARE….. 

“Companies are loose collections of people, and not enough business schools are spending enough 

time on the dynamics of showing individuals how to grow, how to be motivated, how to get up every 

day and want to give everything they have. If you can create an environment where you can attract 

the best people, develop them, reward them and therefore retain them, that’s who wins. It’s 

worked for Tupperware.”   

http://www.willemscheepers.eu/
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Dit zegt TUPPERWARE’s chairman & CEO Rick Goings in een interview met INSEAD n.a.v. prima 

financiële resultaten. “The numbers are the proof of the pudding. As of mid-October, the company’s 

share price had increased fourfold and hit new two-year highs. Second-quarter results topped 

analysts’ expectations.’ 

& Dat allemaal dankzij de focus van Goings c.s. op de H(uman)R(esources) in hun Organisatie 

Strategie. 

Nb; Kun je jezelf de fameuze TUPPERWARE parties nu niet meer herinneren? Bezoek dan ManPro. 

22 oktober 

De Ark van Noah, ook een Investor in People…… 

Wie had dat gedacht: de Ark van Noach, de boot die volgens Genesis mens en dier redde van de 

zondvloed, was een Investor in People! Nu, ik i.i.g. niet, hoewel ik me wel ‘iets’ bij de metafoor kan 

voorstellen: Noach investeerde in mensen om de continuïteit te garanderen. 

Maar die Noach bedoel ik hier niet. De organisatie die ik wél bedoel draagt de naam NOAH'S Ark 

Childcare Centres, ‘Providing the highest standards of Childcare and Day Nursery Care across 

Plymouth and Torquay’. & Bij deze Ark van Noa(c)h is de IiP-accreditatie verlengd. Nu kunnen we hier 

niet iedere Britse verlenging aankaarten, da’s te veel van het goede, maar dit is wel een bijzondere 

gezien hun naam. 

In het persbericht n.a.v. deze verlenging lezen we nog:  

‘Delighted managing director Nyree Squires said: "Our employees are crucial to the quality of the 

childcare we provide and, as a result, the success of our business. "We're privileged to have a strong 

and committed workforce, people who have a real passion for caring for children and helping them 

develop.  

"We know that Noah's Ark is a name that parents can continue to trust." Recognising Excellence 

assessor Ian Fuller said Noah's Ark staff enjoyed their work and felt appreciated.”  

& Wie wil dat nu niet: gewaardeerd worden? De kinderen aan boord van deze Ark i.i.g. ook.  

NB; óók & zeker vermeldenswaardig: Nederlandse kinderopvang instanties die, net als Noah, een 

Investor in People zijn : 

 De WipneusGroep Kinderarrangementen.  

 Jennies KinderCentra.  

 2Samen Kinderopvang.  

 In de Rups Kinderopvang.  

 Mickeys Kinderdagverblijven. 

23 oktober 

"Aan de Vooravond van Nieuwe Keuzes" is uit!! 
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"Dit is alweer het 4e boek in de serie ‘over Strategisch HRM & over het Investeren in Mensen, over: 

Investors in People!’. Een boek met blogentries uit het jaar 2008. De kern daarvan is het IiP-Model.  

  

‘Voorbij komen’ praktijkervaringen, verklaring van de IiP-indicatoren, facetten die gerelateerd zijn 

aan IiP, zoals: Maatschappelijk Verantwoord Ondermenen, Gelijkheid en Diversiteit, Gezondheid en 

Welzijn, Leiderschap en Management. Natuurlijk blijft de Kern bewaard: Plannen, Uitvoeren en 

Beoordelen. Met daaraan voorafgaand dat essentiële Commitment.   

  

2008 leverde weer veel inspiratie op. Zo publiceerde de Cranfield University de onderzoeksresultaten 

naar het effect van Investor in People, de titel van het rapport: ‘The Impact of Investors in People on 

People Management Practices and Team Performance´ & jawel: IiP levert resultaat op!  

Ook werden we tegen het einde van het jaar geconfronteerd met de 1e signalen van de Financiële 

Crisis. Hoe vervelend ook, ook die ontwikkeling levert schrijfstof op.  

Ik wens je ook nu weer veel lees plezier!  

  

Willem E.A.J. Scheepers MBA" 

 Da's de inleiding in mijn nieuwste boek.  

 'Aan de Vooravond van Nieuwe Keuzes' is GRATIS  beschikbaar als eBook; volg de link om 'm te 

downloaden. (nb; het ebook is ook beschikbaar als mobipocket file; mail me even als je die versie wil) 

 Maar je kan het boek natuurlijk ook kopen als paperback in mijn 'boekenwinkel'.   

  

Daarom: veel lees plezier.  

 

26 oktober 

Zorgen bij de Overheid over het Investeren in Mensen. 

“Wat het onderzoek wel laat zien is een positief beeld van de investeringsbereidheid en van het 

daadwerkelijk hebben gevolgd van een opleiding of training bij het Rijk in vergelijking met de 

externe steekproef. Qua investering in tijd en geld van de kant van de werkgéver steekt het Rijk 

bijzonder gunstig af tegen de werkgevers van de externe steekproef.  

Willen en mogen is één ding, maar je moet als medewerker een extra investering in eigen 

functioneren of loopbaanontwikkeling natuurlijk wel (nog) kunnen opbrengen. Los van het moment, 

waaróp, geeft tweederde van de respondenten bij het Rijk aan wel bereid te zijn tot een nieuwe 

opleiding of loopbaanstap. 

Driekwart is bereid ook taken buiten zijn eigenlijke functie op zich te nemen. Bij elkaar bepaald geen 

ongunstig beeld, en iets positiever dan het beeld bij de externe respondenten.  

Niettemin geeft in Tabel 100 zo’n 13% aan een investering in het aanleren van nieuwe vaardigheden, 

het volgen van een nieuwe opleiding of het zetten van een loopbaanstap niet (meer) te kunnen 
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opbrengen. 

Bij een naar verwachting in toenemende mate vergrijzend personeelsbestand en een blijvend krappe 

arbeidsmarkt is dat een zorgwekkend percentage.” De tabel geeft je enig idee waarom de 

onderzoekers bezorgd zijn. 

 

De Arbeidsmarktmonitor Rijk is uit, deze monitor levert veel interessante informatie op o.m. ‘Wat 

denkt het Rijk over haar SHRM Beleid?’ maar ook ‘Wat vinden de ruim 125.000 overheidsdienaren 

van dit Beleid?’ In ManPro besteed ik er vanochtend aandacht aan in de entry ‘Arbeidsmarktmonitor 

Overheid: alleen maar uitdagingen.’ Hier leg ik kort een focus op Opleiding & Ontwikkeling toch, 

zoals de Monitor aangeeft, een essentieel onderdeel in het SHRM Beleid van het Rijk. 

89% van de ambtenaren wordt jaarlijks in tijd / geld door de werkgever ondersteund voor het ‘op de 

1 of andere manier’ volgen van een training e/o opleiding. Da’s veel. De totale investering die de 

Overheid doet in O&O is niet direct te achterhalen maar loopt ongetwijfeld in de miljarden €’s. 

Waarbij uiteraard ‘excessen’ zoals de opleiding van specialisten als piloten dit budget ‘omhoog 

schroeven’. Maar ook voor de’gewone ambtenaar’ wordt er in vergelijking met ‘externe 

respondenten’ c.q. het reguliere bedrijfsleven fors geinvesteerd. Vraag is dan: wat levert dat nu op? 

& Dan nog niet eens zo zeer in financieel rendement, daarvoor is de Overheid toch teveel een 

tertiaire dienstverlener, maar wat levert het de Overheid bijv. aan rendement op als preferred 

employer? Verdient deze investering zichzelf terug op de Arbeidsmarkt? Dat is ook een Beleids 

doelstelling binnen een SHRM Beleid, toch? Het is het i.i.g. binnen het IiP-Model. 

De onderzoekers: “Voor het Rijk als werkgever is niet alleen zijn positie op de externe arbeidsmarkt 

van belang. Zijn beroep op die markt hangt mede af van de kwaliteit van de interne arbeidsmarkt, 

zowel die binnen de afzonderlijke organisaties als rijksbreed. Naarmate die interne markt beter 
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functioneert, blijft meer 

kwaliteit voor het Rijk behouden – al dan niet binnen het zelfde rijksonderdeel – en kan het beroep 

op de externe markt worden beperkt, wordt er meer geprofiteerd van de investeringen in de 

kwaliteit van het personeel en kan er systematischer gewerkt worden aan de juiste man op de juiste 

plaats. Immers, bij een goed functionerende interne markt kan geput worden uit het ruime scala aan 

de meest uiteenlopende kwaliteiten en competenties die er rijksbreed beschikbaar zijn. Onder 

voorwaarden.” 

& Dat je jezelf als werkgever terecht zorgen mag maken leert hoofdstuk 3 waarin de Arbeidsmarkt 

onder de loep wordt genomen. 3 essentiële conclusies: 

 In totaal wordt een tekort aan aanbod van academici geraamd, dat driemaal zo hoog is als 

voor de vorige 

ramingperiode (2005-2010) was geraamd.  

 In totaal wordt een tekort aan aanbod van HBO’ers geraamd, dat negenmaal zo hoog is als 

het overschot, 

dat voor de vorige ramingperiode (2005-2010) was geraamd.  

 In totaal wordt een tekort aan aanbod van middelbaar opgeleiden geraamd dat 5 maal zo 

hoog is als 

het overschot, dat voor de vorige ramingperiode (2005-2010) was geraamd. 

Het gaat snel, de ontwikkeling op de Arbeidmarkt. De monitor geeft ons dus direct een ‘mooi beeld’ 

van de Nl. Arbeidsmarkt. Voor de Overheid zal het hard werken worden om een preferred employer 

te worden. De basis is er, zie investering die men doet maar kijk ook eens naar de CAO, alleen aan de 

communicatie over dit Beleid ontbreekt het nog. 

Wat ik voorstel? Je raadt het al…….. Overheid, ga IiP-en!   

Er is NU een noodzaak voor. 06 511 76 097 

 willem@willemscheepers.nl   

27 oktober 

Ook in het Sultanaat Oman een IiP-er!! (Omanisation Level) 

“BankMuscat, one of the leading financial services providers in the Sultanate of Oman, has achieved a 

prestigious international certification from Investor in People (IiP) organization, benchmarking the 

bank's human resources as the most valued asset.” dat meldt de Oman Daily Observer vanochtend. 

Nu kan ik niet zo snel achterhalen of BankMuscat ook de 1e Investor in People is in het Sultanaat 

Oman, het is i.i.g. de 1e IiP-bank in het Midden Oosten. & Het brengt het IiP-Model nu ook in 

Oosterse, zelfs sprookjesachtige ‘Duizend en één Nacht’ sferen. BankMuscat is met een balanstotaal 

van $ 15 miljard, 120 kantoren en 1 miljoen klanten de grootste financieel dienstverlener van Oman. 

Het persbericht meldt de motivatie van het Bestuur van de bank voor de keuze voor IiP: “In May 

2009, BankMuscat opted for an entire, organisation-wide assessment by IiP to strengthen its 
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positioning as the first Middle East bank to meet the IiP standard of improving business performance 

by committing itself to the development of staff.” 

“Salim Mohammed al Kaabi, AGM -- Human Resources, said: "The IiP certification is yet another 

convincing proof that our FIR practices focus on creating, nurturing and supporting people to meet 

the ambitious growth plans of the Bank, through a wide variety of initiatives that cover all stages of 

employee life cycle. HR initiatives of the bank are integral to the business strategies and provide 

them a competitive edge." BankMuscat continuously invests to build human capacity and creates 

career opportunities for highly-qualified Omani nationals. The Bank is presently maintaining an 

Omanisation level of 92 per cent.” 

Overigens dat laatste, die Omanisation Level is een interessante: het is het niveau waaraan de HR 

Strategie van de in Oman gevestigde organisaties conform Overheids richtlijnen dienen te voldoen. 

Het schijnt dat m.n. ‘organisaties van buiten’, die zich willen vestigen in Oman, moeite hebben om dit 

te realiseren.  

Wellicht lukt dit hen nu wel m.b.v. Investors in People?  

=========== 

Wat hebben het Managen van Innovatie, het Japanse Kaizen & het IiP-Model met elkaar gemeen? 

RENDEMENT! 

In hun boek Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organization Change 

besteden de professoren Joe Tidd & John Bessant ook aandacht aan de Japanse Kwaliteits Cirkel 

Kaizen, begrijpelijk als het gaat om innovatie, en komen er zelfs resultaten van het IiP-Model voorbij!  

Op pg. 485 van het boek halen ze onderzoek aan dat aantoont wat het een organisatie oplevert zodra 

je aandacht besteedt aan een Kwaliteits Cirkel zoals het Investors in People Model. Waarbij IiP, 

volgens de auteurs, het (extra) voordeel heeft dat hierbij duidelijk de medewerkers betrokken 

zijn.  Medewerkers die, met hun kennis, kunde& competenties, aan de basis staan van zoveel 

innovaties (nb; misschien wel alle...). 

 

Resultaten mét IiP zijn opmerkelijk:  

 de RRC of Return on Capital is bij een Investor in People 77% hoger dan bij een reguliere 

organisatie,  

 de omzet per medewerker is 33% hoger,  

 de winst per medewerker is 76% hoger. 

Verbijsterend dat er hier toch nog maar zo weinig organisaties een Investor in People zijn, zou dat nu 

nog lang duren? 
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=========== 

De Uitdaging voor een Leider (v) 

The Challenge of being a female leader 

“I don’t have a traditionally female way of 

speaking. I’m quite assertive. If I didn’t 

speak the way I do, I wouldn’t have been seen 

as a leader … … It was the right way for a 

leader to speak, but it wasn’t the right way for 

a woman to speak. It goes against type.” 

(Kim Campbell Prime Minister of Canada) 

Is Biology Destiny? 

 Men and women share 99% of their DNA,  

 A man’s hypothalamus is two to two and a half times larger than that of a woman,  

 A man is 20 times as likely as a woman to become aggressive if he argues,  

 Women recall emotional events more vividly than men – women have a larger hippocampus 

than men,  

 Women use 20,000 words a day compared with 7,000 for men in a social setting – but in 

boardrooms women often say very little.” 

De essentie: Communicatie. 

Bovenstaande citaten komen uit de presentatie "Leadership In The Public Sector – Is It Different? And 

What About Women?" die recent werd verzorgd aan het Henley Management College door  Janet 

Gaymer CBE QC. Ik plaats dit citaat hier n.a.v. de aanhoudende discussie over ‘Meer Vrouwen aan de 

Top’. 

Maar goed dat het IiP-Model het “Gelijkheid huldigt. 

Zie ook ManPro entry van vanochtend: Quotum 30% Top 

28 oktober 

Van welke Manager 

‘Onze mensen zijn ons belangrijkste Bezit.’ 

& 

‘Van alle privileges, die ik in mijn positie als eindverantwoordelijke geniet, bestaat er voor mij geen 

grotere eer dan hier in dienst te mogen zijn als jullie leidinggevende. Jullie inspireren mij. Vandaag 

ben ik hier om jullie een simpele boodschap te brengen een bericht van dank aan jullie en jullie 

families!’ 

Tja, wie is deze leidinggevende denk je? Wie sprak deze woorden maandag jl. uit? Sprak ze uit op een 

moment dat kort daarvoor 14 medewerkers, door een ‘bedrijfsongeval’, het leven hadden gelaten? 
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Je raadt het waarschijnlijk al: President Barack Obama tijdens zijn korte(!) speech bij het Naval Air 

Station Jacksonville. 

De Regering van Obama verstaat als geen ander de kracht van communicatie. Zij zetten alle 

beschikbare media in, media waarvan het bestaan voor menig MT nog onbekend is. Tuurlijk kun je 

stellen dat de VS één & al ‘Hollywood’ is: altijd wel de gevoelige snaar weten te toetsen. Maar: zij 

communiceren ‘tenmiste’ & da’s tegenwoordig al héél wat. Overigens, voor jou is het ook zo & snel 

duidelijk of de communciatie ook oprecht is. Gezien de reacties van zijn ‘medewerkers’ geldt dat voor 

hen(!) i.i.g. bij Obama. 

Zijn toespraak sloot Obama af met de woorden: “You embody that sailor’s creed, the “spirit of the 

Navy and all who have gone before” — Honor, Courage, Commitment.” Commitment, daar is ie weer.  

29 oktober 

Gemeente 

Marjolijn Peeters-Meijers, MBA student aan het NCOI, heeft voor haar afstudeerscriptie o.m. 

interviews gehouden bij de Gemeente. N.a.v. dat bezoek meldt Marjolijn gisteren in een bericht aan 

mij 'nog even zijdelings':  

“PS ik heb vorige week een interview voor mijn afstudeerscriptie gedaan bij de gemeente Zwolle. Die 

zijn erg trots en blij met hun IiP. Dat wou ik je ook nog even zeggen.” 

Thanx Marjolijn! “Trots & Blij” m.a.w. je doet niet ‘zo maar ff IiP-en’ je doet het ook nog eens met 

Trots & je bent Blij. Feitelijk ben je dus méér dan gecommiteerd! Compliment.  

Overigens, dat de Gemeente Zwolle een tevreden Investors in People is blijkt o.m. als je de google 

resultaten ziet.  

Wie volgt?  

 

November 

02 november 

Wat zijn voor je organisatie 

“Increasingly, organizations are being asked to improve employee productivity while at the same time 

limiting discretionary spending on workforce investments. How can they accomplish both 

simultaneously? One approach is to channel time, energy and resources towards positions that make 

a clear and positive difference in a company’s ability to succeed in the marketplace. By identifying 

these “focal jobs” – and the talent management practices that support them – organizations can 

pinpoint areas that require more attention and more effectively allocate limited resources.” zo opent 

IBM’s recente rapport Focal jobs, Viewing talent through a different lens. Interessant, niet alleen in 

tijden van ‘crisis’ maar ook met het oog op de Arbeidsmarktontwikkeling. (nb; ‘krapte’, ook in de EU 
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& NL): identificatie van je meest cruciale functies én hoe je het talent dat op die (cruciale) posten zit, 

het beste managet? 

Identificeren: ‘One way is to direct attention to a few select jobs that truly influence the business’s 

standing in the marketplace (or in the case of public sector organizations, achieve mission success).’ 

het kernwoord zit ‘m dan in ‘few’. Het zijn er vaak ook maar een paasr: functies die écht cruciaal zijn. 

Talent Management: “Based on our research, we have identified three primary steps associated 

with more effectively managing talent investments associated with focal jobs: 

 Determine the focal jobs based on corporate strategy.  

 Identify the talent management practices associated with the focal jobs.  

 Determine opportunities for improvement based on current 

and future needs.” 

 

Ik ben het eens met IBM: je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen, met het identificeren van je 

(meest) cruciale functies & het ‘loslaten’ van een SHRM aanpak daarop! 

Wat in dit (IiP-)kader nog interessant is dat is 1 van de stappen die worden gezet om 'Identificatie' 

mogelijk te maken:  

“The next step in the process is to gather data that will be helpful in understanding how effective the 

organization is in designing jobs and managing talent. This involves collecting both qualitative and 

quantitative data that could provide insight into issues such as: 

 How does the organization determine the number and types of individuals needed to fill this 

role?  

 Are there elements of the current job design that inhibit job performance?  

 Through what channels does the organization source and recruit individuals for this particular 

job?  

 What is the turnover associated with this role, and how has this changed over time?  

 How do individuals develop their skills in this area?  

 What is the distribution of performance ratings across this position?  

 How is performance recognized and rewarded in this particular role?  

 Do individuals in this role see a career path for themselves within this job?  

 To what extent are succession plans in place to backfill individuals when they leave this job?  
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 To what extent are individuals actively engaged in their current job?” 

& Welke opmerkelijke overeenkomst herkennen we hier (ook) weer? Jawel, binnen het IiP-proces 

onderzoeken we dit ook! Mooi, toch?  

 04 november 

Investor in People, ook (zelfs?) in Tsjechië. 

Vorige week had ik hier een Investor in People uit het Sultanaat Oman, deze keer heb ik er 1 in 

Tsjechië. 

“DHL Express Czech clearly demonstrate good practice in their company. Emphasis is placed on the 

well-being and communication of their staff and it was crucial for the company to try to maintain the 

pro-active attitude of employee’s and especially managers. They felt that working with Investors in 

People would help strengthen the communications at the lower levels of employees and make evident 

their excellent internal practice. Implementation of a new appraisal process was high on the agenda, 

they felt that they needed to create and maintain a link between employee appraisals and their 

training and development plans.” 

Dat is de uitdaging voor DHL Express Czech.  

“The Strategy; Needing a catalyst to change the organisational perception of the importance and 

value of communicational procedures amongst the lower levels of employees, Investors in People 

provided an ideal benchmarking tool to introduce new measures to assess learning and development 

planning and equal opportunities. Investors in People has enabled DHL to create a framework that 

they can continuously work and upgrade on their action plan.” Voor deze vestiging van DHL is IiP dus 

een catalysator. Ik heb al veel metaforen gehoord maar deze is Nieuw.  

“Since the Investors in People assessment took place improvements are continually made to the way 

people are managed and developed. With this in mind, DHL Express Czech are going to continue to 

follow the framework for Investors in People’s new approach.”  

Niet alleen 1.500 Tsjechische DHL medewerkers zijn tevreden met IiP, hun Top Management is dat 

ook. Lees meer hierover in deze business learning. 

05 november 

Opleidingen in plaats van loonsverhoging? 

In de Brabant Network Group op LinkedIn stelt Hans Schuurmans de volgende vraag: 

“Een onderzoek van carrièresite Stepstone onder bijna 20.000 hoogopgeleiden Europeanen toont 

aan dat 42 procent van de ondervraagden op dit moment liever een opleiding of training volgt dan 

dat ze salarisverhoging ontvangen. Een andere 45 procent van de deelnemers geeft aan dat ze 

opleiding wel als vervanging van een salarisverhoging willen zien ten tijde van de financiële crisis. 

Maar zodra de crisis haar beste tijd heeft gehad, willen ze graag weer over extra geld praten.  

"Door het ontwikkelen van hun opleidingsprogramma's creeëren bedrijven nu een win-win situatie 

voor hun medewerkers en voor het bedrijf zelf." Zegt Gijs Bos, directeur StepStone Nederland." In 
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een tijd waar er minder ruimte is voor harde euro's in salarisverhogingen, kunnen ze echt iets 

waardevols bieden aan hun personeel. Een opleiding of training kan een medewerker op de korte of 

langere termijn nieuwe carrièrekansen bieden. Het bedrijf vergroot het talent en de mogelijkheden 

binnen haar organisatie, zonder daar onbetaalbare loonsverhogingen tegenover te moeten zetten"  

Zijn jullie het met deze conclusie eens en moeten we opleidingen aanbieden als alternatief voor een 

loonsverhoging?” een interessante vraag, toch?  

Mijn reactie geef ik je ook hier:    

“Opleiding vult het Gat tussen Ist & Soll. Het vormt de basis voor Strategisch HRM (nb; wat 'iets' 

anders is dan P&O of de standaard HR functie).  

Als het goed is (.....) dan heeft je organisatie een Strategisch Plan waarin de huidige situatie staat 

beschreven ('ist') en de gewenste ('soll'). Dat laatste over bijv. 3 jaar.  

Strategisch HRM kijkt dan naar aanwezige Kennis, Kunde & Competenties en vult het Gat naar de 

gewenste Kennis, Kunde & Competenties. Vaak betekent dat dan: gerichte(!) opleiding en 

ontwikkeling van medewerkers en managers e/o aantrekken van mensen die hieraan kunnen 

voldoen. (nb; afscheid nemen van mensen die er niet aan kunnen/willen voldoen, past ook bij 

SHRM).  

Bij succesvol implementeren van dit Strategisch Plan zou het 'zo maar' kunnen zijn dat er wegens 

Succes ook nog een extra beloning valt te behalen......”  

08 november 

In essentie bepaalt IiP de juiste Strategie 

Het is mooi om te zien hoe een organisatie de (re)accreditatie van hun Investors in People erkenning 

viert. Aan de overzijde van de Noordzee gaat dat vaak gepaard met een persbericht. & Zo lezen we in 

het persbericht van The Queen Elizabeth II Conference Centre: 

“The Queen Elizabeth II Conference Centre (QEIICC), London’s most prestigious purpose built centre 

for professional meetings and events, has received reaccreditation of its Investors in People (IiP) 

status after QEIICC employees reported an improved organisation since the last IiP review in 2006.  

The UK’s leading people management standard, IiP provides a simple and flexible framework helping 

thousands of organisations, of all sizes and sectors, to improve their business performance. At its 

heart, IiP is about determining the right strategy, getting staff on board, enhancing management 

practices and evaluating what’s working or needs further improvement. It has recently introduced a 

new approach where the assessment process is geared towards meeting business priorities.  

Raj Pragji, HR director at The QEIICC, comments: “The new IiP approach will help us drive forward 

business improvement and transform the Centre’s performance by targeting our chosen business 

priorities. This will be crucial in helping us adapt to changes we face in the future. I’d like to 

congratulate all staff across the whole organisation for this significant achievement.”  

De kern van de boodschap van QEIICC: In essentie bepaalt IiP de juiste Strategie, bindt het 

medewerkers, verbetert het het managen en evalueert het dat wat goed gaat en dat wat beter 

kan.  
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Je kan het als IiP practitioner niet beter zeggen 

09 november 

Subsidie voor Duurzaam Ondernemen!!! 

Het volgende persbericht lees ik: 

“Duurzaam ondernemen biedt een meerwaarde voor ondernemers.  Daarom ondersteunt de Stad 

Gent ondernemingen die daar werk van maken met de nieuwe steunmaatregel 'duurzaam 

ondernemen'.  

Ondernemers met oog voor hun buurt en voor een duurzaam personeelsbeleid kunnen een subsidie 

van maximaal 5.000 euro krijgen.  

Steunmaatregel duurzaam ondernemen 

 

De Stad Gent heeft duurzaamheid een prominente plaats in de missie 2020 gegeven. Een belangrijke 

rol is hier weggelegd voor de Gentse bedrijven die met sociale en ecologische aandacht in hun 

bedrijfsvoering een grote bijdrage kunnen leveren aan de duurzame groei van onze stad. Een van de 

vele middelen om dat te bereiken, is de steunmaatregel ‘duurzaam ondernemen’ om de Gentse 

bedrijven te ondersteunen bij duurzaam ondernemen.  

Wie komt in aanmerking? 

 

De steunmaatregel ‘duurzaam ondernemen’ is bestemd voor:  

 bedrijven die investeren in een duurzaam en strategisch human resources-beleid.” 

Mooi initiatief van de Gemeente Gent, toch? We lezen verder nog dat wat de Gemeente Gent 

verstaat onder ‘Duurzaam personeelsbeleid’: 

“Bedrijven die hun personeelsbeleid duurzaam willen maken, krijgen een subsidie om een Investors 

in People-traject (IIP) op te starten. Dat IIP is een internationale standaard voor een duurzaam en 

strategisch personeelsbeleid. De voordelen van zo’n personeelsbeleid kunnen gaan van minder 

personeelsverloop tot beter opgeleid of tevredener personeel. Het Investors in People-traject kan 

inzicht bieden in de knelpunten van het human resources-beleid en in hoe bedrijven  kunnen 

inspelen op de uitdagingen van de toekomst. Het reglement voorziet ook een mogelijkheid voor wie 

werknemers uit de kansengroepen aanwerft en ze opleidt en voor wie oog voor diversiteit heeft.” 

Nu hebben we het hier over de historische Vlaamse Gemeente, helaas voor veel Nl.ondernemers. 

Zou dit ook niet een goed initiatief zijn voor Nederlandse Gemeenten? (nb; met Zwolle voorop 

natuurlijk). 

10 november 

Een Master levert je Rendement op, veel zelfs 

De regelmatig lezer weet dat ik als docent nog 'op afstand' verbonden ben aan de Master (MBA) 

opleiding van het Britse Henley Management College, dat ik verbonden ben aan de Business School 

van NCOI (& dat ik ook bij EURAC/ESAA in R’dam regelmatig ‘mijn gezicht laat zien’). 
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Ik kan me dan ook goed voorstellen dat organisaties zichzelf afvragen ‘levert dat ook nog wat op?’ de 

plaatsing van een student aan zo'n relatief dure (post)doctorale/HBO opleiding? Nu weten we dan 

het antwoord: jawel, het levert je als organisatie ‘a return of £5.30 for every £1 of investment, and 

the average graduate pays for themselves within 20 months of starting’ Kijk, daar kun je ‘wat’ mee, 

toch? Dit resultaat komt voort uit een onderzoek recent uitgevoerd door de Lancaster University. 

De essentie van het rapport levert ons nog op: 

“Dr Anthony Hesketh, Lancaster University Management School “We know that in these tough 

economic conditions businesses are considering the value of graduate recruitment, however they 

remain a vital source of future capability for organisations. The report clearly reveals that while it is a 

front-loaded investment, businesses do enjoy substantial returns from the 20 month mark and overall 

find themselves at a financial advantage from working with graduates.”  

& de kern van dit rendement komt voort uit:  

“The report said graduates offer valuable ideas and innovative suggestions for business growth, 

and also offer a cost-effective way to grow an organisation’s talent pool.” 

Nieuwe ideeën aan de basis van Innovatie, waar lazen we dat pas nog?  Let wel: dit resultaat behaal 

je uiteraard ‘pas’ als je ook je Masters ‘inbed’ in je Strategisch HRM!! 

12 november 

10.000 banen gecreëerd door SAINSBURY’s en dat in tijden van crisis 

Supermarktketen SAINSBURY’s creëert de komende 2 jaar 10.000 extra banen. Het gaat dus goed 

met deze supermarkt én Investor in People. 

Het persbericht van vandaag meldt verder nog: 

“Sainsbury’s had emerged as a surprise winner in the recession as it tempted shoppers away from 

Tesco and more expensive grocers, led by successful advertising campaigns such as Feed your Family 

for a Fiver.  

But it will be tough to maintain the sharp rises in sales over the past year as food prices ease back and 

the expected economic recovery arrives.  

Chief executive Justin King said: “As we enter the second half, we expect the economic environment to 

remain challenging and market growth to slow due to reduced food price inflation.”  

He added: “We remain confident that our universal customer appeal means we are well positioned 

to perform in this environment.”  

& Zoals King eerder verklaarde: dat customers appeal komt voort uit de wijze waarop de 

medewerkers van SAINSBURY’s de klanten benaderen. Een basis die gelegd is door het IiP-Model.  

Want waarom koos SAINSBURY’s CEO Justin King ook alweer voor het IiP-Model? He Chose 

Motivation. 

16 november 
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7 Types 'Recessie Bestendige' Medewerkers 

Nieuw onderzoek o.l.v. van Prof. Douglas Reid van de Canadese Queen's School of Business geeft een 

bijna Darwinistische kijk op 7 verschillende types van werknemers zoals zij zich nu voortbewegen op 

een door de recessie getroffen werkplek: 

 The Terminated are the employees who have been laid off, but whose memory lives on in the 

minds of those still at work. Reid says managers must take remaining employees' minds off 

redundancies and focus them on recovery, without misleading them about the risk of future 

cutbacks. While not physically present in the organization, their memories linger and affect 

those that stay.  

 The Fearful are the employees who think they are next for the chop. Reid says this group may 

need written assurances that their job is safe. these employees believe they will be cut next. 

They are ready to search for a new job but cling tenaciously to whatever certainty their 

existing situation affords.  

 The Indifferent believe the recession is someone else's problem. This group tends to have 

strong loyalty to their division, and managers must try to make them consider the needs of 

the company as a whole. This group is watching the recession occur and believe it is going to 

affect someone else.  

 The Delighted are high performers who are making the most of lower prices and discounts in 

the marketplace. This group could be a problem once the recession is over and prices go back 

up. High performers who delight in the improvement in their situation relative to the average 

consumer via sales and discounts in the marketplace.  

 The Apocalyptic believe that the recession presents a necessary correction for capitalism. 

With this group, Reid suggests managers "Focus on their company's business rather than the 

system-wide effects the recession will engender. A small group that believes that the 

recession presents a necessary "reset" for a myriad list of failures in the existing system of 

capitalism.  

 The Longers have their sights set on redundancy and a juicy severance package. Managers 

need to remind them that work isn't just about earning money. Hoping for a severance 

package and optimistic they'll obtain rapid alternative employment.  

 The Engaged understand the consequences of the recession for their employer and do what 

they can help the business recover. These employees are invaluable to a manager, and to 

rival firms. The key is to keep hold of them. The core of a company's renewal efforts. They 

understand the consequences of the recession and what needs to be done to help the 

business recover. 

Vrij vertaald: 

 de Levende Dode,  

 de Angstige,  

 de Onverschillige,  
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 de Hoopvolle,  

 de Doem Denker,  

 de Aanhanger,  

 de Betrokkene. 

& Die laatste, de Betrokkene, de Gecommitteerde, daar moet je het dus van hebben, als manager, 

als organisatie! Niet alleen de komende jaren zijn de Gecommitteerden cruciaal voor Suc6, zelfs NU 

al, nu je organisatie zich in de recessie staande wil houden. 

Maar ja, hoe kun je hen behoueden én hoe krijg je de anderen zo ver? Hoe worden je medewerkers 

tot gecommitteerden? 

(Tja, wat / welk Model zou hier nu dat resultaat brengen? Wat denk je?………. ) 

18 november 

De Investor in People (verbeter) Cyclus 

Hier is ie dan, als herhal-/herinner-ing (de oude versie is inmiddels verdwenen in de krochten van dit 

blog ), de Investor in People Verbeter Cyclus. Het geeft je idee over de tijdspanne die er nodig is 

om je organisatie tot een échte IiP-er te maken! 

  

Wil je weten hoe het 'werkt'? Nodig me uit voor een presentatie! Ik doe dat vanaf nu ook als 

Edut(r)ainer!  

19 november 

70% van de managers wil geen manager zijn….. 
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3 jaar geleden hoorde ik het al eens tijdens een bijeenkomst aan de VU: “managers vinden het fijn 

om manager te zijn maar alleen die mensen hé, die moesten er niet bij horen….” Lachen! 

Nu is er dan onderzoek onder de leden/managers van het Britse Chartered Management Institute en 

men komt tot de volgende resultaten:  

 Nearly 70% of managers polled said they had not aspired to take on managerial roles  

 while 40% did not want the responsibility.  

 More than 60% of managers said they had received no formal leadership training.  

Da’s niet alleen verrassend maar, op zijn zachtst gezegd, ook niet best. 

Ruth Spellman, v/m CEO van IiPUK & nu CEO van CMI, merkt op: “It’s telling that the majority of 

individuals never set out to manage people, and have not been trained to do so. If we’re going to stay 

competitive internationally, the government and employers need to address this worrying skills gap.”  

Wat Spellman c.s. hier constateren valt onder IiP indicator 5. 

“5. Managers zijn effectief in het leiden, managen en ontwikkelen van mensen. 

Bewijs 

A. Managers kunnen uitleggen hoe zij effectief zijn in het leiden, managen en ontwikkelen van 

mensen. 

B. Managers kunnen voorbeelden geven van de manier waarop zij mensen, regelmatig en tijdig, 

opbouwende feedback geven op hun prestaties. 

C. Mensen kunnen uitleggen hoe hun managers hen effectief leiden, managen en ontwikkelen. 

D. Mensen kunnen voorbeelden geven van de manier waarop zij, regelmatig en tijdig, opbouwende 

feedback krijgen op hun prestaties. 

Wat dit in de praktijk inhoudt 

Managers spelen duidelijk een cruciale rol in het helpen van medewerkers om hun bijdrage aan de 

organisatie te maximaliseren. Dit betekent dat zij effectief moeten zijn in de manier waarop zij 

leiden, managen en hun mensen ontwikkelen. 

Deze indicator toetst of managers de rol vervullen die van hen wordt verwacht en of zij de door de 

organisatie vereiste competenties in de praktijk brengen. Om hieraan te voldoen moeten managers 

hun teams leiden, managen en ontwikkelen in lijn met de gedefinieerde competenties. Dit houdt 

ondermeer in dat zij mensen, tijdig en regelmatig, constructieve feedback geven op hun prestaties 

zodat zij hun bijdrage aan de organisatie kunnen maximaliseren. 

Tijdens een assessment zal de adviseur/assessor aan medewerkers vragen of zij uit kunnen leggen 

hoe effectief managers zijn in het ondersteunen en geven van feedback om hun prestaties te 

versterken of verbeteren.” 

& Hoe scoren de managers in uw organisatie? 

23 november 

Investors in People nu ook bij KPMG, SIEMENS en zelfs op de Filippijnen! 
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Zoals je weet, regelmatige lezer, verschijnen er wekelijks nieuwsberichten over IiP-(re)accreditaties & 

zo soms vind ik het zinvol om op enkele successen de aandacht te vestigen. Zo zijn daar vandaag: 

KPMG’s vestiging op Jersey; ‘It is a huge achievement for every member of staff in Guernsey and 

Jersey and it is an endorsement of the type of employer, company and member of the local 

community that we are proud to be. We are absolutely thrilled to have achieved accreditation,’ said 

KPMG Channel Islands Limited Chairman Larry Catterson.  

 

‘As a company which has placed a great emphasis on our work within the community and on our 

Employer of Choice programme, we were particularly proud that the assessors made specific 

comments on KPMG’s dedication to corporate social responsibility and commitment to its People 

Agenda. I want to congratulate every member of staff for their input towards KPMG Channel Islands 

Limited gaining this accreditation.’ 

Aldus het nieuwsbericht. Overigens, deze vestiging van KPMG is de 25e IiP-er op de Kanaal eilanden. 

Siemens Rolling Stock; “Siemens has successfully achieved Investors in People accreditation for its 

Rolling Stock division in the UK – the top accolade which recognises good management practice and a 

positive approach to team work, learning and development. 

Steve Scrimshaw, Managing Director Rolling Stock, Siemens Mobility, said: “Our Investors in People 

accreditation relied on our employees to recognise that their individual contributions were of 

paramount importance for the overall success of our business and that collectively we could make 

a real difference for the benefit of our customers.  

“This fantastic result is testament to our employees’ professionalism and commitment to delivering 

excellent customer service and I’d like to thank each and every one of them for their continued 

support.”  

Steve Scrimshaw added: “Achieving Investors in People accreditation reflects the priority we place 

upon attracting, retaining and investing in the most talented people for the benefit of our business. 

Our employees are key to driving greater performance, productivity and achieving a real competitive 

edge.”  

Aldus dit nieuwsvericht in Rail News.  

& Dan zijn daar nog, of zelfs, de Filippijnen! “The Meralco Development renewed its commitment to 

adhering to the standards and principles of good business practice through the continued 

implementation of the global standards of human resource management, receiving a re-certification 

from the UK Certification on Investors in People (IiP).”  meldt de PhilStar Nieuwssite.  

“Employees and contractors of MMLDC are encouraged to perform their duties through greater 

involvement, personal development and recognition of their achievements. These lead to positive 

indicators including higher morale, improved quality of service and higher customer satisfaction,” said 

Ms. Fidelino, MMLDC’s Managing Director.  

Nu is bij de laatste niet alleen de locatie interessant, ook het feit dat contractors of uitzend- c.q. 

interimkrachten in het IiP-proces worden meegenomen, kan leerzaam zijn. (nb; in het artikel over IiP 
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bij V&V St. Joris lees je dat ook vrijwilligers meedoen in het IiP-proces; feitelijk dus iedereen die een 

bijdrage levert aan het succes van de Investor in People - organisatie)  

IiP, je komt het ook overal tegen! Nou ja, bijna overal dan; maar dat verandert vanaf nu snel.  

24 november 

Wanneer in Tijden van CRISIS 

‘CRISIS’ is hier dan een ruim begrip. Dat kunnen zowel de gevolgen zijn van de huidige Financiële 

Crisis zoals die nu wordt ervaren door de medewerkers in je team. Maar het kan ook een 

persoonlijke crisis zijn, het overlijden van een geliefde bijv. 

In Tijden van CRISIS raken mensen, figuurlijk maar soms ook letterlijk ‘los’ van hun Bijdrage aan het 

team. Zij zijn even de weg kwijt. De twijfel slaat toe: “We all have personal stories that define our 

purpose and direction in life. The question becomes, is that personal purpose aligned with the 

purpose of your organization?” Een meer dan interessante vraag, het kan in die situatie handig zijn, 

zowel voor het individu, voor het team als voor de organisatie als je hen dan weer ‘op het rechte pad 

krijgt’. Als je hun persoonlijke richting & doelstelling in lijn brengt met die van de organisatie. 

“It is the leaders of the organization who must make sure that the company's purpose is clearly 

defined and understood, fostered and reinforced. If leaders also encourage employees to understand 

their own purpose and direction and how it connects with the company's, employee engagement, 

personal satisfaction and performance increase.” dat stelt Jim Hart in de HBR blogentry In Tough 

Times, Help Your Team Remember Their Purpose. (ook) Interessant, zeker in dit IiP-kader: 

betrokkenheid van medewerkers bij hun organisatie daartoe geïnspireerd door hun leidinggevenden. 

Natuurlijk kun je een 0-meting laten doen conform het Investors in People Model om te achterhalen 

of je, als manager, voldoet aan dat wat Hart stelt: ‘medewerkers aanmoedigen om hun persoonlijke 

doelstelling en richting te matchen aan die van de organisatie wat dan leidt tot betrokkenheid, 

tevredenheid en een verbetering van het resultaat’. Je kan ook, al vast & vooruitlopend op die 0-

meting, de volgende vragen beantwoorden: 

“Here are some questions to consider as you examine whether you are bringing your purpose to life in 

your company and the marketplace:  

 Do your employees know what the company's purpose really is?  

 Do they feel like they have a personal connection to that purpose and their role in achieving 

it?  

 Do your clients and customers clearly understand your purpose and what it means to them?  

 Are you willing to make the hard decisions that need to be made to remain true to your 

organization's purpose?  

As leaders, it is our job to leverage purpose to affect real change. A key element of leadership is to 

inspire. In order to impact people several levels below you, leaders must create a level of inspiration 

that will galvanize employees in a direction and create a "magnetic north" for them to move 

towards.” Mooi gezegd, Jim.  
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(nb; de overeenkomst van Jim's vragen met de IiP-indicatoren is, ook hier weer, frappant) 

25 november 

IiP & The Gallup Q12 

“The world's top-performing organizations understand that employee engagement is a force that 

drives performance outcomes. In the best organizations, engagement is more than a human 

resources initiative -- it is a strategic foundation for the way they do business.” dat meldt GALLUP op 

haar site over hun Q12; employee engagement a strategic foundation for the way they do business. 

Interessant om Q12 nu eens naast het Investors in People Model te leggen. 

“The Gallup Q12 is a survey designed to measure employee engagement. The instrument was the 

result of hundreds of focus groups and interviews. Researchers found that there were 12 key 

expectations, that when satisfied, form the foundation of strong feelings of engagement. So far 

87,000 work units and 1.5 million employees have participated in the Q12 instrument. 

Comparisons of engagement scores reveal that those with high Q12 scores exhibit lower turnover, 

higher sales growth, better productivity, better customer 

loyalty and other manifestations of superior performance. The Gallup organization also uses the Q12 

as a semi-annual employee engagement Index – a random sampling of employee across the country. 

The engagement index slots people into one of three categories. 

 Engaged employees work with passion and feel a profound connection to their company. 

They drive innovation and move the organization forward.  

 Not-Engaged employees are essentially “checked out.” They are sleepwalking through their 

workday. They are putting in time, but not enough energy or passion into their work.  

 Actively Disengaged employees aren’t just unhappy at work; they’re busy acting out their 

unhappiness. Every day, these workers undermine what their engaged co-workers 

accomplish. 

The results of the latest engagement index: 

Engaged employees – 28 % 

Not-engaged employees – 54% 

Actively Disengaged – 17% 

In other words, 71% of the workforce is either under performing or actively 

undermining their work.” Da’s een fors & ‘minder goed’ resultaat. 

Wat zijn nu de deze 12 vragen? 

The Q12 Index 

1. Do you know what is expected of you at work?  

2. Do you have the materials and equipment to do your work right?  

3. At work, do you have the opportunity to do what you do best every day?  

4. In the last seven days, have you received recognition or praise for doing good work?  

5. Does your supervisor, or someone at work, seem to care about you as a person?  

6. Is there someone at work who encourages your development?  
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7. At work, do your opinions seem to count?  

8. Does the mission/purpose of your company make you feel your job is important?  

9. Are your associates (fellow employees) committed to doing quality work?  

10. Do you have a best friend at work? (nb; deze vraag is leuk; binnen het IiP-Model stellen 

we dit, in tegenstelling tot de 11 andere vragen, niet zo expliciet)  

11. In the last six months, has someone at work talked to you about your progress?  

12. In the last year, have you had opportunities to learn and grow?” 

De overeenkomst van Q12 met de indicatoren van het IiP-Model is opmerkelijk. Nu is het IiP-Model 

al ruim een decennia ouder dan het Q12 Model toch lijken de vragen universeel & is bronvermelding 

(nb; van Q12 voor IiP bijv.) niet nodig. Sterker nog: vanuit het principe van ‘kennisdeling’ hoeft 

dat niet eens voor IiP.  

Het is zelfs uitstekend als de essentie van medewerker betrokkenheid c.q. commitment van 

meerdere zijden ‘wordt ingevlogen’. Dit (cruciale) belang voor de organisatie kan niet genoeg worden 

benadrukt. 

26 november 

Michael E. Porter & IiP’s MVO 

In voorbereiding op het verzorgen van MasterClasses Strategie en Omgeving kom ik weer het schema 

tegen van strategist Michael E. Porter m.b.t. Social Opportunities ofwel: de voordelen die 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een organisatie kan opleveren. 

Het schema blijft interessant & gezien de link met het IiP-gedachtengoed over MVO plaats ik ‘m nu 

eens ook hier. 

 

Toelichting: 

There are 4 Prevailing Justifications for Corporate Social Responsibility:  

1. Moral Obligation  

2. Sustainability  

3. License to Operate  
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4. Reputation  

In het schema geeft Porter ook aan wat er nodig is aan (Strategisch) HRM-aspecten om tot 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te kunnen komen: Education and Job Training, Safe 

Working Conditions, Diversity and Discrimination, Health Care and other Benefits, Compensation 

Policies, Layoff Policies.  

Deze overweging van Porter sluit goed aan op de CSR tekst die IiPUK hanteert: 

“A CSR strategy can influence almost everything an organisation does, and everyone with whom it 

has contact, including its own people, customers and suppliers. Many organisations already 

implement CSR activities without being familiar with any official CSR concept and without publicising 

what they do.  

Managers have a key role in translating strategies and values into everyday working practices. 

Leaders and Managers must ensure that they have an understanding of what social responsibility 

means for the organisation, and actively encourage their teams to take practical steps to meet it.  

Organisations should develop a strategy to help integrate social responsibility with people’s daily 

activities: “In a lot of cases organisations are doing things but haven’t really tied it together into a co-

ordinated approach – though an organisation might for example recycle its ink cartridges, might buy 

FairTrade coffee and might encourage staff to go out and speak to schools. It’s really getting them to 

recognise that all those things can be combined into an approach to Corporate Social Responsibility.” 

Mark Story  

Wat Porter ons leert: MVO/CSR is een Strategie, een Strategie die een bijdrage levert aan de 

continuïteit van je organisatie. Mooi, toch?  

30 november 

Het IiP Model en het Harvard 

Vraag van één van mijn MBA studenten: 

“Hallo Willem,  

Ik ben bezig met mijn scriptie SHRM en ben het Investors in People model aan het toepassen op onze 

organisatie.  

Ik zie in SHRM 3 hoofdmodellen/stromen en wel  

- Harvard model (universalistisch)  

- Michagan model (fit/contingentie)  

- Resource based-achtigen (configuratief&contextueel) 

Waar past IiP nou in of bij. Ik denk dan toch aan resource based en dan mn contextueel, maar ben 

niet helemaal zeker. Als ik google op IiP kom ik al gauw bij jou terecht dus dacht ik Willem even 

vragen. Ik hoop dat je me in deze uit mijn "lijden" kunt verlossen?”  

Interessante & mede daarom ook een goede vraag! Mijn reactie:  
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“Het Investors in People Model is gebaseerd op het Japanse KAIZEN principe (hier in het Westen 

vertaald naar de ‘Deming Cirkel’; volg deze link voor een korte entry hierover). Van de door jou 

aangehaalde Modellen past daarbij nog het best het Harvard Model: continue reflecteren en 

(verder) ontwikkelen & dat binnen een breed (maatschappelijk) kader.  

Toch valt er voor de anderen ook ‘iets’ te zeggen als mogelijke link naar of vanaf het IiP-Model. Alle 

modellen, ook binnen andere theorieën, lijken toch vooral afgeleiden van het KAIZEN principe. 

Filosofisch bezien stamt het KAIZEN principe uit de continue cycli in de natuur: Winter, Lente, Zomer, 

Herfst waarbij de natuur ‘leert’ en zich zelf steeds herstelt. Veel organisaties lijken nauwelijks ‘iets’ te 

leren van hun verleden & dan kan dit principe c.q. het IiP-Model daarvoor handig zijn.”  

Het Harvard Model in een schema.  

 

December 

01 december 

Organisatie Veranderen? Betrokkenheid van Medewerkers maakt kans op Succes aanmerkelijk 

groter. 

IBM rapport weer over haar 2 jaarlijkse ‘Change In iets meer detail behandel ik dat onderzoek 

donderdag a.s. in ManPro. Wat hier & nu interessant is, dat is de link die IBM legt met het belang van 

medewerkers betrokkenheid bij Veranderingen in organisaties; wij weten dit cruciale belang 

natuurlijk al, maar toch. 

“Employee involvement makes success more likely 

Our findings suggest the need for broader inclusion of people at different levels in the organization. 

Besides the familiar top-down hierarchy that formally cascades unit-specific information, Change 

Masters see the value in and make use of informal, more self-organized communications structures, 

such as social networks, “the grapevine,” and informal communities of interest that exist in all 

organizations. 

Engaging employees through involvement and two-way communication is a powerful combination: 

72 percent of practitioners believe employee involvement is crucial and 70 percent believe honest and 

timely communication is important. Better communications and employee involvement enable and 

empower people, then change happens through them – not just to them.” 
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Dit schema, dat voortkomt uit het 2 jaar durende onderzoek onder 1.500 CEO’s en practitioners 

Wereldwijd, geeft enkele interessante waarnemingen: “Leadership, employee engagement and 

honest communication are prerequisites for successful change.”; (ook) allemaal voorwaarden binnen 

het IiP Model. Een interessante aanvulling is nog het belang van interne ‘Change Agents’ (55%); ook 

dat sluit goed aan op Investors in People. Motivatie: IiP doe je vooral zelf, met je eigen mensen en 

niet met een scala aan externen; dat wordt nog wel eens vergeten. 

Conclusie van de onderzoekers: 

 “Involve the people 

Emphasize employee involvement to ease resistance to change, at both individual and group 

levels, and set in place mechanisms to encourage this involvement.  

 Communicate or fail 

Enable honest and timely two-way communication to build trust and commitment to change 

programs and leaders, and reduce resistance. Use multiple channels and different media. 

Take time to understand the audience and how they like to communicate.  

 Get the right skills – everywhere 

Enable rapid development of internal skills to keep pace with changes in the external 

environment. Consider the establishment of a sustainable change management.” 

Het is hier al eerder opgemerkt: Organisatie Verandering is feitelijk Strategisch HRM! 

03 december 

IiP GOUD 

GOUD  wie wil dat niet? Op dit moment blijkt het beleggen in Goud de Beste Optie te zijn om je 

Vermogen in stand te houden. Interessant, toch? Dat ‘in stand houden van je vermogen’. & Zo vormt 

dit een mooie metafoor voor de Gold accreditatie van het Investors in People Model! 

De IiP-Gold accreditatie is in ons land nog niet geintroduceerd. Ook al kennen we meerdere 

organisaties die al geruime tijd, jaren, een (nb; succesvol) Investor in People zijn, Gold behaal je niet 

zo maar….. 

“Gold represents achievement of world class best practice. It shows a truly cutting-edge organisation 

is operating at the very highest levels of people management practice using Investors in People to 

drive the business forward. As at July 2009 less than 1 in 1000 of recognised organisations has 

achieved this.” (bron: IiPUK)  
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Uitzonderlijk dus, dat IiP-Goud. (nb; maar ja dat is het behalen van Goud op de Olympische Spelen 

ook.  ) Je bent zo wel op weg om een preferred employer te worden……  

Een “Goud” voorbeeld.  

“Northgate Public Services has achieved the highest recognition from Investors in People and 

achieved the Gold award. Less than two per cent of public and private sector organisations have 

achieved this elite status.” aldus een persbericht van maandag jl.  

Wat betekent dat “Goud” dan in de praktijk? Het bericht:  

"Trish Fraser, Managing Director at QSE said today: “The Northgate Kendric Ash division of Northgate 

Public Services has an empowering and highly supportive approach to people management which 

underpins their clear business goals. Their commitment to continuous improvement, their highest 

quality of standards and delivery of results are underpinned by a set of people focused values which 

are believed and lived by everyone in the company. This achievement of Investors in People Gold is a 

rare accomplishment of which all staff should be proud.” 

Joe Bradley, Managing Director, Citizen Services, Northgate Public Services added: “Our 

transformation business has had unprecedented success in working with people in the public sector 

to create better and efficient services built around the needs of all within the community, including 

the most disadvantaged. A central part of our strategies is that we offer organisations sustainable 

solutions by building up the capacity and capabilities of their own employees through skills transfer.  

“We practice what we preach. Our investment in our people is an integral and vital part of our 

organisational development. Now more than ever, in times of unprecedented economic demand, it 

is essential to invest in people to provide them with the capability to respond to change through 

innovation.” GOUD behalen, zelfs in tijden van ‘crisis’.  

&: When are You Going for the Gold?  

04 december 

3 Manieren om de Passie 

Commitment is cruciaal, niet alleen voor het IiP-proces ook voor het suc6 van een organisatie, Passie 

is (nog) beter! 

& In tijden van ‘CRISIS’ zou je die Passie voor je werk ‘zo maar’ kwijt kunnen raken. Da’s niet alleen 

niet goed voor jou, het is ook niet goed voor je team, voor je organisatie. Daarom: 3 Manieren om de 

Passie terug te krijgen in Mensen! 

1. Focus op het Positieve, focus op dat wat Goed gaat & wat Beter kan. ‘Employees know 

when a leader truly cares about a company or a project. Passionate leaders can't help but 

talk about what's working well and try to find ways to fix what isn't.’  

2. Maar: Negeer het Negatieve (ook) Niet, ‘Passionate leaders aren't all about sunny skies 

— they address negatives in a realistic way and help people solve problems.’ Kortom: 

‘iets’ negatiefs aan de hand? Behandel het dan realistisch.  
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3. Schep Hoge Verwachtingen, ‘This doesn't mean unattainable workloads. Passionate 

leaders should inspire and challenge people to do their best, without overloading them.’ 

Kortom: Inspireer & Daag Uit! 

Deze Tips komen vandaag van Harvard Business Management Tip of the Day. 

06 december 

Antonius 

  

'Ik werk nu drie jaar in het St. Antonius. Een omschrijving in een paar woorden? Dan denk ik aan: 'een 

warm ziekenhuis'. Waar de kwaliteit van zorg bovenaan staat, maar waar ook aandacht is voor de 

mens achter de medewerker. De onderlinge sfeer is heel collegiaal, vooral omdat er écht aandacht 

voor elkaar is. Ik voel me daar prettig bij, ja. En uiteindelijk functioneer ik er beter door, daar ben ik 

van overtuigd. Je werkt toch beter als je lekker in je vel zit, niet?’ Een Wam Ziekenhuis.  

05 september 2008 vermeldde ik hier het succes van het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein op 

dat moment werden zij geprezen als Beste. 

Tegelijkertijd liet ik hun programma ‘Bedrijf naar je Hart’ ‘voorbij komen’. Het Antonius had op dat 

moment voor een aantal bedrijfsonderdelen de Investor in People erkenning behaald. De motivatie 

om voor IiP te kiezen was het streven naar de status van ‘Bedrijf naar je Hart’, het zijn van een 

preferred employer in een krappe Arbeidsmarkt zo gezegd. 

Nu is het gehele Antonius Ziekenhuis een Investor in People, een Bedrijf naar je Hart. Op hun site 

lezen we nog: “In 2009-2010 zal het St. Antonius Ziekenhuis naar verwachting volledig IiP 

gecertificeerd zijn. Dat is mooi, maar het schept vooral ook verplichtingen voor de toekomst. 

Verplichtingen die we als werkgever graag aangaan. Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst 

een 'Bedrijf naar het Hart' van onze medewerkers zijn.”  

Ze zijn er dus met zijn allen (nb; medewerkers, managers en bestuur) in geslaagd om het IiP-project 

nog voor het einde van dit jaar af te ronden. Proficiat!  

Lees ook: St. Antonius 

08 december 

Hardnekkig misverstand: invoering van IiP in je organisatie 

Het is me al eerder opgevallen, de perceptie dat de potentiële IiP-klant vermoedt dat invoering van 

IiP in haar/zijn organisatie Extra Tijd gaat kosten, toch heb ik daar te weinig mee gedaan….. 

Toelichting. 

Gisteren ontving ik waardevolle feedback: een potentiële klant voor het Investors in People Model 

besloot de invoering er van (voorlopig) uit te stellen. De motivatie voor dit besluit: ‘De invoering van 

het IiP Model kost ons te veel tijd, tijd die we nu niet beschikbaar hebben.’ Een teleurstellende 

mededeling uiteraard toch vormt het tegelijkertijd voor mij waardevolle feedback. (nb; verrast? 
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verrast dat ik er toch nog ‘iets’ positiefs uithaal, uit de mededeling dat een opdracht niet doorgaat? 

niet doen, conform de IiP-principes valt er altijd ‘iets’ te leren, ook als iets niet doorgaat….. )  

De feedback is waardevol omdat ik nu constateer dat ik tijdens mijn inleiding over het IiP-Model, 

enkele weken daarvoor, onvoldoende duidelijk ben geweest. Ik heb onvoldoende duidelijk uit weten 

te leggen of toe te lichten dat Investors in People naadloos aansluit bij de lopende werkzaamheden 

en dat je als organisatie vooral zelf je ontwikkelsnelheid bepaalt, niet IiP! Dan doen we de volgende 

keer dus anders!  

Maar wat kost het je dan wel aan extra tijd? Het kan toch niet zo zijn dat er helemaal geen extra 

inspanning wordt gevraagd?’ Terechte vraag & het antwoord is…..  

Voorafgaand aan de invoering van Investor in People doen we een 0-meting. Deze 0-meting bestaat 

uit een enquête voor respectievelijk Top Management, Management & Medewerkers binnen 

de organisatie (een 360o onderzoek dus) en interviews voor een ad random door de IiP-adviseur 

gekozen groep (top)managers en medewerkers. Afhankelijk van de personele grootte van de 

organisatie bedraagt de te interviewen groep ca. 5 – 10% van de populatie. De uitkomsten uit de 

interviews bevestigen c.q. verduidelijken de uitkomsten uit de enquêtes. Wat cruciaal is: de 

deelname aan beiden, enquête en interview, is vrijwillig. 

De tijd die dit je extra kost, als je deelneemt aan IiP-enquête én IiP-interview, bedraagt: ‘15 voor het 

invullen van de enquête en 1 – 1 1/2 uur voor deelname aan het interview. That’s it. 

& Dan? Dan volgt rapportage van de bevindingen aan alle deelnemers. Het Actieplan dat daaruit 

voortkomt maakt de organisatie zelf, betrokkenheid van medewerkers is daarbij al direct van belang. 

Die Acties zijn dan ‘in lijn’ met de snelheid (van ontwikkeling) van de organisatie. Dit zelf bepalen van 

je Acties, van je doelstelingen is binnen het IiP-Model cruciaal omdat je jezelf uitsluitend commiteert 

aan je eigen doelstellingen, niet aan die van een ander (nb; in dit kader een ander zoals je IiP-

adviseur). 

‘Maar kost het je dan écht geen extra tijd, IiP?’ Nu kan uit de IiP 0-meting naar voren komen dat het 

hebben van een Strategisch Plan voor de organisatie toch wel wenselijk zou zijn. Dat het handig is als 

er functiebeschrijvingen zijn voor managers. Dat het beoordelen van het effect van je investering in 

training, opleiding, de deelname aan cursussen en seminars etc. van toegevoegde waarde is. Dit 

voordat je verder kan gaan, verder kan gaan in het proces van de Lerende Organisatie. 

Beschikt je organisatie daar nu (nog) niet over dan kost het opmaken daarvan je wellicht extra tijd. 

Overigens, tijd die je jezelf kunt besparen door gebruik te maken van de vele gratis(!!) formats die IiP 

daarvoor beschikbaar heeft. 

Maar had je dergelijke essentiële (Strategisch) HRM zaken voor een effectieve bedrijfsvoering al niet 

veel eerder op orde dienen te hebben, staat zoiets niet los van IiP? Is deze 0-meting 'slechts' het 

moment dat i.d. 'naar boven komt'? Ik vind van wel, maar dat tijdsaspect  heb ik dus onvoldoende 

duidelijk kunnen maken. Jammer, maar zelf toch weer wat geleerd.  

NB; als het IiP-Model je echt zoveel Extra Tijd zou kosten, zou een ziekenhuis, waar er toch 

structureel personeelstekorten zijn, er ooit aan begonnen zijn? Wat denk je? 
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09 december 

‘Als je het niet erg vindt, dan vind ik de discussie met mijn eigen personeel belangrijker…..’ 

‘…. dan iets wat mogelijk ook zou kunnen gebeuren.’  

Dat zegt TNT bestuursvoorzitter Peter Bakker vanochtend in Het Financieele Dagblad n.a.v. 

‘geruchten dat sprinkhanen c.q. activisten c.q. hedgefunds’ het Beleid bij TNT willen gaan bepalen 

sterker nog: TNT liefst opsplitsen. 

Toch ziet Bakker in deze mogelijke dreiging ‘iets’ dat nog mag & kan wachten op de discussie die hij 

momenteel voert met zijn personeel over de a.s. bezuinigingsronde, bezuinigingen om de 

continuïteit in een krappe markt te garanderen en bezuinigingen die ook leiden tot banenverlies….. 

TNT is sinds 1994 een Investor in People en sinds 2004 zelfs een IiP Champion! “Champion status 

now relates directly to your Investors in People assessment. From 2009 onwards Champions will be 

selected from those organisations that achieve the highest scores.”  

Een IiP Kampioen dus, dat TNT & de uitspraak die Peter Bakker vanochtend plaatste in Het FD past 

daarin perfect. IiP: it’s in the People, not in the Paper.  

Wat lezen we in de Learning:  

“THE CHALLENGE  

When work started on Investors in People in the early 1990s, TNT felt that its training needs were not 

being identified accurately and the training delivered therefore tended to be reactive and unfocused. 

There was no meaningful appraisal of the company’s people and their contributions and “investment 

in people” in terms of time and money wasn’t adequately evaluated. Investors in People was seen as 

tool which had the potential to remedy the situation at that time.” 

De Resultaten: 

“TNT UK Ltd used Investors in People alongside the EFQM Business Excellence Model which led to the 

European Quality Award being achieved in 1998. The company believes that Investors in People 

contributed greatly to the “people” and “results” criteria of the EFQM Model. TNT is on record as 

saying that Investors in People helped them to double turnover and profits within a five-year period.  

Incremental improvements continue to be seen across all of the company’s people development 

processes: improving staff attitude survey results from across the network bear this out. Internal 

academies and support for development help TNT’s people to progress in driver training, sales, 

operations, supervisory and management roles. The company firmly believes in developing its own 

“home grown timber”, and promotions from within up to general management, and even director 

level have been achieved.  

Creative ways of learning such as inter-depot quizzes have been introduced as “fun with a purpose”. 

The company’s intranet keeps its diverse network up to speed with what’s going on as well as 

providing resources for learning. In addition to its Investors in People and European Quality Awards 

achievements, TNT UK has also won The Queen’s Award for Enterprise in 2000, five National Training 

Awards and numerous other quality and sector awards.” 
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Mooi & conform de IiP Champion principes verwacht ik dat er voor degenen die nu toch dienen te 

vertrekken, door TNT passende oplossingen worden getroffen.   

10 december 

Ken- & Stuurgetallen 2010, maar wel een beetje prijzig. 

HR Kengetallen:  

 Geven inzicht in de hoedanigheid van het personeelsbestand en het personeelsmanagement.  

 Geven inzicht in ontwikkelingen in personeelsbestand en personeelsmanagement. 

HR Stuurgetallen:  

 Maken deel uit van het Besturingsproces.  

 Ze meten de ‘0-situatie’.  

 Ze geven m.b.v. streefwaarden de richting aan van het Beleid.  

 Ze vormen een basis voor het evalueren van het (HR-)Beleid. 

Deze info komt uit de Master Class Strategisch HRM, 4e college, die ik o.m. verzorg aan het NCOI. 

Eenvoudig gezegd: Kengetallen Ken je, zijn bekend in de organisatie vanuit het recente verleden (een 

mooi voorbeeld daarvan is het Maatschappelijk Jaarverslag van de Rabobank, met een scala aan info; 

niet de minste, Rabo, dus dit kan 'zo maar' een benchmark zijn voor je organisatie ), op 

Stuurgetallen Stuur je, dat is de wens voor de toekomst; Strategisch HRM weet je wel. 

Berenschot komt nu met het rapport Ken- en Stuurgetallen Personeelsmanagement 2010. (nb; zie 

o.m. ook de recensie die Pim Posdijk schreef) Klinkt goed maar is tegelijkertijd ook prijzig: € 599,- 

(ex.) Dat belooft wat, toch schaf ik het niet aan. Het Web biedt ons tenslotte een schat aan 

***gratis*** info, zie Rabo. & Ik doe hier ook een ***gratis*** duit in dat zakje. 

Daarom: HR Ken- & Stuurgetallen, in het kort. Een interessant voorbeeld, dat beiden tackelt, zou 

kunnen zijn: Ontwikkeling van de Medewerkers cfm. IiP. 

“Calculating the cost  

Although direct costs can be easily calculated, the true cost of employee development programmes 

can only be acquired by taking account of:  

 One-off costs (this might include set up costs for example the fee for undertaking the 

Investors in People scheme)  

 Ongoing costs (fixed/indirect costs do not vary with changes in levels of business activity 

while variable/direct costs fluctuate)  

 Opportunity costs (e.g. lost management/employee time)  

Payback  

Consider the Return on Investment and how long it could take before the benefits exceed the costs. 

There are some simple calculations that can be used to arrive at more accurate figures.  

Cost of initiative/reduction in costs = payback period”  
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Maar als er kosten aan verbonden zijn, aan HR, wat is dan de opbrengst?  

“Measuring the benefits!  

The costs must be balanced against the expected benefits. Key performance indicators can be difficult 

to quantify, businesses might look at changes in:  

 Staff turnover  

 Turnover amongst a particular set of employees  

 Absence levels  

 Customer complaints per employee  

 Recruitment costs  

 Salary costs  

 Profits  

 Annual turnover  

 Reputation  

 Percentage of new clients and new sales.” 

Als het goed is, dan zijn die Stuurgetallen na je Planperiode dus verbeterd & mag je conclusie zijn: 

Investeren in Mensen Rendeert!! (zeker mét IiP) 

Het wordt nog mooier: in 2010 komt Investors in People met de website Compare and Learn. Een 

site waarop organisaties hun HR Kengetallen, binnen een internationale context (nb; 40% van de 

Britse organisaties, uit alle bedrijfstakken, is een Investor in People & er komen steeds meer 

wereldwijd gevestigde organisaties bij), kunnen benchmarken; mooi toch?! 

 

Er is maar 1 ding waar je nu nog op hoeft te sturen: wordt een Investor in People, want voor de IiP-

ers is Compare and Learn m.n. bestemd. 'Ook een forse investering!' zeg je? Weet: IiP Rendeert! 

(direct een prachtig Stuurgetal, toch? ) 

Nb; om je nu een voorbeeld te geven van zo'n investering: de Gemeente & Zij begroten daarvoor:  

"Keurmerk Investors in People. In de tweede burap 2009 is budget aangevraagd om te komen tot het 

keurmerk Investors in People, verdeeld over de jaarschijven 2009 (€ 10.000), 2010 (€ 25.000) en 

2011 (€ 25.000). Het proces om te komen tot dit keurmerk past bij de ambities om zittend en nieuw 

personeel te boeien en te binden als modern werkgever. Om dit keurmerk te bemachtigen, start eind 

2009/begin 2010 een project met onder meer externe (project)begeleiding en uitvoeringskosten, 

waar genoemde budgetten voor bedoeld zijn. Dit project zou in september 2009 opgestart zijn, maar 

heeft door andere prioriteitenstelling een vertraging gekend." Ergo, stuurgetallen! 
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14 december 

De Online Gids voor Gelijke Behandeling 

De Commissie Gelijke Behandeling heeft een nieuw initiatief de website Werving; mooi initiatief. 

“Sollicitanten mogen niet worden achtergesteld of uitgesloten op basis van kenmerken die er niet 

toe doen voor de functie.” opent de site. Daarin ligt al direct een grote uitdaging. 

Dat beseft de Commissie ook daarom is de eerste TiP op de site de bezoeker wijzen op de 

Gelijkebehandelingswetgeving & daarin staat al direct een mogelijke uitzondering:  

“Voorkeursbeleid 

Een instrument dat u kunt inzetten om een divers personeelsbestand te realiseren is 

voorkeursbeleid. In de gelijkebehandelingswetgeving is een aantal bepalingen opgenomen die 

voorkeursbeleid mogelijk maken. Voorkeursbeleid heeft als doel dat de structurele achterstand van 

bepaalde groepen wordt opgeheven of verminderd. Daarom is voorkeursbeleid uitsluitend 

toegestaan voor:  

 vrouwen  

 etnische groepen  

 gehandicapten en chronisch zieken.” 

Mooi, maar gebeurt dat ook, uitzonderingen maken voor deze ‘minderheden’ door hen een 

wettelijke toegestane voorkeursbehandeling te geven? Ik betwijfel het. Althans, ik zie het nog niet 

veel & een recente special van MT ‘De 101 Vrouwvriendelijkste Bedrijven’  draagt hier ook al niet aan 

bij. Maar wie weet helpt deze site. 

I.i.g. maakt de site het ‘diversiteit begrip’ inzichtelijk, zelf noemen ze dat ‘discriminatiethema’s’. Deze 

thema’s zijn: 

 leeftijd, ras, godsdienst, geslacht, handicap, sexuele geaardheid, burgerlijke staat, politieke 

overtuiging, soort contract, soort werk 

Zoals je (wellicht) weet besteedt ook het Investors in People Model speciek aandacht aan Gelijkheid 

& Diversiteit. In de Standaard is dat indicator 3 “Strategieën voor het managen van mensen zijn er 

op gericht om gelijke kansen te stimuleren in de ontwikkeling van de mensen in de organisatie.” 

(nb; binnen het vervolgprogramma Profile wordt er ook op dit thema dieper ingegaan) 

Voor het IiP-Model betekent ‘Gelijk’:  

“Dit betekent erkenning dat, terwijl mensen verschillend zijn en als individu moeten worden 

behandeld, iedereen hetzelfde is in de betekenis van een gelijke waarde bezitten, gelijke rechten 

hebben als mens en de behoefte hebben om behandeld te worden met waardigheid en respect. In 

relatie tot de kansen om te leren en te ontwikkelen betekent gelijkheid: voorkomen en bestrijden 

van discriminatie vanwege iemands ras, geslacht, handicap, seksuele voorkeur, religie of geloof, 

leeftijd, burgerlijke staat, of andere persoonlijke kenmerken. Het zorgt ervoor dat alle groepen 

gepaste en eerlijke toegang hebben tot leer- en ontwikkelmogelijkheden.”  

Zie de overeenkomsten met het initiatief van de Commissie Gelijke Behandeling. 
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NB; op LinkedIn plaatste ik de POLL: Heeft je organisatie Doe mee! 

16 december 

Een betere toekomst (mét IiP……)! 

“Wat ondernemen met lef kan opleveren, bewees Rahma el Mouden in het gesprek dat presentatrice 

Elsemieke Havenga met haar probeerde te voeren. Al gauw nam El Mouden het woord volledig over 

om haar toehoorders met een enthousiaste spraakwaterval te vertellen over de start (vanaf nul) en 

groei (naar een miljoenenomzet) van haar onderneming MAS.  

MAS is het eerste multiculturele schoonmaakbedrijf in Nederland en Europa met het Investors in 

People-keurmerk. Dat betekent dat de bijna 400 medewerkers net zo belangrijk zijn als de 

opdrachtgevers  (nb; deze tekst heb ik aangepast omdat de redactrice foutief citeert).  

El Mouden spoort continu talent op, geeft ze de juiste plaats binnen de organisatie om ze vervolgens 

door middel van een of meerdere opleidingen ‘een betere toekomst’ te bieden. Ze werd in 1999 

uitgeroepen tot Zwarte Zakenvrouw van het Jaar. In latere jaren kreeg ze diverse andere 

onderscheidingen voor haar betrokken ondernemerschap.  

Zestien uur per etmaal stopt Rahma el Mouden in haar bedrijf en in haar bestuurlijke activiteiten. 

'Over vijf jaar wil ik afstand nemen van MAS. Er is meer in het leven. Ik wil zoeken naar iets waar mijn 

hart ligt. Bijvoorbeeld als directeur van de Dienst Werk & Inkomen, ook al moeten ze daar eerst wel 

wat soepeler leren omgaan met de regels'. Die droom wist Elsemieke Havenga haar aan het eind van 

haar wervelende verhaal nog te ontlokken.” 

Dit citaat komt uit het Sprout artikel Ambitieuze vrouwen groeien naar 1,5 miljard, dat vandaag 

verschijnt. Gefeliciteerd mw. El Mouden! 

 

MAS Dienstverleners was al vaker in het Nieuws, zoals in 2007 in een advertentiecampagne van het 

SIOO. 

17 december 

Beste 
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“If there's one thing the winners of the Boston Globe's 100 Top have in common, it's this: They all 

believe it's good business to keep employees satisfied, motivated, and working hard. Show them 

respect," dat stelt Shirley Leung, assistant managing editor of business news voor de Amerikaanse 

GLOBE n.a.v. hun Top 100. 

Tuurlijk, ‘ouwe koek’ maar toch: gemotiveerde én betrokken (nb; gecommitteerde) medewerkers 

behalen de Hoogste / Beste Resultaten! Dit is een wijsheid zo oud als de bekende Weg naar Rome. 

Kortom, dat doe je al binnen je organisatie, je mensen betrekken. Toch? 

In hun commentaar op Leung’s bijdrage merken Harvard Business Review redacteuren Cheryl Dolan 

en Faith Oliver echter op: 

“But not every company is so lucky. In fact, many organizations are bastions of dysfunction, where 

overwork and stress fuel negative and aggressive behaviors. For example, take bullying — one of 

those behaviors which tends to spike up during stressful times. One recent study states, "37% of the 

U.S. workforce (an est. 54 million Americans) report being bullied at work; an additional 12% witness 

it. 49% of workers. Simultaneously 45% report neither experiencing nor witnessing bullying. Hence, a 

silent epidemic." Wat is dat nou jammer….  

Nou ja, het is zeker geen utopie wat beide redacteuren hier opmerken. Recent hoorde ik nog over de, 

op zijn zachtst gezegd belabberde, werksfeer binnen een grotere Nl. Zorginstelling. De enige band die 

de medewerkers nog hebben is die met de zorgvragers en met directe collegae want: ‘Je laat hen 

toch niet in de steek!!’ Mooi, maar niet heus. Overigens, het verbaast je natuurlijk niet maar deze 

Zorginstelling is geen IiP-er……  

Dolan & Oliver: “Some say dysfunctional workplace behaviors, such as bullying and aggression, are 

just part of work, that they don't affect the bottom line, and that people should just "knock it off," 

and get back to business.” (nb; zie verpleegkundigen hiervoor) “But the results of this thinking deeply 

negatively impact business. "The threat response is both mentally taxing and deadly to the 

productivity of a person — or of an organization. It impairs analytical thinking, creative insight, and 

problem solving," says David Rock of Strategy+Business.  

For one such company, an employee engagement survey revealed poor morale, rampant relational 

aggression, and a bully at the center. Leadership hadn't addressed the dysfunctional dynamic, and 

staff members weren't held accountable for workplace relationships.”  

Hoe los je dat op? ‘Met Investors in People, natuurlijk!’ , zeg ik dan.  

Het IiP-Model is geen ‘MTO’ (Medewerkers Tevredenheids Onderzoek) maar het legt wel een sterke 

focus op betrokkenheid / Commitment van de medewerkers én de managers. Betrokkenheid die 

uiteindelijk aan de basis ligt van organisatie continuïteit.   

Uit het onderzoek), “Taking Stock. CBI education and skills survey”:  

 71% of Board level executives who participated in Investors in People felt that working 

towards Investors in People recognition had a positive effect on their business  
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 52% of Board level executives who participated in Investors in People saw a key benefit to 

Investors in People recognition as improved staff morale  

 Nearly a quarter, 24% of Board level executives who participated in Investors in People, saw 

efficiency improvements 

Het invoeren van Investors in People Model in je organisatie kan ‘zo maar’ een Goed Voornemen zijn 

voor 2010…….  

20 december 

Wens voor 2010: een Inspirerend 2010! 

Uiteraard wens ik jou & degenen die je lief zijn, al het Goede voor 2010!!  

  

Mijn voornemen? in 2010 gaan we Investeren in Mensen!  

 Zie ook mijn wenskaart voor jou 

 

‘Have Invincible Faith, Have Invincible Hope in the Invincible Dignity of Men.’ 

Nelson Mandela 

21 december 

Hoogopgeleid personeel is ook wat waard. 

http://www.willemscheepers.eu/
http://willemscheeperss.wordpress.com/
http://investorsinpeople.spaces.live.com/blog/cns!A7B45ED958588999!1641.entry
http://www.damies.nl/IiPinNl%202010.pdf
https://hphcoa.blu.livefilestore.com/y1mUxZiYw6YHU5HtVBUhg4uNflTpRnBMuQZR8hgjZ6_DzA-6RDL4MVJYsuYHVsoXyqw7YfXSiyjW5gwuNeTx32r8_QQyKx1YqVnLcBYW6tKn17Xas8kJgQjh5ktuOkePFq19TT8ArEgvwmpOCEuOhKRCA/IiPinNL%202010.jpg
http://www.46664.com/Home.aspx
http://investorsinpeople.spaces.live.com/blog/cns!A7B45ED958588999!1643.entry


  Vergelijk & Leer 

www.willemscheepers.eu 
http://willemscheeperss.wordpress.com   

Je leest het niet vaak, dat een overname mede wordt bepaald door het hoogopgeleide personeel dat 

de andere c.q. de over te nemen, organisatie in dienst heeft. 

Dit laatste is nu het geval bij het 2e overname bod dat SPYKER doet in de race om het Zweedse 

SAAB. ceo Victor Muller verklaart vandaag in de media waarom zij hun 2e bod doen & dus 

geïnteresseerd blijven in een samengaan met de Zweedse autoproducent: ‘Door de overname krijgt 

SPYKER een wereldwijd distributienetwerk, hoogwaardige productiefaciliteiten en hoogopgeleid 

personeel in handen.’  

Zou de waarde van de blijkbaar waardevolle SAAB medewerkers ook op de balans staan? Zo ver is 

het waarschijnlijk nog niet, maar dat komt nog wel in onze Kenniseconomie, de balanswaarde van 

kennis, kunde & competenties; daar ben ik van overtuigd. 

Het ‘enige’ dat SPYKER – SAAB nu nog dient te doen dat is al die goede medewerkers niet alleen ‘in 

handen te hebben’ maar ook aan zich binden & boeien. Waarmee lukt hen dat?  

22 december 

Zet je Medewerkers voor je Klanten, het levert je 18% meer omzet op! 

Nu is dat natuurlijk altijd handig, je medewerkers voor je klanten zetten. Da’s handig om je klanten te 

kunnen helpen! Maar dat is niet wat de Manchester Business School hier bedoelt. 

MBS publiceert deze maand resultaten uit een onderzoek naar resp. Klant- en 

Medewerkersbetrokkenheid. Als je een keuze dient te maken tussen beiden, wat heeft dan de 

voorkeur? Conclusie van MBS: “PUT STAFF BEFORE CUSTOMERS” Da’s voor veel organisaties nog al 

wat, de Klant is toch je Koning?  

MAS hoorde ik het zo zeggen: ‘Je Klanten zijn Koning, maar je Medewerkers zijn Keizer.’ Bij relatief 

veel ondernemers in de zaal riep dat toen enige verwarring op. Nu blijkt uit wetenschappelijk 

onderzoek dat zij gelijk heeft. Uit het persbericht: “Research by the Manchester Business School 

found that firms can have an 18% positive impact on sales by raising employee opinions above 

customers”.’& de klant dan?’ vraagt u? “However, businesses were warned that it is still vital to meet 

customer expectations to prevent drops in future sales.” Gelukkig maar….. 

MBS geeft nog de volgende toelichting. 

`Gary Davies, professor of corporate reputation at Manchester Business School, said: “Our study 

focused on comparing primary measures of reputation to financial data at the level of individual 

businesses, something which has not been done before. The correlation between what we call the 

reputation gap and sales performance was clearly evident.  

“Organisations that ensure they engage with employees to build strong corporate values and improve 

their views of the business can benefit from growth of up to 18% the following year.”  

The study also suggested that marketing and human resources departments should work more 

closely together. As marketing departments focus on creating and developing the organisation’s 

brand, the human resources department needs to carry that over into staff mentality.  
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“Organisations should question the emphasis it has previously placed on aligning consumer and 

employee perceptions,” said Rosa Chun, professor of business ethics and corporate social 

responsibility at the school.  

“If, over time, employee perceptions can be consistently kept above those of customers the 

organisation will reap the rewards financially.”  

Buiten het genoemde % zijn deze feiten ons natuurlijk al bekend: Betrokken, sterker nog 

Gecommitteerde, medewerkers én managers leveren je meer resultaat op. De klant waardeert het 

toch als hij, zij kan ook, wordt geholpen door een professionele, goed geïnformeerde, goed 

gehumeurde  & een bij zijn dienst/product betrokken medewerker. Dat levert sowieso je organisatie 

meer resultaat op dan je grootste concurrent. Want waar vind je ze nog, betrokken medewerkers???   

23 december 

Investors in People in 2010; filmpje! 

Gepubliceerd: mijn nieuwe filmpje over het Investors in People Model. Het is een ontwikkelmodel, 

dus je kan er altijd iets nieuws over melden.  

Deze keer: - met een hardnekkig misverstand, – met rendement, – met de financiële ‘crisis’, – met 

Commitment, - met organisatieverandering, – met HR Modellen, – met de competenties van de 

Grootste IiP-er, – met benchmarking, – met ervaringen, met ……. & Met Nederlands gesproken tekst! 

 

Over de nieuwe film plaatste ik o.m. ook een link in de Investors in People in Nederland groep op HR 

Base; dat leverde al direct een reactie/vragen op van Léon Algra:  

“Fraai onderzoek! Waar is dit onderzoek gehouden en welke organisaties en bedrijven hebben 

hieraan meegedaan? 

Hoe kom je aan deze percentages? Waar worden deze tegen afgezet? Wat is de meerwaarde van 

I.I.P? Ook t.o.v andere modellen zoals bijvoorbeeld E.F.Q.M en I.N.K.?”  

Mijn antwoord:  

“Veel vragen Léon, dank voor je interesse.  

De antwoorden: 

=> Het onderzoek van de Manchester Business School, 

=> Over het boek van Tidd & Bennant met het rendement, 

=> de vergelijking tussen INK c.q. EFQM.  

Antwoord op deze vragen & veel meer (bijv. over de onderzoeken naar het effect van het Investors in 

People Model) vind je in het Investeren in Mensen weblog c.q. in het ManagementPro weblog, 

rubriek Investors in People en in de boeken die ik schreef over het IiP Model.  

Roept de info vragen op of, beter nog, interesse in de invoering van het IiP Model(!), laat het me 

maar weten. "  
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Je vindt de video in de ‘Video hoek’ op de startpagina van dit blog, je ziet ‘m ook door deze link te 

volgen.  

Ik wens je Veel & Inspirerend Kijk Plezier!  

24 december 

Betrokkenheid van Medewerkers, een Investors in People voorbeeld / Learning 

Dinsdag schreef ik hier ‘iets’ over recente onderzoekresultaten naar de betrokkenheid, of het 

Commitment, van medewerkers (én managers) bij de werkzaamheden van Hun organisaties. 

Woensdag vroeg Léon naar bewijslast & ontving die van mij. Vandaag heb ik aanvullend een 

praktijkvoorbeeld: het Britse AMEY. 

“AMEY is a leading provider of services to both the public and private sector working with clients from 

the aviation, central government, defence, education, local government, rail and strategic highways 

markets. Eleven thousand people work for AMEY.” 

Om hen, de mensen in hun organisatie, (nog) meer te betrekken bij hun werkzaamheden voor Hun 

organisatie voerde AMEY recent het Investors in People Model in. 

“The organisation is clear that there is a compelling case for improving employee engagement to 

achieve business objectives, recognising it as an ongoing journey rather than a quick fix. Employee 

engagement is a critical issue for AMEY if we are to continually improve our service to the customer 

and ultimately the public. Line managers are key in improving engagement, so supporting them to 

truly engage with their teams is a priority for AMEY.” zegt Chief Executive, Mel Ewell.  

Ewell: “AMEY’s annual survey results show that the most engaged teams correlate to some of the 

best performing teams in terms of achieving business KPIs. Many of AMEY’s engagement initiatives, 

including the self-nomination talent process, ensure the organisation helps its employees develop the 

capability required by the business and in turn retains its people. In addition, AMEY’s recent Investor 

in People accreditation has given the business a competitive edge in winning work and attracting new 

employees. The organisation has also seen a significant decline in attrition rates over the last twelve 

months, leading to a reduction in lost productivity hours and lower recruitment and training costs.”  

& Lagere kosten, zeker in tijden van CRISIS, dat willen we toch allemaal……..  

29 december 

Betalen wij onze Zware Beroepers wel genoeg? 

Binnen de AOW Plannen is er, ondanks uitgebreid polderen, nog steeds geen overeenstemming over 

de definitie van het begrip Zwaar Beroep. Tot nu toe zijn het toch vooral de stratenmakers die wat dit 

betreft in the picture staan; da’s fijn want dan krijgen zij ook eens de aandacht die ze verdienen (sic.).  

In november liet FNV Bondgenoten een onderzoek binnen de sectoren Industrie, Bouw, Transport & 

Zorg. Daarmee geven de Bondgenoten impliciet aan in welke sectoren dat zij de Zware Beroepen 

terugvinden.  
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Vrijwel direct daarop reageerde staatsecretaris van Sociale Zaken Klijnsma met de mededeling dat 

alleen lichamelijke arbeid onder de noemer Zwaar mocht vallen en niet een beroep waarbij je 

’slechts’ psychisch belast zou kunnen worden; beroepen zoals verpleegkundige, leerkracht, 

politieagent. ‘Als je versleten bent, houdt het op. Maar wie overspannen is, kan genezen. Dat is vaak 

een kwestie van voldoende rust en aandacht voor de omstandigheden thuis en op het werk.’  

Eén van onze dochters verzorgt in een verpleeginstelling momenteel meervoudig, d.i. zwaar 

lichamelijk en geestelijk, gehandicapten. Ondanks de hulpmiddelen die aan haar & haar collegae 

beschikbaar staan, heb ik niet de indruk dat deze verpleegkundigen hun werk als ‘lichte’ fysieke 

arbeid beschouwen……  

Het probleem rondom de definiëring wordt alleen maar groter nu vanochtend werkgevers en 

werknemers tot de slotsom komen dat er een salarisgrens dient te komen die bepaalt wat een Zwaar 

beroep is: verdien je minder dan € 35.000,- / jr. dan is de kans groot dat je in een Zwaar Beroep zit. 

“Mensen met een zwaar beroep zitten meestal in de lagere inkomensklassen. We hebben berekend 

dat je met een inkomensgrens van 35.000 euro bruto zo’n 90 procent van de mensen die je graag wil 

ontzien, wel hebt gehad.” aldus FNV Bestuurder Jan Berghuis.  

Zo wordt pijnlijk duidelijk dat we in een welvarend land als het onze het toch niet écht goed voor 

hebben met de mensen die fysiek het zwaarst worden belast. Dat verschil zal nu ook niet worden 

rechtgetrokken. Maar: dit nieuwe voorstel is i.i.g. fijn voor die genoemde verpleegkundigen, zij vallen 

zeker onder deze norm; leerkrachten & agenten dito…….  

(nb; deze entry verschijnt vandaag ook in ManPro, doublures in mijn blogs wil ik voorkomen maar dit 

onderwerp is belangrijk genoeg dat het dubbel aandacht kan krijgen.) 

Overigens, vraag is dan nog wel of een dienstverlener met 35.000+ salaris ook geen Zwaar Beroep 

kan hebben? Maar daarover morgen meer. 

30 december 

Ben je een Dienstverlener? Dan heb je waarschijnlijk een Zwaar Beroep. 

& Da's geen grapje. 

Waar de gehele 'Zwaar Beroep'-discussie nu aan voorbij lijkt te gaan dat is de broodnodige 

kennisontwikkeling: kan mijn huidige nu nog maar 43 jaar oude dienstverlener (nb; d.i. onderdeel 

van het profiel van de gemiddelde dienstverlener) mij over 20 jaar, in zijn dan nog steeds werkzame 

leven(!), voorzien van een optimaal advies? Ik betwijfel het. 

Op dit moment blijkt Kennisontwikkeling binnen ons land, zelfs binnen Europa, niet al te best te 

staan aangeschreven (bron: INSEAD), dit belooft ‘wat’ voor de toekomst. Voor dat je het weet, als 

cliënt, krijg je over enige tijd een advies waarbij het debakel van DSB nog maar een vingeroefening 

blijkt te zijn geweest. 

Maar misschien hebben wij, cliënten, 1 “geluk”: de digitalisering van informatie neemt inmiddels & in 

snelheid zodanige vormen aan dat de functie van menselijk dienstverlener binnen enkele jaren 

volledig kan(!) worden vervangen door die van de virtuele dienstverlener. Dienstverlenende 

organisaties hoeven er daarvan maar 1, digitaal, te ontwikkelen i.p.v. een heel scala aan ouder 
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wordende personen/dienstverleners die nu al moeite lijken te hebben om zichzelf te ontwikkelen c.q. 

bij te schaven. 

Het zou ‘zo maar’ kunnen: Dienstverlening als Zwaar Evoluerend Beroep . Lees ook op ManPro: ‘Is 

Dienstverlening ook een Zwaar Beroep?’ 

Overigens, je kan als werkgever, als organisatie natuurlijk nu al beginnen aan die broodnodige, met 

IiP geplande, kennisontwikkeling van je medewerkers & managers. Misschien is het toch fijn als de, 

ook ouder wordende, cliënt straks nog steeds een mens spreekt......  

31 december 

Manager, ontwikkel in 2010 vooral je zelf; als primaire verantwoordelijkheid. 

Wellicht is het beter om te stellen ‘Ontwikkel ook jezelf, naast je medewerkers/collegae’, maar het 

advies dat Strateeg Prahalad ons geeft aan het einde van dit jaar voor het komende jaar, is niet 

minder interessant & inspirerend. 

Uit ‘The Responsible Manager’ de column die C.K. Prahalad deze maand schrijft in de Harvard 

Business Review. 

 Understand the importance of nonconformity. Leadership is about change, hope, and the 

future. Leaders have to venture into uncharted territory, so they must be able to handle 

intellectual solitude and ambiguity.  

 Display a commitment to learning and developing yourself. Leaders must invest in 

themselves. If you aren’t educated, you can’t help the uneducated; if you are sick, you can’t 

minister to the sick; if you are poor, you can’t help the poor.  

 Develop the ability to put personal performance in perspective. Over a long career, you will 

experience both success and failure. Humility in success and courage in failure are hallmarks 

of a good leader.  

 Be ready to invest in developing other people. Be unstinting in helping your colleagues realize 

their full potential.  

 Learn to relate to those who are less fortunate. Good leaders are inclusive, even though that 

isn’t easy. Most societies have dealt with differences by avoiding or eliminating them; few 

assimilate those who aren’t like them.  

 Be concerned about due process. People seek fairness—not favors. They want to be heard. 

They often don’t even mind if decisions don’t go their way as long as the process is fair and 

transparent.  

 Realize the importance of loyalty to organization, profession, community, society, and, above 

all, family. Most of our achievements would be impossible without our families’ support.  

 Assume responsibility for outcomes as well as for the processes and people you work with. 

How you achieve results will shape the kind of person you become.  
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 Remember that you are part of a very privileged few. That’s your strength, but it’s also a 

cross you carry. Balance achievement with compassion and learning with understanding.  

 Expect to be judged by what you do and how well you do it—not by what you say you want to 

do. However, the bias toward action must be balanced by empathy and caring for other 

people.  

 Be conscious of the part you play. Be concerned about the problems of the poor and the 

disabled, accept human weaknesses, laugh at yourself—and avoid the temptation to play 

God. Leadership is about self-awareness, recognizing your failings, and developing modesty, 

humility, and humanity. 

Prima Management Tips & feitelijk hebben ze allemaal een link met het IiP-gedachtegoed…..  (nb; 

voor wie het nog niet weet: ook grote tekstblokken zijn te vertalen met Google's Translator) 
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Januari 2010 
 

 Mooie start van 2010: Wat betekent binnen het IiP-Model ‘betrokkenheid van 

medewerkers’? 

 

Een interessante vraag die studente Nanne van Cuijk mij vandaag mede stelt n.a.v. haar 

eindopdracht voor de Master Strategisch Human Resource Management’. Ze wil de betrokkenheid 

van de medewerkers bij ‘Hun organisatie’ meten maar ook nagaan wat er kan gebeuren om dit, ‘zo 

nodig’, te verbeteren/verhogen?!                  

In mijn antwoord aan Nanne, dat o.m. ingaat op het cruciale belang van Communicatie door het 

(Top-)management, geef ik ook aan wat het IiP-Model verstaat onder ‘betrokkenheid’ of wel 

‘Involvement’:  

“Involving your people in creating and maintaining your organisation culture is critical. Your people 

must believe that they: 

o Are included in decision making.  

o Have responsibility for their role. 

o Have ownership for their role.  

o Get regular feedback and updates from managers.  

o …Objectives will be achieved by individuals, teams and the organisation.”  

In de praktijk meten we die Beleving o.m. met dergelijke stellingen/vragen:    

 The people I work with are willing to help each other even if it means doing something 

outside their usual activities or job 

 My work colleagues help me as much as I would like them to 

 My immediate manager helps me as much as I would like him or her to 

 I trust my immediate manager to be honest 

 My immediate manager thanks me for a job well done 

 I understand what is required of me in my job 

 I receive good communication from my immediate manager to carry out my job 

 When I see something wrong I feel I can mention it  

(meer) Betrokkenheid van medewerkers én managers; een mooie doelstelling én een Mooie Start 

van 2010! 

 

 Meer Vrouwen aan het Werk, 1 van de Grootste Uitdagingen. 

 

“Across the rich world more women are working than ever before. Coping with this change will be one 

of the great challenges of the coming decades.” dat meldde The Economist vlak voor het einde van 

het jaar 2009. Wat dan die Grootste Uitdaging is?   

“The economic empowerment of women across the rich world is one of the most remarkable 

revolutions of the past 50 years. It is remarkable because of the extent of the change: millions of 

people who were once dependent on men have taken control of their own economic fates. It is 

remarkable also because it has produced so little friction: a change that affects the most intimate 

aspects of people’s identities has been widely welcomed by men as well as women. Dramatic social 

change seldom takes such a benign form.” Da’s het mooie aspect van deze ontwikkeling, maar: 
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In de traditie van het ondernemen, door m.n. oudere mannen (….), past nu nog niet het beeld van 

ambitieuze vrouwen: “One obvious problem is that women’s rising aspirations have not been fulfilled. 

They have been encouraged to climb onto the occupational ladder only to discover that the middle 

rungs are dominated by men and the upper rungs are out of reach. Only 2% of the bosses of Fortune 

500 companies and five of those in the FTSE 100 stockmarket index are women. Women make up less 

than 13% of board members in America. The upper ranks of management consultancies and banks 

are dominated by men. In America and Britain the typical full-time female worker earns only about 

80% as much as the typical male.”  

 

Maar toch komen zij er in grote getallen aan, de vrouwen! Het gaat te ver om te stellen dat er sprake 

is van discriminatie van vrouwen op de werkplek maar dat er nauwelijks sprake is van gelijke 

behandeling van vrouwen én mannen, mag duidelijk zijn. We hoeven daarvoor ‘slechts’ te kijken naar 

het verschil in salariëring binnen de Financiële Dienstverlening: mannen verdienen op alle 

functieniveaus meer dan mannen…. The Economist stelt dat dit onderscheid niet lang meer te 

handhaven is, wil je als organisatie tenminste die noodzakelijke vrouwen kunnen werven voor de 

vacatures die je krijgt!  

“The change is dramatic nevertheless. A generation ago working women performed menial jobs and 

were routinely subjected to casual sexism—as “Mad Men”, a television drama about advertising 

executives in the early 1960s, demonstrates brilliantly. Today women make up the majority of 

professional workers in many countries (51% in the United States, for example) and casual sexism is 

for losers. Even holdouts such as the Mediterranean countries are changing rapidly. In Spain the 

proportion of young women in the labour force has now reached American levels. The glass is much 

nearer to being half full than half empty.” Mee eens: half Vol!  

 

Diversiteit (nb; & Gelijkheid), het blijft een onderwerp dat de meer dan (brood)nodige aandacht 

krijgt; zie alleen al de regelmaat in entries hierover in het ManPro blog. Gelijkheid & Diversiteit (nb; & 

dan niet alleen ‘diversiteit’ v.w.b. vrouwen) heeft ook/zeker de aandacht bij de implementatie van 

het IiP Model. Binnen het Investors in People Model zijn we hierover dan ook heel duidelijk:  

“Investors in People believe treating people equally is essential to being an effective organisation.”  

 

 Al Qaida is geen Investor in People. 

 

& da’s maar goed ook. 

Op 25 december jl. probeerde een terrorist-in-opleiding een aanslag te plegen op de vanuit A’dam 

vertrokken North West Airlines vlucht 253. Uit alles blijkt dat deze terrorist niet goed was opgeleid. 

Hij had zeer waarschijnlijk geen inwerkprogramma gehad & tijdens zijn opleiding was hij niet, met 

enige regelmaat, geëvalueerd. Inwerken en (ook tussentijds) Evalueren zijn belangrijke onderdelen 

van het IiP-proces. Daarom mijn conclusie: Al Qaida is geen IiP-er! 

  

Dat dit maar ’goed ook is’ dat concludeer ik omdat een goed opgeleide terrorist wel in zijn Missie zou 

zijn geslaagd. Een geslaagde Missie die wellicht ruim 200 slachtoffers als ‘resultaat’ zou hebben 

gehad…….. Macaber is nu dat in het reguliere bedrijfsleven juist een niet goed opgeleide medewerker 

zorgt voor ‘slachtoffers’ onder de klanten! Klanten krijgen een product dat niet naar wens 

functioneert, een advies dat kant-nog-wal-raakt, wordt onbeholpen (soms zelfs onbeschoft) 

geholpen, kan tot sintjuttemis wachten op een antwoord etc.etc.  
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Daarom: goed dat i.i.g.organisaties uit de sector van Al Qaida geen IiP-er zijn & de kans dat ze dat 

worden is ook nihil. Maar: dat geldt natuurlijk niet voor organisaties waar het welzijn van de klant 

(nb; én werknemer) wél hoog in het vaandel staat. 

 

 Als zelfs MT aan IiP aandacht gaat besteden….. 

 

In Management Team ‘het meest gelezen blad door Managend Nederland’ wordt aandacht besteed 

aan het effect van Investors in People Model! Kijk, daarmee komen we alweer een ‘aardig eind op de 

goede (management) weg’!  MT meldt vandaag:  

 

“We melden al eerder dat de ‘people manager’ de trend zet. En daarnaast bleek uit onderzoek dat 

‘People Management’ harde resultaten oplevert. Uit een 2-jarige studie die in opdracht van o.a. 

Investors in People UK en het Britse Department for Innovation, Universities and Skills is uitgevoerd, 

laat zien dat organisaties die bewust kiezen voor people management beter presteren dan 

organisaties die dit niet doen. Aan de hand van een raamwerk van maatregelen en activiteiten op het 

gebied van people management werd de performance van 3000 werkgevers getoetst. Hieruit bleek 

dat de ‘people management organisaties’ een hogere winst per werknemer, hogere winstmarges en 

een hogere productiviteit realiseren.  

Hoe breder de activiteiten die organisaties op het gebied van people management ontplooien (van 

werving tot binding van medewerkers en van het ontwikkelen van vaardigheden tot en met 

functieontwerp), des te hoger het effect op de performance van de organisatie. Het onderzoek toont 

aan dat als een organisatie zijn investering in people management verhoogt met 10%, dit resulteert 

in een stijging van de brutowinst per medewerker van zo’n €2000 per jaar.  

 

Andere resultaten uit het onderzoek: 

 Jonge organisaties scoren beter dan organisaties die al lange tijd bestaan 

 Er treed altijd een verbetereffect op, ongeacht of een organisatie al investeert in people 

management, hoe hoger de inspanningen op dit vlak, des te beter de resultaten 

 Organisaties die hoog scoorden in het onderzoek bleken goed uitgerust te zijn om een goede 

werkomgeving te creëren en zijn innovatief leidend in de markt.”  

Lees meer, zoals ook nog ‘35 Tips’, tips die (uiteraard) gerelateerd zijn aan het IiP-gedachtegoed, in 

‘Beter People Management betaalt zich uit’. 

 

 Regelzucht & IiP 

 

N.a.v. het bericht over het IiP Model op de site van MT schreef Hans Waltman een entry op 

Regelzucht: Wij van Investors in People adviseren Investors in People. Hans signaleert: “De 

aankondiging van de nieuwe Haarlemmerolie op het gebied van personeelsmanagement. Beter 

peoplemanagement betaalt zich uit! Dat uitroepteken is van mij, het stond er niet, maar ik hoorde 

het gewoon. Het verhaal rammelt aan alle kanten. Voor mij is het niets meer dan uitgekookte 

commerciële borrelpraat. O ja, ze geven ook nog tips om je skills te verbeteren: 35 stuks nog wel! 

Trap er niet in, zo naïef bent u toch niet? …….. Last but not least: het 2-jarig onderzoek waarop 

Investor in People zich baseert is gewoon hun eigen onderzoek. Hoe betrouwbaar kunnen 

uitkomsten dan zijn? Wij van WC-eend adviseren WC-eend. Het is triest. Heeft u ook zo’n IiP-logo op 

uw briefpapier? Tja…, dat is dan ook heel erg triest.”   
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Dat vraagt om een reactie. Daarom mijn reactie aan Hans op Regelzucht: “Inderdaad Hans, het lijkt 

verdacht veel op Marketing. Toch zijn er ook onafhankelijke onderzoeken die het succes van het IiP 

Model aantonen, gelukkig maar.  Ik heb het volgende voor je: 

o ‘Engaging or Success, enhancing performance through employee engagement’ van 

The McCleod Review; 

o ‘The Impact of Investors in People on People Management and Firm Performance’ van 

de Cranfield School of Management’; 

Interessant is ook nog dat wat Tidd en Besant opmerken over het rendement van IiP in de 4ed van 

hun boek ‘Managing Innovation, Integrating Technological, Market and Organization Change’. 

Volgens hen is het IiP Model het enige managementmodel dat bewezen rendeert. 

& Hier tot slot is daar ook nog het INSEAD rapport “Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for 

an Innovative and Sustainable Europe,”  

 

Los van al deze bewijzen c.q. marketing: als je niet gecommitteerd bent aan het IiP-Model dan behaal 

je dat rendement niet!  Maar ja, geldt dat commitment niet voor alle modellen c.q. veranderingen 

die je in een organisatie wil implementeren?” 

 

 AVANS’ MER-docenten scoren ‘excellent’ 

 

“Het docentenkorps van de AVANS opleiding Management, Economie en Recht (MER) in Den Bosch is 

deze maand bij de accreditatie beoordeeld als ‘excellent’. Het is de eerste keer dat een 

Avansopleiding deze titel behaalt. Adjunct-directeur Noortje de Bruin van de Academie voor 

Management en Bestuur ontving het bericht afgelopen week van de accreditatieorganisatie NVAO. 

‘We gingen voor de beoordeling excellent van de kwaliteit van ons personeel. Die kregen we van 

onderzoeker NQA. Normaal gesproken is de NVAO, die de uiteindelijke beoordeling doet, strenger. 

Maar zij vonden de argumentatie ook overtuigend.’  

Eerste in Nederland Het is de eerste excellente benoeming voor Avans en ook de eerste op dat 

gebied voor een MER-opleiding in Nederland. ‘Het is natuurlijk moeilijk vergelijken met andere 

opleidingen, want je weet niet wat daar speelt. Toch moet je laten zien dat je er met kop en 

schouders bovenuit steekt. Dat onze academie het keurmerk Investors in People heeft, helpt 

natuurlijk ook goed mee’, stelt De Bruin. Meer dan waardering zit er niet vast aan het predicaat. ‘We 

zijn heel trots dat we dit met open dagen mogen uitdragen. Het is leuk voor Avans en voor ons team. 

Nu moeten we het waar blijven maken.’" Bron: Punt-Avans 11/01/10  

PROFICIAT!  

 

 Interessante, experimentele vorm van beloning 

 

Er is een discussie gaande over verschillende vormen van beloning in het algemeen en de bonus in 

het bijzonder. Die bonus staat niet alleen ter discussie binnen de financiële wereld of op Top niveau, 

ook op de ‘gewone’ werkvloer wordt er naar alternatieven gezocht om medewerkers te belonen en 

daarmee tevens te motiveren, motiveren om samen Resultaat te behalen. (nb; dit nog even los van 

het feit of geld ook wel écht een motivator is…..) 

 

Nu is er iets interessants, een life test case door een team van het MIT. Dit team van het 

Massachusetts Institute of Technology deed mee aan een wedstrijd waarin 10 rode weerbalonnen 
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dienden te worden getraceerd, weerbalonnen die zich ergens in de lucht bevonden boven de 

Verenigde Staten; prijzengeld voor de winnaar: $ 40.000. Mooie uitdaging maar hoe vind je nu zo 

snel 10 van die balonnen, zelfs al zijn ze rood, verspreid over het oppervlakte van een groot 

continent? In je 1-tje lukt je dat nooit, dat vraagt om samenwerking! Social networks zijn daarvoor 

hét medium maar dan komt de volgende vraag: hoe krijg je je vrinden e.a. contacten zo ver, zo 

gemotiveerd om mee te doen aan dit teamspel? 

 

MIT’s Sandy Pentland kwam tot het volgende beloningsvoorstel: “If the MIT team won, each person 

who had joined the team and correctly identified a balloon won $2000 — but if someone had referred 

that person to the team, the referrer also got $1000. And whoever referred that referrer got 

$500….and so on, with any balance going to charity.” Kortom voor iedereen die een poging 

ondernam lag er een beloning in het verschiet & als er nog ‘iets’ overbleef dan ging dat naar het 

Goede Doel. Zo ben je samen ook nog eens MVO bezig! Meer nog dan de financiële beloning die 

(waarschijnlijk) aan de horizon wachtte, leek het samenspel (nb; zowel ‘samen’ als ‘spel’) hier dé 

motivator!  

Kort & Goed: Pentland’s team won! & professor Pentland zelf, MIT’s Head of the Human Dynamics 

Group, heeft een interessante motivatie- & teamwork casus! 

 

 Over Digitale Rechters, over Androïde Verzorgenden, over de digitalisering van de 

werkplek 

 

2 berichten in een regionaal dagblad: ‘Scepsis over nieuwe digitale rechter’ en ‘Androïden gaan in 

ziekenhuizen drankjes inschenken’. Het lijkt er sterk op dat de virtuele toekomstvisie van AVATAR 

sneller op ons afkomt dan dat we dit nu voor mogelijk houden….. Binnen relatief korte tijd, een 

decennium, zijn we al gewend geraakt aan het delen van kennis, nieuws, berichten en informatie op 

& over de digitale snelweg, kiezen we onze nieuwe producten op basis van een schat aan 

consumenten info online, winkelen we steeds meer online, staat de actuele uitvoering van steeds 

meer beroepen op de tocht: zo lijkt het vak van vertaler virtueel te worden overgenomen door een 

gratis(!) digitale variant en staat het vak van uitgever op losse schroeven door de komst van print-on-

demand.  

 

Die nu als eerste volgen in de evolutie van actueel naar virtueel dat zijn de rechters. Met de komst 

van E-Court wordt voor het eerst in ons land aan de stoelpoten van de uitvoering van de rechtelijke 

macht gezaagd. & Zoals altijd bij nieuwe trends is er weerstand! Maar die tegenstand was er ook 

tegen de mededeling dat de Aarde rond was, de komst van de 1e auto, de melding dat de pc meer 

zou zijn dan een typemachine etc. Toch zal snel blijken dat deze digitale versie van rechtspraak 

toekomst heeft: de consument wil snelheid.  

Iets meer relevant is dat waarmee de TU Eindhoven nu komt: een Androïde of robot die binnen 

ziekenhuizen de rol overneemt van verzorgende door drank en voedsel rond te brengen naar de 

patiënten en door de vloer te dweilen. TU/e projectleider Rene van de Molengraft verwacht dat deze 

Androïden over een decennium inzetbaar zijn. Dat lijkt mooi maar dat is het niet. De kans is groot dat 

deze Androïde nog sneller inzetbaar is. Motivatie is 2-ledig: – de personele zorg in de Zorg is groot, – 

kijkt u naar dit Japanse filmpje (nb; de jongeman is nog geen echte patiënt maar de echte zorgvrager 

zal, met de extreme vergrijzing in Japan, snel volgen). 
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De werkplek verandert, zoveel is zeker, maar wellicht zelfs (veel) sneller dan de meesten van ons nu 

denken, dan de meesten van ons nu zelfs voor mogelijk houden….. 

 

 Investering in complexe systemen is waardeloos als ze vervolgens niet naar 

behoren functioneren. 

 

“With a work force of more than 150 people, most of whose roles are itinerant arbiters of quality, it is 

critical that MCTA’s business practices deliver well-trained, technically astute teams capable of 

operating independently. In common with MOD-wide practice, MCTA is committed to meeting the 

Investors in People Standard, achieved accreditation in 1999 and most recently was re-accredited in 

2003/2007.  

Modern navies rely for their fighting capability on small numbers of highly complex and effective 

weapon systems. The investment in these systems is wasted if they do not perform satisfactorily 

when called upon in action. MCTA has evolved to provide the periodic, independent, rigorous and 

meticulous examination necessary to ensure the highest standards of system installation and 

performance by people.”  

Eenvoudig vertaald: ‘Als je geen goed opgeleide en betrokken medewerkers hebt, dan behaal je met 

de (complexe) systemen in je organisatie niet het gewenste resultaat.’ Of je nu een Marine bent of 

niet: een waarheid-als-een-koe, toch? (nb; maar dit geldt niet alleen voor ‘complexe systemen’….)  

MCA, Maritime Capability, Trials & Assessment Team, is onderdeel van het Britse Ministerie van 

Defensie, Investor in People sinds 1996. Voor de Britse Marine voert het MCA zelf de IiP-assessments 

uit. Dit laatste is het 2e wat we van dit voorbeeld leren. MOD is met 330.000 medewerkers en 

managers de grootste IiP-er, uiteraard mag je verwachten dat hier de interne assessoren op zijn 

minst net zo positief kritisch zijn als hun externe collegae. 

 

 een Chinees gezegde 

 

A Chinese proverb 

• If you want one year’s prosperity, grow rice 

• If you want ten year’s prosperity, grow trees 

• If you want a hundred year’s prosperity, grow people 

Bron: een PoPo n.a.v. de introductie van Investors in People in Oostenrijk, jawel ook daar al…… 

 

 Over Vergrijzing van de Arbeidsmarkt, over Health and Wellbeing, over Gezond 

Kompas 

 

Morgenochtend verschijnt er n.a.v. het recente ‘Arbeidsvoorwaardencongres 2010’ van het AWVN in 

het ManPro blog de entry: 59% van de ondernemers niet voorbereid op oudere werknemer. In die 

entry geef ik een korte introductie op IiP’s Health and Wellbeing variant c.q. toepassing. Hier & nu al 

vast een iets uitgebreidere toelichting. 

Vergrijzing van de bevolking én (dus ook) een stijging in leeftijd van je personele bezetting, zet 

organisaties aan tot grote Strategische uitdagingen. IiPUK daarover:  

“With younger worker numbers falling, organisations will find it increasingly harder to recruit school 

leavers and graduates. Employers of the future will naturally become far more reliant on an older 

workforce. Whilst the more visionary organisations are already finding new and innovative ways to 
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address this issue, not all employers have developed ways to engage with the ageing workforce.” IiP’s 

Health and Wellbeing, een toepassing die op dezelfde wijze is opgebouwd als het standaard IiP 

ontwikkel Model, is voor veel organisaties dan ook een zinvol Model om deze uitdaging op te pakken.  

 

“How can the Health and Wellbeing framework help? 

The Health and Wellbeing at Work framework looks at the extent to which an organisation manages 

the diversity (including age) in its workforce, including the different needs of people in relation to their 

health. 

Looking at some of the Indicators within the framework gives ideas on practicable steps that 

employers can take to ensure appropriate health and wellbeing support for different age groups. 

 Managers need to be aware of the demographics within their workforce and the nature of 

the work that people undertake. Health and Wellbeing support strategies 

should reflect age considerations. 

o For example, with a younger work force (under 30), the emphasis may be on 

encouraging the development of healthy habits with such things as healthy 

eating and smoking cessation support. In mid career (30 to 50), the emphasis may be 

on encouraging exercise and diet/weight control etc. 

 Encouraging people to recognise their own health and wellbeing issues at different ages and 

helping them to understand supportive actions can be very effective. 

 Using health screening or profiling to identify the different health issues facing the workforce 

is one way of ensuring that people receive fair treatment with respect to 

access to support. This may be useful in highlighting issues for different groups of workers 

such as older or younger staff. 

o It will also be useful to check that company policies on such things as maximum 

driving times etc. are compatible with the capabilities of the older members of the 

workforce. 

 Managers need to be sensitive to the importance of age considerations in the workplace. 

They need to ensure that they consider the individual needs and 

situations of team members, for example when considering rehabilitation and returning to 

normal duties situations. It is possible that wellbeing considerations may 

be particularly relevant in the case of older workers. 

 Some organisations recognise the importance of managers leading by example in terms of 

encouraging staff to recognise and support their health needs. The old 

adage of “do as I say rather than as I do” is especially thought provoking around promoting 

and support health and wellbeing. A fit manager with a healthy life style 

and a positive approach to work life balance can be an excellent role model for all ages. 

 Recognising achievements by staff should consider age related factors. In setting 

performance targets for people with physically active jobs, it may be beneficial to 

make appropriate adjustment for age. 

 People can be consulted about their health support needs in a way that focuses on age factor 

in an appropriate manner. For example, it may be particularly helpful to 

listen to the views of older workers when changing working hours or shift patterns. 

 Training and development support can be tailored to individual needs and recognise learning 

styles including age linked factors.”’ 
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Gezondheid & Welzijn wordt een Kritische Succes Factor voor organisaties. (Als het dat al niet 

behoort te zijn….)  

Op de site van IiPNL beveelt Jan Auke Walburg, directeur van de ‘Investor in People’ Trimbos 

Instituut, organisaties aan het thema gezondheid op strategisch niveau te verbinden met de 

organisatie.  

"Een organisatie kan heel goed zowel de prestaties van het bedrijf als het welbevinden van 

medewerkers bevorderen. Dat is een belangrijke constatering. Een gezonde medewerker geeft zijn 

denkkracht en zijn sociale en emotionele intelligentie om zo goed mogelijk zijn werk te doen. Dat kun 

je zien als het mentaal kapitaal van de organisatie. Werkgevers doen er goed aan om daar zorgvuldig 

in te investeren, want het betaalt zich terug in afgenomen ziekteverzuim en een hogere 

productiviteit."  

 

Walburg ziet sterke overeenkomsten tussen zijn constateringen en de indicatoren van Investors in 

People. "Het gaat vooral om het kunnen bijdragen aan de missie van de organisatie en je persoonlijk 

verder kunnen ontwikkelen. Je kunt je dus afvragen: hoe kan een organisatie goed presteren 

wanneer personeelsbeleid en gezondheidsbeleid geen strategische thema’s zijn? Eigenlijk alleen 

maar als iemand iets fysiek in elkaar zet en het product er aan het eind van de lopende band vanaf 

komt. In alle andere organisaties moeten mensen kunnen denken in het verlengde van de strategie 

van de organisatie en daar hun werk op richten. Het Gezond Kompas van Investors in Health is 

daarvoor een mooi instrument."  

 

 Nog even over Health and Wellbeing, over Gezondheid en Welzijn 

 

GALLUP Healthways, jawel die van de Gallup Q12, komen met nieuwe cijfers over de Gezondheid en 

Welzijns beleving van de Noord Amerikanen: ze ‘verliezen terrein’. 

Het bericht: Americans Lose Ground in Most Areas of Well-Being in 2009. De info in het kort: 

“Americans’ overall well-being in 2009 precisely matched their overall well-being in 2008, with a 

Gallup-Healthways Well-Being Index composite score of 65.9 for each year. However, how Americans 

got to that score was considerably different in 2009 than it was in 2008: 2009 scores fell behind for 

five of the six well-being sub-indexes, but the Life Evaluation Index score improved so much that it 

offset the declines in the other five areas.” 
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Maar goed dat er ‘compensatie punten’ te behalen zijn….. Los daarvan concludeert Gallup dat er toch 

zeker ‘werk aan de winkel is’ op het terrein van Gezondheid & Welzijn; ook daar dus. Op het werk 

mag er zeker ‘iets’ verbeteren! 

 

Harvard prof Rosabeth Moss Kanter komt met de volgende ‘Top 10 voor Plezier in & op het Werk’: 

“The Gallup survey suggests that exerting (nb; ‘uitvoeren’) leadership is the surest route to joy 

(other than going fishing). The key is setting the agenda and starting the pieces moving towards a 

purpose-driven goal. If 90% of success in life is just showing up, Monster.com founder Jeff Taylor 

advises that when you show up, you might as well run the meeting.  

 

So here is my list of top ways to find joy at work.  

10. Identify long-term personal purpose. Write a personal mission statement, to review often. 

9. Be an entrepreneur from anywhere. Even if you don’t start a business (now), imagine starting a 

project that will improve your current job, workplace, or community. 

8. Discuss the idea informally to find others feeling the same way. Enlist them in the quest. Now 

they’re counting on you not to let them down. Describe it as an experiment that will benefit others. 

Incorporate feedback so that others hear their ideas in yours. 

7. Get a Big Name to endorse giving it a try. 

6. Negotiate out of demands that don’t contribute to the goal. Keep doing what you must to keep 

your job, but simplify. 

5. Find every supporter a task, however small. Show that you’re working for their goals, too. 

4. Widen the circle of the informed. Involve people not usually included. 

3. Remain positive. Smiling takes fewer muscles than frowning and is contagious. Ignore skeptics 

unless easily converted. 

2. As the bits of the cube start moving, keep communicating and coordinating.  

1. Celebrate each "Rubik’s Cube" (nb; een voor de meesten onder ons zéér lastige puzzel, als je die 

oplost dan heb je Plezier! ) moment of accomplishment. Share the joy to multiply it.  

 

More jobs with more joy – now that’s an agenda the public should rally behind. Let’s not wait for 

employers to make changes, necessary as those are. A few good "Rubik’s Cube moments" can keep us 

going – and influence employers to see why joy matters.”  

& Plezier, betrokkenheid, Commitment staat aan de basis van suc6, ook aan het suc6 van de 

organisatie.  

 

 Prioriteit? Medewerkers betrekken bij je Plannen! 

 

Gisteren liet ik studenten aan de MasterClass Strategie en Omgeving de vragenlijst invullen ‘What’s 

your Organization’s Complexity Quotient?’ of Hoe complex is je organisatie? Dit n.a.v. het artikel 

’Simplicity Minded Management’ van Ron Ashkenas. 

Ashkenas schreef zijn artikel eind 2007 mede n.a.v. opmerkingen die guru Peter Drucker maakte over 

‘de noodzaak tot eenvoud’: “The organization must be single-minded, or its members become 

confused. Only a focused and common mission will hold the organization together and enable it to 

produce. Focus on simple and understandable products or services”  

1 van de vragen die Ashkenas stelt is:  
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“To what extent can employees clearly and accurately describe the strategy of your firm? 

__ A Everyone can do it 

__ B Many can describe the strategy 

__ C Not too many can describe it well.” 

 

NB; als je A aankruist dan vormt dat mede de basis tot (meer) ‘eenvoud in de organisatie’. 

Eerder was het me al opgevallen dat dit onder de werkende Nl. MBA studenten, over het algemeen 

toch leidinggevenden, niet hoog scoort: C levert de hoogste (sic.) score op, ook gisteren…… 

Op mijn vraag: “Als je van de 15 stellingen uit deze test 1 prioriteit zou benoemen, welke is dat dan?” 

Unaniem noemen de studenten: medewerkers betrekken bij de plannen van de organisatie. 

Doen(!!!), zeg ik dan. 

 

 Weer blijkt Kennis & Kunde (veel) geld waard. 

 

Let wel: optimale Kennis & Kunde! K&K, & wellicht ook Competenties, waar ‘iets’ mee te doen is. Dat 

vindt althans mediamagnaat Derk Sauer.  

Sauer neemt NRC NEXT over en dat voor het bedrag van € 70 miljoen. Pauw & Witteman 

ondervroegen Sauer gisteravond naar zijn redenen achter deze overname: ‘De krantenindustrie lag 

toch op zijn gat? Was Sauer misschien een magalomaan die zonodig baasje wilde spelen? Wat waren 

nu zijn échte plannen met NRC NEXT???’ 

 

Het duurde even doordat Sauer het achterste puntje van zijn tong liet zien tot dat hij opmerkte dat: 

‘De cultuurredactie van het NRC heeft unieke Kennis over Cultuur. Met die kennis kunnen we veel 

meer doen. Zoals een themaprogramma op de zender Het Gesprek.’ NB; ‘Het Gesprek’ behoort ook 

tot Sauer’s mediaimperium van 70 bladen, 4 kranten en 1 tv zender. 

Met deze opmerking over de financiële waarde van Kennis & Kunde is Sauer in korte de tijd de 2e 

Nederlander die daarvoor zo’n forse investering wil doen. Mede-ondernemer & – enterpreneur 

Victor Muller ging hem voor met zijn (kennis)plannen voor SAAB. Mooi. Maar dat dit inzicht (nog) 

niet iedereen gegeven is blijkt nog diezelfde dag als Wärtsila bekend maakt haar vestigingen in ons 

land drastisch in te krimpen (nb; dat dit een NRC bericht is, is geen toeval ) & dat ondanks het feit 

dat de medewerkers opleidingen volgenden aan de Metal Valley Academy.  

Soms hebben ontwikkelingen & inzichten in échte kansen, tijd nodig….. Het kan verkeren. (nou ja 

‘soms’ ) 

 

 PoPo & Video resultaten 2009 & waardevolle feedback 

 

Zowel op SlideShare als op YouTube plaatste ik enkele presentaties. Van SlideShare ontvang ik nu de 

resultaten, ‘successen’, over 2009. De PoPo Actuele HR Thema’s scoorde in 9 maanden tijd 929 

views; da’s mooi. Actueel dus. Van de 8 PoPo’s die ik op Slide Share heb staan scoort ‘Strategisch 

Human Resource Management’ met 1.500 views het hoogst. & De laatste PoPo, de 4 weken terug 

geplaatste ‘Investors in People 2010’, scoorde 74 views; ook mooi. 

Op YouTube plaatste ik 4 filmpjes. Daar is het, ook 4 weken oude, filmpje ‘Investors in People 2010’ 

met nu al 281 views het meest bekeken. (nb; de 2009 versie is ‘slechts’ 96 keer bekeken, het zou 

betekenen dat IiP ‘in de verhoogde belangstelling staat’ …..) 
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Deze week gaf nieuwe MBA student Zafer Yildiz feedback op ‘Investors in People 2010’. Als 

voorbereiding op onze 1e ontmoeting had Zafer mijn naam gegoogled & zo stuitte hij ook op dit 

filmpje. Goed geluisterd naar mijn r u s t i g e commentaarstem meldde hij zijn collega dat hij 

benieuwd was wat hij kon verwachten. Na afloop van de Master Class vertelde Zafer me dat ik in 

werkelijkheid héél anders, met veel meer vaart, overkom dan het filmpje doet vermoeden….. 

Zafer zette me aan het denken: – ik kan nu het filmpje een up tempo commentaarstem geven, vraag 

is dan of iedereen het in die ’5 nog goed kan volgen, of – ik laat het hierbij, en laat vervolgens 

degenen die mij voor het eerst ontmoeten zich maar positief verrassen. Nog te vaak levert reclame 

juist het tegendeel op: een met veel verve gepresenteerd product of dienst dat/die in de praktijk 

toch-niet-helemaal aan de verwachtingen voldoet. Het omgekeerde is veel beter, toch?  

Thanx Zafer. 

 

 Zijn je Topverdieners per definitie je Beste werknemers? 

 

Maandag, tijdens de verhoren van de ‘Financiële Crisis’ Commissie De Wit, merkte Rabobank 

bestuurder Bert Bruggink op dat zijn organisatie haar ‘beste’ medewerkers ziet vertrekken omdat 

Rabo niet meer kan voldoen aan de top-salariseisen van deze ‘besten’. 

Deze uitspraak zegt mij 2 dingen: 

 Management Development is hier niet op orde, 

 Er is hier geen sprake van een Lerende Organisatie. 

Toelichting: 

 als je als organisatie een MD programma hebt, dan staan de opvolgers al te trappelen (van 

ongeduld) om de vertrekkers op te volgen, 

 een Lerende Organisatie is een organisatie die kennis & ervaring deelt (& niet de organisatie 

die ‘slechts’ iedereen op cursus, training, opleiding stuurt, da’s véél te mager) 

Kortom je bent als organisatie niet afhankelijk van ‘beste’ medewerkers. Je vindt het alleen jammer 

dat ze gaan, maar hun vertrek is overkomelijk! 

Vraag ik me nu alleen nog af: heeft Rabo ook geen ‘beste’ medewerkers onder haar 

accountmanagers, haar analisten, haar ondersteuners zelfs niet onder haar interieurverzorgers??? 

Hoop toch van harte van wel. (Nb; Waarschijnlijk is het niet bevorderlijk voor de uitslag van het a.s. 

MTO als te veel Rabo-ers kennis namen van Bruggink’s uitspraak……) 

 

 IiP Blog nu ook toegevoegd aan IiPNL website! 

 

Dit Investors in People in Nederland of Investeren in Mensen weblog is nu ook toegevoegd aan de site 

van Investors in People Nederland; een feestelijke gebeurtenis !! 

Voor de nieuwe bezoekers, WELKOM! , bij dit blog & eerst een korte introductie (nb; volg de resp. 

hyperlinks voor nog meer info): 

 Dit IiP blog bestaat 23/02 a.s. 5 jaar, 
 De entries zijn m.n. persoonlijke reflecties van mij als erkend IiP-adviseur, als practitioner & 

als IiPinNl blogger & laten vooral praktijkervaringen zien: de toepassing van het IiP Model in 
de praktijk e/o situaties waar het IiP Model van toegevoegde waarde zou kunnen zijn 
(geweest), 

 je vindt hier: 
o korte toelichting op het Model, 

http://www.willemscheepers.eu/
http://willemscheeperss.wordpress.com/
http://www.managementpro.nl/leiderschap/abn-amro-1-miljoen-zou-jij-dat-doen/
http://www.iipnl.nl/
http://www.willemscheepers.eu/
http://www.willemscheepers.eu/


  Vergelijk & Leer 

www.willemscheepers.eu 
http://willemscheeperss.wordpress.com   

o een overzicht van dat ‘NIEUW’ c.q. ‘Interessant’ is, 
o een ‘Top 100’ boekenlijst, 
o voorbeelden van handige formulieren 
o weblinks 
o historisch archief 

 Je vindt, van hier uit, presentaties over het IiP Model, 
 je vindt ook van hier uit r u s t i g e videos over het IiP Model, 
 je bent van harte welkom bij: 

o de Investors in People in Nederland Group op LinkedIn, 
o bij de dito groep bij HR Base, 
o & tweet mee met IiPinNl op twitter, 

Het blog is, natuurlijk, ‘ter leringhe ende vermaeck’ maar ook voor interactie! 

De entries van dit blog zijn inmiddels ook verschenen in een 5-tal boeken. De boeken zijn beschikbaar 

als softcover & als e-book.  ‘Ter ere van dit heugelijke feit’: de koppeling tussen blog & site, heb ik 

voor je het op 01/01/10 verschenen e-book: ‘Investors in People, Vergelijk & Leer’; gratis dus.  

Ik wens je onderhoudend lees plezier &, uiteraard, inspiratie om te gaan voor het Investors in People 

Model! Weet: het Model rendeert!!!!  

 

 Werken aan Zee in……….. Zwolle! 

 

Nu liggen er veel Nederlandse gemeenten aan Zee, maar niet de Gemeente Zwolle (of je zou het op 

ca. 50 km van Zwolle gelegen Zwarte Meer als ‘zee’ dienen te beschouwen….) Toch komt de 

Gemeente Zwolle nu met het boek ‘Werken aan Zee’; een interessant initiatief. 

Toelichting van de gemeentevoorlichter op de essentie van dit boek: “Bij de gemeente Zwolle is veel 

veranderd in de afgelopen decennia. Al die veranderingen hebben geleid tot het behalen van het 

Investors in People certificaat in 2007 en het bereiken van het beste werkgeverschap in de non 

profit in 2008. We willen graag met u delen hoe dat zo gekomen is. Niet om te vertellen hoe goed we 

het allemaal doen, maar om u inzicht te geven in ons leerproces. Zodat u en uw organisatie daar wat 

aan hebben. Wat Zwolle bereikt heeft op HRM-gebied, ligt ook voor veel andere organisaties binnen 

bereik. Onze successen willen we niet voor onszelf houden, die gunnen we iedereen.” Zo is de 

Gemeente Zwolle een prima exponent van het IiP-gedachtegoed: Kennis Delen! 

 

Nu is Zwolle niet de eerste die trots IiP-ervaringen deelt. Eerder deden dat ook o.m. RABObank’s Stef 

Bense, Sint Joris’ Arnold Vosters en MAS Dienstverleners’ Rahma El Mouden. (nb; ervaringen die, 

samen met andere/nog meer IiP-ervaringen, zijn vastgelegd in de ‘Investeren in Mensen’ 

boekenreeks). 

Wat de Gemeente Zwolle hier nu nog aan toevoegt, & daarmee zijn zij dan wel een uitzonderlijke 

Investor in People in Nederland, dat is het organiseren van het symposium ‘Zin in Werk’ op dinsdag 

09/02 a.s.  

 

“Is werk de nieuwe religie? Draagt werk bij aan de zin van het bestaan? 

Bij de gemeente Zwolle gaat, volgens het medewerkers tevredenheidsonderzoek 2009, 96% van de 

medewerkers met plezier naar het werk. Zij hebben zin in hun werk, ook in deze tijden van financiële 

krimp en organisatorische kramp. Hoe komt dat? Hoe maak je zin? En vooral: hoe houd je zin, wat er 

ook gebeurt? Het zijn niet de minste vragen…” Inderdaad, ‘niet de minste vragen’! 
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Maar door dit te doen laat Zwolle zowel letterlijk als figuurlijk zien waar het Investors in People 

Model voor staat: kennis delen! Het past prima bij ons voornemen, onze doelstelling voor 2010: 

‘Investors in People; Vergelijk & Leer’. 

(groot) Compliment voor de Gemeente Zwolle!  

 

 Hoe organiseer je dat cruciale kennisdelen? 

 

Kennisdeling ligt aan de basis van de Lerende Organisatie. Da’s bekend, neem ik aan, toch? 

Niet het aantal medewerkers dat je op cursus, training, workshop stuurt of het aantal dagen dat je er 

aan besteedt leidt ‘automatisch’ tot de lerende organisatie. Sterker nog: zelfs de ‘aanzienlijke 

investering’ die je organisatie steekt in Opleiding & Ontwikkeling staat nog niet garant voor het 

cruciale feit dat Kennis & Kunde ook écht wordt gedeeld. Zelfs: dat er van al die in de organisatie 

aanwezige ervaring ook maar ‘iets’ wordt geleerd. De kritische succes factor is hier toch de 

medewerker, maar ook de manager: is die überhaupt bereid om ook maar ‘iets’ te delen? Mensen 

schieten dan over het algemeen al redelijk snel in de stress omdat ze bang zijn dat als zij hun kennis, 

en kunde, delen ze vervolgens overbodig worden… Cruciale kennis wordt dan, bewust, achter 

gehouden. Dus hoe regel je dat: Kennis Deling??? 

Onderzoek onder R&D specialisten (nb; Research & Development waar kennisdeling van l e v e n s b e 

l a n g is!) van het MIT geeft hierop een antwoord. 

“What lies at the heart of a researcher’s decision to share information within a network of fellow 

researchers?” stelden Prescott C. Ensign en Louis Hébert zich als vraag. 

 

Het antwoord:  

“Answering this question has the potential to separate organizations with a true culture of innovation 

from those who are destined to be also-rans. One important factor in knowledge sharing within social 

networks — particularly the sharing of personal, noncodified technical knowledge that scientists and 

other researchers possess — is reputation. In this context, reputation is essentially one individual’s 

assessment of how a coworker has acted and will act after receiving assistance.”  

Bereidheid tot Samenwerking als de oplossing! Organisaties waar medewerkers bereid zijn om 

samen te werken, zich in te spannen voor een gezamenlijk doel, medewerkers die de reputatie 

hebben dat zij samen-werken, vormen de basis voor de Lerende Organisatie en leiden tot succes & 

continuïteit.  

 

De betekenis voor managers:  

“Predictability and reciprocity were two of the main characteristics that were positively associated 

with reputations in this study. How can these traits be encouraged in the workplace?  

Division-wide social events, team-building exercises and other opportunities for reciprocity seem likely 

places to start. Because proximity and organizational ties both positively influenced knowledge 

sharing, these findings suggest that teams of knowledge workers may be more innovative the more 

closely they are connected.  

The study even lends support to the idea that rotating knowledge workers across subgroups or 

intracompany boundaries could in some cases be appropriate.”  

Individu => Team => Organisatie & daarbinnen het Samen Werken om de doelstellingen te kunnen 

realiseren, de organisatie zich te laten ontwikkelen, kennis te delen (!) & zo de continuïteit te 

waarborgen, spelen ook een cruciale rol binnen het lerende organisatie principe van het IiP-Model. 
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(‘wat draag jij bij aan het team?’, ‘kun je je ideeën delen?’ ‘wordt er iets met je mening gedaan?’, 

‘ontvang je waardering?’ etc.)  

Op naar de Lerende Organisatie!  

 

 De erkenning is mooi, maar daarmee zijn we er nog lang niet 

 ‘We zijn op de goede weg, dat wel. Maar we willen verder.’ stelt Marga Noz over haar werkgever het 

St. Antonius Ziekenhuis, ‘een topklinisch 

opleidingsziekenhuis, waar vrijwel alle specialismen vertegenwoordigd zijn’. 

“In het topklinische St. Antonius Ziekenhuis is het ambitieniveau ongekend hoog. Het ziekenhuis 

streeft ernaar het beste ziekenhuis van Nederland te zijn. Niet alleen voor patiënten, maar ook voor 

medewerkers. Marga Noz, manager P&O ad interim, benadrukt dat nog maar eens. De uitverkiezing 

tot beste ziekenhuis van Nederland in 2008 én 2009 door Elsevier, stemt haar tevreden, maar smaakt 

naar meer.” Dit lezen we in het blad TopEmployers. 

‘Het smaakt naar meer, dat succes & dat ontwikkelen.’. Mooi, tegelijkertijd is dit een prima metafoor 

voor het IiP Model, het Model waarmee het Antonius al meerdere jaren bekend is. Over IiP merkt 

Noz in het artikel dan ook op: 

 

“Over doorontwikkelen gesproken, neem het project Investors in People (IiP). In 2005 startte het St. 

Antonius Ziekenhuis met IiP. IiP staat voor een manier van denken en van werken, waardoor 

organisaties worden aangemoedigd om te investeren in de ontwikkeling van al haar medewerkers. 

IiP geeft daarbij precies aan, aan welke eisen een organisatie moet voldoen om een goede Investors 

in People te zijn. Het is een erkenning die meer dan andere keurmerken uitgaat van de 

betrokkenheid van alle medewerkers. 

 

Na jaren van investeren behaalden eerst vijf eenheden van de organisatie vorig jaar de erkenning 

Investors in People. ‘En nu, een jaar later, zijn we het eerste ziekenhuis in Nederland dat het IiP-

keurmerk voor de hele organisatie heeft behaald’, aldus een trotse Noz. 

In het kader van IiP is het voor iedere medewerker afzonderlijk belangrijk om zich te blijven 

ontwikkelen. Het St. Antonius Ziekenhuis biedt daartoe met de St. Antonius Academie, specialistische 

en verpleegkundige opleidingen, een eigen management development-programma en een talent 

managementprogramma alle gelegenheid. ‘Eenmaal bij ons binnen betekent niet dat je voor altijd in 

een functie moet blijven zitten. Een verpleegkundige bijvoorbeeld kan gerust doorgroeien in een 

bepaalde specialisatie. Ook een hele andere functie of leidinggevende functie behoort tot de 

mogelijkheden. 

 

Niets is uitgesloten. Talent hebben en willen is voor ons belangrijker dan een eventueel benodigd 

papiertje. Dat papiertje kan in een later stadium wel.” 

 

Inderdaad, of zoals ‘wij bij IiP’ zeggen: ‘IiP, it’s in the People, not in the Paper.’ & zelfs al is het 

Antonius met haar medewerkers en managers nu een succesvol Investor in People, zoals ze zelf 

zeggen: zij zijn er nog lang niet! & Da’s voor de continuïteit van de organisatie wellicht maar goed 

ook. Lees ook ‘Samenwerken in Talentenjacht’. 

 

 Tips van Coca Cola’s Executive Vice President and Chief Administrative Officer 
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Alex Cummings is Coca Cola’s Executive Vice President and Chief Administrative Officer, inderdaad 

een mond vol. Hij is deze week geïnterviewd door INSEAD, wat resulteert in het artikel Finding the 

rhythm of the centre.  

De essentie van het artikel: hoe laat je de mensen van je organisatie, werkzaam in een diversiteit aan 

functies zowel ‘in’ als ‘uit’ je organisatie, optimaal samenwerken? Cummings: "The rhythms are 

different"; mooie uitdrukking want inderdaad: het rythme of de beleving van medewerkers in 

verschillende functies, is verschillend, wordt anders ervaren. 

Cummings geeft als voorbeeld: "The people in the centre have more medium- to long-term focus, as it 

should be. People in the field tend to be more focused on the next quarter or next month, as they 

should be." ‘In the centre’ => vooral de stafmedewerkers; ‘op kantoor’; ‘In the field’ => de mensen die 

direct contact hebben met het product, de dienst, de klant; ‘in het veld’. 

De uitdaging hier ligt vooral bij het management: "We have to understand how everything we do 

affects others in our network, our colleagues in the field. There’s an ongoing challenge to make sure 

those connections are there – and the enterprise is not just working within the functions, but is 

working across the functions in a seamless way." In de diversiteit van de alle functies naadloos 

samen weten te werken. 

 

Tot slot heeft Alex Cummings nog aanvullende tips:  

"A good education helps you to think and ask questions, create frameworks and processes. But it’s all, 

at the end of the day, on the job training.”  

"I encourage people in school who are looking to go into the workforce to spend time learning, take 

horizontal moves, move geographically, go into different functions and learn your total enterprise. 

Understand the business you work for, how it actually makes money, how it generates economic 

value. And then bring your skills to help enhance that."  

De Lerende Organisatie is een Samen+Spel van organisatie + managers + medewerkers (+ klanten, + 

stakeholders), feitelijk annex de IiP-principes.  

 

Februari 
 

 Voordelen van Diversiteit (& Gelijkheid) 

 

 “If you look at everyone working in the world today with a BA degree or higher, only 17 per cent of 

that pool is composed of white men. Everyone else is either a woman or a multi-cultural person. And 

in the US, the number of working women is now higher than the number of working men.” Dat 

meldde vorige week businessschool INSEAD. 

Inderdaad, eind 2009 werd duidelijk dat in de VS de beroepsbevolking voor 51% bestond uit 

vrouwen. Ook is al langer bekend, in de VS maar ook in de EU, dat op alle onderwijsrichtingen (nb; 

MBO/HBO/WO) niet alleen de meisjes/vrouwen meer succesvol zijn, er studeren er van hen jaarlijks 

ook meer af. 

Maar Diversiteit gaat (veel) verder dan Man/Vrouw: “Diversity has 5 social groups as its focus: 

Women, Minority ethnic people, Older people, Disabled people, Lesbians and gay men.” Bron: ‘The 

Dynamics of Managing Diversity, a critical approach’ (nb; met bovenstaande in gedachten horen hier 

binnenkort ook de blanke mannen toe….) 
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Wharton Prof. Katherine Klein voegt daar nog aan toe: “Diversity is not diversity is not diversity”. In 

haar publicatie breekt zij een lans voor uitsluitend het hanteren van de Diversiteit in Kennis. Maar: de 

voordelen daarvan behaal je ‘pas’ als je iedereen Gelijk behandelt. 

 

“The impact of not treating people fairly has not only far reaching impact on those directly affected 

but also damages the wider workplace culture. Where inequalities occur there is a risk to the 

reputation of an organisation within the business community and beyond. Likewise, the exclusion of 

individuals or groups has an equally devastating impact on those affected, as well as denying an 

organisation of the skills that a diverse employee base can bring. 

Diversity is now seen as an important business issue and there is an ever increasing amount of 

guidance available for employers to encourage them to be more diverse. Diversity is what makes 

people different from each other.” Bron: Investors in People UK; Gelijkheid & Diversiteit speelt een 

(belangrijke) rol binnen het IiP-Model; maar niet alleen voor het Model…. 

INSEAD: “Companies now appreciate the business case for diversity. The connection between diversity 

and the bottom line is sufficiently well-known. That connection-bringing with it, innovation and 

creativity-a new approach to problem-solving and thinking outside the box-is well-known at SODEXO, 

an international company with French roots providing food and management services to restaurants, 

schools, hospitals, prisons, and government installations at some 31,000 sites in 80 countries.  

Their 380,000 global employees serve 50 million clients a day and, according to CEO Landel, “for us, 

matching the people we serve with workers, people who have the same ethnicity or similar 

background or cultures is indispensable to us.” Landel, a 25-year veteran with the company, adds: 

“For us, diversity and inclusion are essential, and we have implemented policies and processes; we 

have appointed a Chief Diversity Officer (Rohini Anand) but it’s a journey, of course.”  

& Jawel, het zal je niet verbazen: SODEXO is een Investor in People.  (NB; & Sodexo is niet de 

enige, Advanced Processing is een andere IiP-er die successen behaalt met de toepassing van 

Gelijkheid & Diversiteit, IiP indicator 3, binnen hun business model.) & Zoals Sodexo’s CEO Michel 

Landel opmerkt: ‘Het is een reis, het is een ontwikkeling.’; niet een 1-malige actie……. 

NB; ook het World Economic Forum besteedde dit weekeinde aandacht aan Gelijkheid & Diversiteit 

op de werkvloer. Het lijkt nog een ‘ver van mijn bed show’. 

 

 Deloitte’s HR Executive Survey 

 

De onderzoekers van Deloitte komen met het rapport HR Executive Survey dit n.a.v. ronde tafel 

gesprekken met 20 Nederlandse HR Execs. van ‘toonaangevende bedrijven’ als RABO, ZIGGO, KPN, 

PHILIPS, ASML, KPN. Kernvraag: ‘Wat zijn de belangrijkste HR uitdagingen?’ gevolgd door ‘Hoe gaan 

zij daarmee om?’.  

Of deze 20 execs. daarmee ook alle aandachtspunten tacklen van het volledige Nl. bedrijfsleven, is 

nog maar de vraag, toch zijn de conclusies niet minder interessant: 

 ‘Van de deelnemers ziet 79% kostenreductie als het belangrijkste Strategische vraagstuk op 

dit moment.  

 Na de crisis gaan demografische ontwikkelingen en tekort aan talent een belangrijke rol 

spelen in de Strategische besluitvorming.’ 

Mooie conclusies maar op de 1-of-andere manier zit er tussen beiden toch een discrepantie: 

enerzijds wil je bezuinigen, begrijpelijk, maar door (toch) forse uitdagingen als de vergrijzing van de 

(beroeps)bevolking en het aantrekken van talenten voor je uit te schuiven, is het nog maar zeer de 
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vraag of je organisatie op termijn ook daadwerkelijk kosten bespaart. Je schuift zo noodzakelijke 

investeringen(!) voor je uit. 

 

We gaan verder met de conclusies: 

 ‘De perceptie van HR binnen de organisatie: volgens geen van de ondervraagden wordt HR 

momenteel als Strategisch waardetoevoegend instrument erkend door de organisatie. Dit 

moet de komende 3 tot 5 jaar veranderen.’ 

Mooi dat deze HR-execs. zo diep in de spiegel durven kijken want blijkbaar zijn zij er zelf niet in 

geslaagd om ‘hun’ HR op de Strategische agenda van hun organisatie te plaatsen….. Opmerkelijk 

want de trends die zij hiervoor signaleren zijn wel degelijk van Strategische betekenis voor hun 

organisaties. Je (strategische) positie binnen je organisatie hangt niet alleen af van je collegae-execs 

maar zeker ook van de positie die je zelf daarbij aannneemt. 

Overigens, 5 jaar is bij de genoemde Strategische HR uitdagingen wel erg lang. 

 

Andere conclusie: 

 ‘Strategische workforce planning: volgens 90% is dit een van de meest waardetoevoegende 

initiatieven voor de komende 2 jaar. Maar dan wel met de juiste tools.’ 

Mee eens, workforce planning is van Strategisch belang voor iedere organisatie. & Wat die 

slotopmerking betreft: zo’n ‘juiste tool’ bestaat: het IiP-Model!  

Een leesbaar rapport en, in tegenstelling tot dat wat collegae van Deloitte eerder uitbrachten: het is 

gratis. Overigens, leg het ook eens naast het INSEAD rapport “Who Cares? Who Dares? Providing the 

Skills for an Innovative and Sustainable Europe,”.ook interessant. 

 

 Een bijzonder historisch moment, ben jij er klaar voor? 

 

 “We are transitioning from a world in which a small elite runs everything to a world in which 

everyone needs to be a player.”, dat stelt Ashoka CEO Bill Drayton vanochtend in het HBR blog.  

Drayton maakt bij zijn onderscheid tussen ‘oud & nieuw’ de vergelijking met ‘Detroit & Silicon 

Valley’. Detroit als de metafoor van de oude (hier: Auto) industrieën en de nieuwe innovatie – 

metafoor in Silicon Valley met bedrijven als APPLE & GOOGLE. Bij de 1e speelt de kennis én het 

Commitment van de medewerker nauwelijks een rol, bij de 2e zijn beiden juist essentieel om binnen 

deze organisaties überhaupt aan innovatíe & continuïteit te kunnen denken. 

De wereld verandert & waarschijnlijk sneller dan dat relatief veel organisaties / managers dat nu voor 

mogelijk houden. Los daarvan: ben jij er klaar voor? Ben jij er klaar voor om deze uitdaging aan te 

gaan? 

 

Drayton: “To be effective in this new world, you will need to master the skills of empathy and 

teamwork, as well as leadership and driving change. You will need to know how to function in a world 

that is not a hierarchy but a kaleidoscopic global team of teams, with no boundaries between sectors 

and change that happens at an escalating pace.” Leiderschap, zowel dat je toegestaan wordt om 

anderen te (mogen) leiden als het leiderschap over jezelf, over je eigen ontwikkeling. Jij als de 

schrijver van je eigen boek, de regisseur van je eigen film. Als anderen jou dan ook nog eens hun 

vertrouwen schenken, dan mag je hen blijkbaar leiden. 
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Binnen het IiP Model hebben we ook aandacht voor Leadership (nb; 1 van de ‘New Choices’) Bij 

‘Visie’, die een leider nodig heeft om te kunnen leiden, lezen we: “In order to engage people across 

the organisation, leaders need to be visibly enthusiastic about, and committed to the vision agreed – 

but keeping this grounded in a credible, honest style. It needs to be reinforced consistently by 

different leaders at different times.”  

Drayton vanochtend: This is a rare moment in history. & dat is ‘t. Maak er gebruik van!  

 

 Bezuinigingen & Tekorten, Tips voor Gemeenten & een learning Case. 

 

Het tekort aan strooizout dat de meeste Gemeenten op dit moment hebben, is nog hun minste zorg. 

Zelfs van het feit dat hun ambtenaren gaan staken om zo meer loon te kunnen ontvangen, zal voor 

Gemeenten nog niet iets zijn om echt wakker van te liggen. Nee, Gemeenten worden de komende 

tijd geconfronteerd met 2 forse uitdagingen, uitdagingen die van een ‘iets’ ander kaliber zijn dan de 

huidige ‘problemen’: 

 Bezuinigingen met dreigende financiële tekorten; de Overheid wil € 35 miljard besparen op 

de bijdragen aan Gemeenten, 

 Vergrijziging met dreigende personele tekorten; het ambtenarenbestand vergrijst en de 

verwachting is dat opvolging door nieuwe talenten een tour de force wordt. 

 

Wat dan te doen? Wellicht helpt hier de praktijkervaring van Kent County Council (KCC) een 

Gemeente met 45.000 medewerkers in een verzorgingsgebied van 1,3 miljoen burgers. KCC is een 

Britse Gemeente die enkele jaren geleden dito uitdagingen kende: “In 1997 KCC underwent a 

significant restructure and period of change. At this time, the part of the Council dealing with the 

Medway region became a separate independent Council. This resulted in some significant 

consolidation of the workforce and job losses. KCC was also experiencing problems with its general 

performance during this time, with government performance assessments placing the Council 

amongst the lowest quartile nationally.” M.a.w.: het ging helemaal niet goed met KCC, zowel niet in 

financieel als in personeel opzicht. 

KCC koos voor implementatie van het IiP-Model. “It was determined that Investors in People was not 

to be seen as simply another award that we had to win, but that our people should understand that 

the Standard would help to us to make KCC a great place to work. This would become our core 

objective.” 

 

& Daarin zijn ze bij KCC ruimschoots geslaagd:  

“Results: Investors in People has helped KCC to achieve its aim of improving employee morale and 

making the Council a place where people are happy to work. The Council has also made huge 

improvements in its performance. Its achievement of a four star CPA rating (NB; deze CPA rating 

bepaalt de prestaties van de Gemeente in een benchmark t.o.v. andere Gemeenten; 4 sterren is 

daarbij de hoogste erkenning), not only recognises the extent of the improvements but also just how 

far the Council has come in a relatively short space of time. “Ten years ago we were a very different 

organisation, comments Nicki Ronchetti, Senior Learning and Development Officer. “Now we can say 

that we’re one of only two Councils in the entire country to have achieved a four star rating and a 

leading score for improving strongly. And we are the only Council in the South East to get a top rating 

for social services four years running.”  
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The Council was also recently highly commended for Council of the Year by the Local Government 

Chronicle. “Our strong political and managerial leadership was highlighted in our commendation,” 

says Nicki. “This and our other achievements make everyone proud to be part of the Council.”  

KCC’s reputation and results around strong performance have also meant that it can now attract and 

retain high quality staff. “The days when people avoided telling their friends that they worked for the 

Council are very much in the past. This is due in no small part to the work that we have done with 

Investors in People. Our people have embraced the Standard’s ethos and in doing so have taken us to 

new levels of performance and improvement,” concludes Nicki.” Lees meer over KCC’s IiP-ervaringen 

in de IiP case study.  

 

& Dat het niet alleen Britse Gemeenten zijn die successen behalen met Investors in People, dat laat 

m.n. de Gemeente Zwolle zien. Om nu hun ervaringen te delen met anderen, met IiP-

geïnteresseerden, delen zij die ervaring, geheel conform het IiP-gedachtegoed, & organiseren zij 

volgende week het symposium Zin in Werk; je deelname daaraan is ook een tip.  

 

 Toegevoegde Waarde leveren m.b.v. je Mensen 

 

In ManPro verschijnt vanochtend de entry Continuïteit? Creëer Immateriële Waarde. Daarin citeer ik 

Norm Smallwood, auteur van The Leadership Code, 5 Rules to Lead By, die een oproep doet voor het 

creëeren van ontastbare maar toch cruciale toegevoegde waarde. M.a.w. creëer een beleving voor je 

(potentiële) klant! 

 

Smallwood geeft ook nog aan hoe je dat doet, je organisatie onderscheiden m.b.v. immateriële 

waarden: 

“Organization capabilities are the ways an organization applies people and processes to the tasks of 

competition. These capabilities essentially become the organization’s identity. They define what it is 

good at doing and, in the end, what it is. Here are seven of the most basic capabilities an organization 

needs to emphasize: 

• Talent: We are good at attracting, motivating, and retaining competent and committed people. 

• Speed: We are good at making important changes happen fast. 

• Shared mindset: We are good at ensuring that customers and employees have positive images of 

and experiences with our organization. 

• Accountability: We are good at the disciplines that result in high performance. 

• Collaboration: We are good at working across boundaries to ensure both efficiency and leverage. 

• Learning: We are good at generating and generalizing ideas with impact. 

• Leadership: We are good at embedding leaders throughout the organization who deliver the right 

results in the right way–who carry our leadership brand.” 

 

Kortom: neem deze uitganspunten van Smallwood niet klakkeloos over onder het motto ‘het zal wel’ 

of ‘volgens mij wel’, maar vraag jezelf waar je organisatie écht Goed in is, waarin je organisatie écht 

onderscheidend is t.o.v. de collega-concurrent. Wat zijn nog de verbeterpunten??? 

Grappig is nu dat deze 7 aandachtspunten van Smallwood ook voor een belangrijk deel terugkomen 

in het Investors in People assessment……. Zo levert IiP ook een bijdrage aan je onderscheidend 

vermogen. 
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 Wat het betekent om een IiP-er te zijn. 

 

 “So what does this mean for our company? Well, the fact that we will be investors in people 

accredited means that there are some companies and governmental bodies who will now take us 

more seriously, and recognise that we are a company they can do business with.  

The anecdotal evidence from business friends and acquaintances is that the investors in people 

standard can be very beneficial as it indicates a, that you have staff, b, that you recognise them and c, 

that your company has met an internationally regarded standard and has policies and procedures in 

place across the company.”  

 

Dit zegt Jonathan Fagan, managing director van Ten-percent Legal, ‘now an Investor in People’. ‘Als 

Investor in People word je serieus genomen, m.n. door de (hier Britse) Overheid.’ & dat kan al een 

cruciale reden zijn om een IiP-er te willen worden: je wil serieus worden genomen door je 

(potentiële) klanten.  

Inderdaad is het zo, in Groot Brittannië, dat IiP-ers bij aanbestedingen een streepje voor hebben. In 

ons land is het met dat laatste nog niet zo ver, nog niet…. Maar dat je organisatie zich als Investor in 

People onderscheidt ook in ons land, da’s duidelijk & dat zal de Gemeente Zwolle, ook een IiP-er, 

vandaag dan ook nog eens extra duidelijk maken tijdens hun symposium ‘Zin in Werk’.  

 

 Zin in Werk, bij Zwolle aan Zee & Hoe nu verder? 

 

De Gemeente Zwolle verzorgde gisteren het symposium ‘Zin in Werk’, een symposium dat door 

enkele honderden belangstellenden werd bijgewoond. Tijdens het symposium werd het boek ‘Zwolle 

aan Zee’ gepresenteerd. Door dit boek wil Zwolle laten zien hoe het titels als ‘beste werkgever in de 

non-profit sector’ en het Investors in People-certificaat heeft verkregen. 

“Toch is het boek geen lofgezang op onze organisatie”, aldus Lydia Lijkendijk communicatie-

ambtenaar “Het gaat ook over kritiek en missers. Het uiteindeljke doel is dat we onze ervaringen 

aanbieden aan andere gemeenten en het bedrijfsleven.” 

 

Prachtig initiatief, je ervaringen delen, al je ervaringen pos en neg, het ligt aan de basis voor de 

Lerende Organisatie & past dan ook uitstekend bij het IiP-gedachtegoed!  

Maar ‘Hoe nu verder?’ Als deelnemer aan dit symposium kun je jezelf toch afvragen: ‘& Wat nu? Hoe 

komen wij aan (nog) meer informatie over het Investors in People Model? Sterker nog: Hoe worden 

wij zelf een Investor in People???’ Hier volgt daarvoor een 1e aanzet. (nb; volg de hyperlinks voor 

detailinfo) 

 er zijn, naast de Gemeente Zwolle nog meer Nederlandse ervaringen met het IiP-Model 

o zo is daar de IiP-ervaring die MAS directeur Rahma El Mouden recent deelde tijdens 

het Congres voor Ambitieuze Vrouwen 

o zo is er de ervaring van de IiP-er Antonius Ziekenhuis te Nieuwegen, een ervaring die 

zij bundelden in de brochure ‘Bedrijf naar je Hart’ 

o maar er zijn er meer: u vindt een 50-tal testimonials van Nl. IiP-ers op de site van 

IiPNl. 
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de IiP-cirkel 

 uiteraard is er informatie over de IiP-standaard, informatie die de cirkel toelicht, 

 er zijn ook filmpjes met het doel de IiP-standaard te verhelderen,  

 er is een toelichting op de achtergrond van de standaard, 

 er zijn boeken over het Investors in People Model, over de standaard zelf maar met m.n. ook 

over ervaringen, het meest recente boek verscheen op 01/01/2010 met de titel ‘Investors in 

People, Vergelijk & Leer’, 

 natuurlijk is er uitgebreide informatie op de site van IiPNL en in dit IiP blog, 

 en er zijn de onderstaande links, ook voor het aanvragen van meer informatie c.q. voor het 

beantwoorden van je vragen. 

 

Is je organisatie nu geïnteresseerd om, net als de Gemeente Zwolle, m.b.v. het Investors in People 

Model te gaan ‘Werken aan Zee’ (Nb; “De gedachte is dat we hier echt alles hebben behalve de zee 

en die bedenken we er dus bij. Om aan te geven dat we niet vanuit beperkingen, maar vanuit 

mogelijkheden werken en leven” aldus Lydia Lijkendijk), wij hopen het, we komen dan uiteraard 

graag in contact & brengen dan met plezier nog een ‘bezoek aan zee’……  

================= 

01/03/10 

01 maart 

Werken aan Zee bij Gemeente Zwolle, ook op film 

Vorige maand organiseerde de Gemeente Zwolle het symposium ‘Werken aan Zee’. In het verlengde 

daarvan is er ook een filmpje ‘Wat maakt dat 96% van onze medewerkers tevreden is met hun baan? 

Ontwikkeling en afwisseling zijn kernbegrippen.’ 

Zie ook ‘Medewerkers vertellen’. Ter Leringhe ende Vermaeck. 

 

 Een IiP-assessor stelt vragen, veel vragen…. 

 

 “The assessor was very friendly and explained from the outset what she was wanting to do and we 

were already aware that we would have thirty minute interviews with the directors and managers 

and twenty minute interviews with the staff. We also had the Investors in People programme so we 

were able to look and see what the actual questions would be based on.” zo begint Jonathan Fagan 

zijn reflectie op het Investors in People assessment dat zijn organisatie TenPercent Legal Recruitment 

doorliep. Conform de (IiP)gedachte van het Kennis Delen (nb; zie ook ‘Gemeente Zwolle’) deelt 

Jonathan zijn ervaringen met de lezers van het Legal Recruitment blog. 
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NB; het assessment is de (voorlopige) afsluiting van het IiP-proces, zie de IiP-Verbetercyclus. In ons 

land wordt het assessment afgenomen door Nederlandse assessoren. Bij de meer ervaren IiP-

organisaties kan er ook sprake zijn van een Profile assessment, een assessment speciaal gericht op 

benchmarking. (nb; benchmarking met de ervaringen van andere IiP-ers. leerzaam dus) 

IiP-Verbetercyclus 

 

Terug naar Jonathan, enkele highlights uit zijn ervaringen. 

“The assessor asked us what the division of the company was and spent some time querying this with 

us. She also asked us what evidence there was from when we set up, of how well we had achieved 

this and our vision and whether we were still on course to achieve the vision that we had in the first 

instance. She asked a lot of questions about the background of the company and targeted them 

towards the general question of whether we had achieved what we set out to achieve or whether we 

were still working towards it. 

We also got asked a lot of questions about our training plans and policies and it was evident from 

the outset that although we had a staff handbook, the information contained within it did not give 

any information at all about our training policy which was an oversight on our part. We also had no 

evaluation of our training policy which was another question that we were asked particularly closely 

about. 

 

Questions were also asked about how we identified our training needs, which seemed to be a fairly 

central focus to the interview and something that we found fairly hard to explain, being a very small 

company. Our business development plan and training development plan which had been put 

together by our locally funded business adviser were not deemed satisfactory and a lot of further 

explanation was required on top. 

As well as this, quite a lot of questions were asked about our equal opportunities and the enablement 

of every member of staff to have the same access to training. 

We had been advised to be very careful that everyone in the company knew what attributes made a 

capable manager and everyone had been instructed to have a think about this and based on 

information provided to us by our business adviser. 

 

The attributes that our company gave were in recognition of performance, the ability to provide 

constructive feedback, the ability to build teams, the ability to lead a team, good communication skills 

and recognition of good performance. Interestingly during our feedback the assessor did indicate that 

as a manager in our company, some of these were not really applicable and she would have preferred 

it if we had thought of our own definitions and given these. We have taken that point on board and 

she probably was quite right. (NB; IiP = maatwerk!!; WS) 

 

Questions were also raised about evaluating training, and one thing we had not thought about doing 

was setting out the cost or time of our training and assessing whether it was any use to the company.  
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The difficulty for small companies appears to be that to gather the evidence together to pass the 

standards is difficult for the assessors, and they have to really think about examples to fit into their 

reports as there are much lower levels of staff to draw examples from.” 

 

Dit waren enkele vragen die de assessor stelde aan de directie en de managers. Maar ook de 

medewerkers, althans een ad random selectie van hen, kregen de gelegenheid hun beleving te delen. 

Allereerst ziet Jonathan een onderscheid tussen managers & medewerkers. 

“Our staff found the interviews very interesting and thought the assessor was very friendly towards 

them and did not ask them any awkward questions which they were relieved about but also it was 

interesting to see the interesting questions were saved for the managers and that time was spent on 

the managers, concentrating on particularly awkward questions that the staff were not asked about. 

There were also questions where the staff were asked about examples of training that they had 

undertaken and how useful this had been for them, whether they thought the managers did a good 

job and how the managers did a good job and what they thought about the company in general and 

the structure.  

 

The assessor also probed them for information on the company’s aims and values and the direction 

the company was taking and discussed issues with them on these points in more detail. They did also 

get asked their understanding of the definition of a capable manager and they were able to give 

these, but this was again interesting because it does mean that if you are trying to get a large 

business through the IIP, you would probably need to make sure your staff are fully aware of what 

their managers ought to be doing, which I guess is fair enough and something I had not really thought 

about before going through the IIP standard.” 

Voor Jonathan was zijn 1e IiP-assessment aantoonbaar een interessante & leerzame ervaring. Dat 

kan het voor uw organisatie (nb; NL-talig, natuurlijk) ook zijn!  

Lees meer over Jonathan’s, én zijn organisatie TenPercent Legal Recruitment’s, IiP-assessment 

ervaringen in What questions are asked in an Investors in People Assessment? 

 

 Hoe herken ik kennistekort bij een medewerker? 

 

Beoordelen of Evalueren van de prestaties van de organisatie i.c. die van de medewerkers, is een vast 

onderdeel van de IiP-cyclus. We hebben daarvoor handige (nb; gratis!) formulieren zoals The 

Performance Review. ‘Da’s mooi, maar hoe doe je dat dan?’ zou je nu kunnen zeggen; daarom: een 

korte toelichting.  

 

Wil je de prestatie van een medewerker kunnen controleren en (eventuele) tekorten kunnen meten 

dan dien je jezelf bewust te zijn van: de werksituatie, de persoon en de doelstellingen die 

gerealiseerd dienen te worden. 

 Controleer routematige de prestaties van de medewerker in relatie tot de vooraf 

overeengekomen doelstellingen; als je periodiek, d.i. wekelijks/maandelijks/per kwartaal, de 

prestaties van je medewerkers controleert, dan zijn eventuele hiaten snel gevonden. 

 Onderzoek nauwkeurig de taken die de medewerker niet goed doet; wat lijkt de oorzaak te 

zijn? Kijk ook naar gedrag dat de onvoldoende uitvoering van de taak beïnvloedt. 
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 Voorkom een bevooroordeelde mening; je conclusie nemen op slechts 1 of 2 waarnemingen 

geeft onvoldoende inzicht. Blijf dan ook langer waarnemen, zeker als je zelf twijfels hebt over 

je eigen waarneming. 

 Probeer feiten te verzamelen afkomstig uit andere bronnen; als het van toepassing is neem 

dan ook de mening mee van collegae. Voeg hun waarneming toe aan die van jezelf. 

 Als je slechte of onvoldoende prestaties waarneemt, probeer dan onderscheid te maken 

tussen een gebrek aan kennis en een gebrek aan motivatie; uit onderzoek van Harvard blijkt 

dat relatief veel managers zich hierin vergissen. Toch is dit inzicht cruciaal om tot de juiste 

oplossing te kunnen komen. 

 Luister zorgvuldig; iemand, een medewerker, kan je om hulp vragen maar jij hoort dat niet. 

Medewerkers weten niet altijd welke hulp dat ze nodig hebben of hoe zij daarom kunnen 

vragen. Daarom, als je de kans ziet neem dan de tijd om naar je medewerkers te luisteren. 

 

NB: ‘To be listened to is a striking experience – partly because it is so rare.’; Laura Whitworth  

Bron: Monitoring Performance: Looking for What’s Going Wrong and Right 

 

 De Gemeente Amsterdam; nog geen IiP-er, nog niet…. 

 

De Gemeente Amsterdam organiseert vanmiddag het symposium ‘Over Engagement en Samenspel’, 

een symposium waar het boek ‘Engagement en Samenspel’ wordt gepresenteerd. Het boek is het 

resultaat van een onderzoek dat de Gemeente Amsterdam liet doen door UvA & SIOO naar ‘modern 

werkgever- en werknemerschap’: 

“Samenwerking tussen organisaties en medewerkers onderling, aandachtig leiderschap, het 

aantrekken en behouden van talent en omgaan met verschil zijn belangrijke thema’s als het gaat om 

cultuurveranderingen in organisaties. Dit onderzoek bestaat uit inzichten, redeneringen en 

vakvreemde verbindingen die oproepen tot verdieping, complexiteitsbegrip, aanzet voor 

gedragsverandering, maatschappelijke betrokkenheid, transparantie en communicatief handelen.” 

Mee eens, jij ook? 

Overigens, waar zagen we dat recent eerder: een Gemeente die onderzoek deed, vervolgens mooie 

resultaten boekt en daarmee een symposium organiseert & een boek presenteert? Jawel bij ‘Zwolle 

aan Zee’. 

 

In het Amsterdamse boek ‘Engagement en Samenspel’ staan 9 lessen, interessante lessen. 1 van die 

lessen is: “Les 9: Condities creëren voor terloopse cultuurontwikkeling.” 

Uit die les 9 halen we het volgende: 

“Wij staan een andere benadering voor (nb; anders dan ‘organisatieverandering op 

organisatieverandering’): die van cultuurverandering als habitus. Door niet te focussen op wat er niet 

goed gaat, maar te focussen op mogelijkheden die medewerkers zelf kunnen oppakken en waarmee 

zij in eigen werkpraktijken aan de gang gaan, ontwikkelt de organisatiecultuur zich op een natuurlijke 

manier. Organisatieverandering ontstaat terloops en kan zo in de habitus van de ambtenaar gaan 

zitten. Werkzame bestanddelen zijn: 

 Iedereen is medeproducent;  

 Match maken tussen competenties en behoeften; 

 Vertrouwen;  

 Ruimte zoeken in handelingspraktijken;  
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 Lef en durf;  

 Uit bestaande patronen, structuren en modellen stappen;  

 Mensen raken;  

 Pas op voor de ambivalente koppeling tussen succes en institutionalisering;  

 Zicht krijgen op interne en externe invloeden en dynamieken;  

 Virale overdracht van engagement en kennis;  

 Imago en beeldvorming: oog voor de moderne ambtenaar;  

 Smeltkroes van culturen;  

Een toelichting op de bestanddelen vind je vanochtend in het ManPro blog: ‘Over Engagement en 

Samenspel’. In die entry merk ik op: “Goh, de Gemeente Amsterdam zou zo een Investor in People 

kunnen zijn…..” 

 

Want wat blijkt: ‘Engagement en Samenspel’ is voor een belangrijk deel gebaseerd op principes die 

we ook toepassen bij het IiP-Model én bij de ontwikkelcirkel van IiP’s Nieuwe 

Keuzes.  

Toch maar even de Gemeente Amsterdam benaderen.  

 

 Wijkmanager Lucia over het paradoxale van het Investors in People Model 

 

Een citaat uit Lucia’s “Tijd voor de Zorg” blog, de entry die wijkmanager Lucia gisteren plaatste ‘Een 

Leven Lang Leren’: 

‘Verstandige medewerkers leren bij’. Die mening verkondigde Joop Linthorst, voorzitter van de Raad 

van Bestuur van UWV, vorige maand in de krant. Maar is dat ook zo? Deels ben ik het wel met hem 

eens. Per slot van rekening ben ik op mijn 55ste ook bezig met een masterstudie Bestuurskunde aan 

de Universiteit van Utrecht. Niet omdat het moet… Ik vind het gewoon leuk en ik verbreed graag mijn 

horizon.  

Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met onze medewerkers van de facilitaire dienst? Mede door de 

komst van de ZZP – en daarmee samenhangende heroriëntaties – worden zij weggesaneerd. Welke 

kansen hebben zij nog op de arbeidsmarkt? Hetzelfde geldt voor koks die boventallig worden, omdat 

koken in het zorgcentrum anno 2010 onbetaalbaar is.  

Of linnenjuffrouwen die tot voor kort met veel plezier de was verzorgden voor onze ouderen, terwijl 

we deze diensten nu uitbesteden. Ook de technische dienst moet om allerlei redenen de deur uit.  

Is er wel een elegante manier om afscheid te nemen van mensen die jarenlang deel uitmaakten van 

je organisatie? Ik weet niet hoe jullie met zulke zaken omgaan, maar ze laten mij beslist niet koud. 
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Deze en andere hedendaagse dilemma’s beïnvloeden de bedrijfsvoering en de sfeer in een 

organisatie enorm. Toch ontkomen we er óók in de zorg niet aan. Tenminste, als we de boel gezond 

willen houden.  

Jonker Frans, waar ik nu ruim vier jaar leiding geef, is ‘Investor in People’-gecertificeerd. Dit 

certificaat kun je verdienen als je een lerende organisatie bent en als je aantoonbaar investeert in 

ontwikkeling en medewerkerstevredenheid. Een externe auditor voert jaarlijks een audit uit om aan 

te tonen dat we aan de richtlijnen voldoen.  

Dat klinkt een tikkeltje paradoxaal. Aan de ene kant strakke zakelijke sturing op prestaties, aan de 

andere kant betere zorg voor je personeel en dus aandacht voor de ‘zachte kant’. Tegelijkertijd is het 

een uitdaging die mijn creativiteit stimuleert en die ons tot grote hoogtes brengt. Iedere dag weer. 

En als je het zo bekijkt: Ja, dan leren we steeds meer bij.”  

 

Lucia legt met haar entry direct de vinger op de gevoelige IiP-plek: IiP is geen ‘pretmodel’, wat 

weleens wordt verondersteld. IiP heeft een focus op de effectiviteit en de efficiency van de 

organisatie. Daar kunnen dus ook maatregelen bijhoren die, met het oog op je titel als ‘Investor in 

People’, paradoxaal lijken maar die uiteindelijk de continuïteit en, hier de letterlijke, Zorg voor alle 

betrokkenen bij de organisatie waarborgt. Ook dat is IiP.  

Dank voor het delen van je ervaring Lucia. 

 

 Slimmer Werken! 

 

Beste IiP-er, 

Vandaag verschijnt (alweer) het 4e boek in de ManagementPro reeks: ‘ManagementPro: Slimmer 

Werken’, zowel softcover als ebook.  

In het boek wordt er in een apart hoofdstuk (ook) aandacht besteed aan ervaringen met het 

Investors in People Model. 

Het voorwoord van het boek en een link naar de virtuele boekwinkel vind je hier: “ManagementPro: 

Slimmer Werken”. 

Voor een voorproefje van ‘ManagementPro: Slimmer Werken!’ (ebook versie) volg deze link naar 

mijn persoonlijke website. 

Ik wens je een goed weekeinde!  

Met een collegiale IiP-groet, 

Willem Scheepers 

Dit bericht wordt vandaag verzonden aan de leden van de “Investors in People in Nederland” 

Groepen op LinkedIn en HRBase. (nb; ben je geïnteresseerd in een lidmaatschap? dat kan, zelfs al is 

jouw organisatie nu nog geen IiP-er; nog niet ……… ) 

 

 Na de recessie zijn organisaties meer medewerker-gericht. 

 

 “STAFF ENGAGEMENT IS TOP PRIORITY POST-RECESSION” meldt Crimson Business  

Crimson citeert een onderzoek van het Britse CMI. De huidige recessie dwingt managers om de 

manier waarop zij hun ondernemingen tot nu aanstuurden en de wijze waarop zij hun teams leidden, 

te herzien. Terecht, want tijden veranderen & we hoeven daarvoor ‘slechts’ naar de ontwikkelingen 

op de Arbeidsmarkt te kijken. Het citaat: 
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“According to the Chartered Management Institute (CMI), although the UK economy has now 

technically returned to growth, businesses will carry the “scars of recession” for years to come and 

will adapt to protect themselves in the future.  

A CMI study found that a third of the 1,337 business leaders questioned expect the business 

landscape to become more employee-centric over the next 10 years.  

One in five said they thought more ‘employee-owned’ organisations will emerge over the next 

decade, and almost three quarters expect virtual businesses to be the norm by 2020. A separate study 

by the organisation, conducted at the end of 2009, also found many business owners vowing to focus 

more of their attention on their staff in 2010.  

Ruth Spellman, chief executive of the CMI, said that the recession had shown business owners the 

importance of an engaged and motivated workforce. “One of the major challenges we face as the UK 

emerges from recession is how to re-connect with the workforce,” she said. “The insular, corporate 

approach blamed by so many for the economic downturn appears to be shifting towards a more 

inclusive style of leadership as employers accept the commercial benefits of building an engaged 

workforce and working across many partners.  

“Of course we cannot determine the future, but that does not mean we shouldn’t prepare for it to 

ensure that organisations and teams are effective, capable and competitive.”  

 

& Dat geldt ook voor onze, Nederlandse, organisaties: op weg naar effectieve, capabele en 

competitieve teams. We zijn tenslotte onderdeel van hetzelfde Europa met dezelfde (HR-

)uitdagingen.  

 

 23/02/10 IiP Blog bestaat 5 jaar!!!! 

 

Op 23 februari 2005 begon ik aan dit blog & wat zeggen we dan? Wat vliegt de tijd…..  

De 1e entry was niet meer dan de melding dat er “nu ook een Investeren in Mensen blog was” ofwel: 

een blog gericht op het in 2000 naar Nederland ‘overgevlogen’, van oorsprong Britse, Investors in 

People Model.  

Mijn motivatie: IiP ‘staat’ voor het principe van de Lerende Organisatie. Dat impliceert dat je kennis 

deelt ( & zeker niet vasthoudt) ergo: als ik gecommitteerd zou zijn aan het IiP Model dan dien ik 

daaraan een bijdrage te leveren: kennis delen over de verschillende facetten van het Investors in 

People Model! & Daarmee startte ik op 23/02/05.  

5 jaar geleden had ik niet het idee dat ik 5 jaar lang, bijna dagelijks, een entry zou kunnen besteden 

aan IiP & IiP-ervaringen, ‘we zouden wel zien’ (nb; ook het bloggen was op dat moment nog een 

relatief nieuw fenomeen).  

 

Zeker op het moment dat Willem Mastenbroek mij, september 2005, benaderde om hoofdredacteur 

te worden van het ManagementPro weblog dacht ik dat ik het Investeren in Mensen blog vervolgens 

langzaam leeg zou kunnen laten lopen. 2x bloggen zou wel eens teveel van het goede kunnen 

worden. Ook daarom opende ik op ManPro een ‘Investors in People’ rubriek; ‘ter vervanging’. Hoe 

heb ik mezelf zo kunnen vergissen. (nb; al snel zou blijken dat deze rubriek een goede 

praktijkaanvulling was/is op het specifieke IiP-blog) 

IiP heeft mij(!) zoveel inspiratie opgeleverd dat ik wel degelijk (bijna) werkdagelijks ‘iets’ over IiP kon 

melden. & Dat ondanks (of dankzij?) het feit dat IiP in ons land maar moeizaam van start kwam. 

Echter, de onstuimige groei van dit managementmodel in Groot Brittannië. De schat aan ervaringen 
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die vanuit het Lerende Organisatie principe (LO) openbaar werden & worden gemaakt én het scala 

aan wetenschappelijke onderzoeken naar de (toch) opmerkelijke successen van Investors in People 

organisaties, leverden & leveren mij meer dan voldoende inspiratie op. Het blog heeft zelfs geleid tot 

de publicatie van een 5-tal IiP-boeken! 

Sterker nog: ik vermoed dat ik er ‘bij leven & welzijn’ nog wel 5 jaar aan kan besteden, aan entries 

over de betekenis van & de ervaringen met het Investors in People Model. Ook omdat blijkt dat het 

Model, dankzij positieve reacties van steeds meer Nl. IiP-ers, ook in ons land groeit.  

& Da’s goed, da’s zelfs hart-stikke goed. Wij maken er hier vandaag maar eens een feest van!  

O ja, vanuit het LO-principe nog een tip: ‘Waar ik de inspiratie vandaan haal?’ Ben van nature 

nieuwsgierig & schaf een hond aan. Na die dagelijkse wandelingen heb je zo weer een entry 

geplaatst.  

 

 Over de economische groei van India & de rol daarbij van kennismanagement. 

 

 “Twice as many Indian leaders as U.S. leaders think that human capital drives business success. 

Consequently, the HR function in India has high visibility with senior management, and its strategy 

is closely integrated with the firm’s overall strategy.  

The HR departments of Indian companies do more measurement than U.S. HR departments on 

virtually every aspect of their field, while outsourcing basic tasks such as benefits and employee 

administration. They also have more sophisticated systems—such as workforce planning and 

succession management—than are common in the United States.  

Among the Indian firms we studied, 81% of the heads of HR reported that the learning function 

(training and employee development) was essential to building competitive organizational 

capabilities, whereas, according to a 2006 survey by the American Society for Training and 

Development, an astonishing 4% of U.S. chief learning officers held that view of their own 

operations.”  

& in de EU is het al niet veel beter dan in de VS…….  

 

Dit citaat komt uit het artikel ‘Leadership Lessons from India’ dat volgende maand verschijnt in de 

Harvard Business Review. Azië komt er aan. Landen als India & China rammelen aan de economische 

poort en vooral aan die van de EU.  

Kennis en de kenniseconomie speelt daarbij een cruciale rol. Dat betekent dat je, zoals hiervoor door 

Wharton prof. Capelli n.a.v. zijn onderzoek wordt opgemerkt, gericht dient te investeren in je 

mensen. (ook) In India doet men dat én het rendeert! Volgen wij?  

Meer over dit artikel, over de economische ontwikkeling van Azië, over de hiaten in Europa’s 

kenniseconomie, lees je in het ManPro blog.  

 

 Betere Management Vaardigheden dankzij Investors in People! 

 

Cranfield University School of Management deed opnieuw onderzoek naar een effect van het 

Investors in People Model. Deze keer ligt er een focus op management capaciteiten. De 

onderzoeksvraag: “Heeft de IiP-status van je organisatie invloed op je managementvaardigheden?” 

Het uiteindelijke antwoord: jawel! 

Uit het persbericht: 
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“The research finds empirical evidence showing that Investors in People underpins effective 

management through its impact on the development of managerial capabilities and management 

performance. This includes: 

=> Enhancing the knowledge, experience and skills of managers 

=> Supporting the development of an organisational learning culture 

=> Improving the effectiveness of management development practice 

=> Facilitating the creation of a high-performance environment.”  

Heel mooi . Nu wisten wij, regelmatige lezers van dit blog , al langer dat de investering in het IiP-

Model Rendement oplevert. Maar organisaties die (nog) twijfelen over de implementatie van 

Investors in People, willen bewijs, bewijs vanuit IiP-ervaringen. Nu IiP 20 jaar ervaring heeft 

opgebouwd komen er steeds meer data vrij wat de mogelijkheid biedt tot wetenschappelijk 

onderzoek als dit. 

Cranfield: “As a result Investors in People recognised companies have better managerial capabilities 

that trigger a chain of events leading to better financial performance, resulting in higher profitability 

– as shown in their published accounts – than non-recognised companies. Furthermore, the more 

companies embrace Investors in People, the better their performance will be. 

When we were investigating the key factors that determine the performance of managers the 

effective implementation of Investors in People appears as a key driver.” 

Willen we dat niet allemaal: vaardige & capabele managers (c.q. zijn……..)? 

 

Maart 
 

 OBS Merlijn is een IiP-er. Da’s mooi maar wat is nu de ervaring? 

 

De praktijkervaring van Ger Gritter, directeur bij Openbare Basis School Merlijn: ‘Vanuit het 

onderzoek van de Inspectie wist ik wel dat het onderwijsinhoudelijk goed zat. De ouderenquête gaf 

ook prima resultaten. Maar ik wilde ook mijn leiderschap toetsen en weten of we als team wel 

effectief samenwerkten. We hadden al aandacht besteed aan structuur, overlegvormen en collegiale 

consultatie. Veel was al geregeld. Maar ik wil ook verantwoording afleggen. Zijn onze ideeën ook 

goed genoeg als je deze afzet tegen de kwaliteitsstandaard van Investors in People?’ 

& Nu? Gritter: ‘Wij gebruiken IiP als kijkkader en dit bevestigt dat we al behoorlijk effectief werken in 

het bereiken van onze doelen. Wij hebben IiP gebruikt als toets en bevestiging, om puntjes op de i te 

zetten en om de beweging van plannen, uitvoeren en toetsen te borgen.’ 

Maar: ‘Het IiP keurmerk staat niet meteen gelijk aan een formidabel oordeel van de Inspectie. Wat 

echter wél het verschil maakt, is de wijze waarop iedereen in de school meedenkt en handelt naar 

het oplossen van het probleem.’ 

 

Wat heeft de Investors in People – erkenning Merlijn in 2 jaar gebracht? ‘Iedereen vormt zich een 

beeld bij het IiP keurmerk. Als de school in handelen dan niet aan dat beeld voldoet, krijgen wij de 

wind van voren. Dat maakt ons bij tijd en wijle kwetsbaar. Ik ben zelf ook kritisch naar het keurmerk. 

Waarom hebben we dat keurmerk nodig? We zouden namelijk zonder dat bord aan de deur op 

dezelfde wijze handelen. De uitdaging waar we nu voor staan is om het gedachtegoed van IiP hoog te 

houden in moeilijke omstandigheden. Wij moeten, nog veel meer dan nu, opbrengstgericht gaan 

werken en de werkdruk is al hoog. We vragen veel van elkaar, de lat ligt hoog. Dit drukt op het 

http://www.willemscheepers.eu/
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belevingsgevoel van mensen, zij vragen zich af: hoe prettig werk ik eigenlijk nog? Kan ik er tegen dat 

er zó naar mijn resultaten wordt gekeken en hoe moet ik daar mee omgaan? Dit drukt op het 

prettige gevoel dat mensen hebben. En dat heeft weer gevolgen voor hoe zij hun werknemerschap 

ervaren én daarbij het werkgeverschap. 

In zo’n situatie is het niet altijd haalbaar om iedereen eigenaar te laten voelen en zijn van de 

uitdaging waar we voor staan. Dat wringt toch wel. Hoe kan ik nu een IiP-school blijven en toch die 

vraagstukken oplossen? IiP dwingt ons dus om, ook in moeilijke tijden, genuanceerd te blijven 

handelen in de wijze waarop we complexe vraagstukken oplossen.’ 

 

Dit citaat is afkomstig uit het artikel ‘Investors in People: de kracht en kwetsbaarheid van een 

keurmerk’ dat deze maand in verschijnt in ‘Basisschool Management’; een leerzaam artikel. 

Wat Ger Gritter daarin verder nog aan interessants opmerkt is: 

 ‘IiP vraagt leren aan en van elkaar. In dit proces krijg je te maken met weerstand. Dit gaat 

over verandering in gedrag. Dat moet uit de schoolleider en de mensen zelf komen. Toch is 

het mogelijk om hier als schoolleider op te sturen: je kunt op een aardige manier zeggen dat 

het anders moet’ 

 ‘De IiP-diagnose stelde dat er een kans lag in het tonen van waardering. Van nature ben ik 

erg nuchter: ik vind eigenlijk dat je als medewerker toch gewoon moet doen wat je hebt 

geleerd. Die houding en mijn gedrag heb ik aangepast.’ 

 ‘Binnen één jaar kwamen wij in aanmerking voor certificering. Uit de diagnose kwam naar 

voren dat we veel dingen al heel goed deden. Iedere medewerker kan bij ons bijvoorbeeld 

heel goed verwoorden waar deze school voor staat en waar we naar toe gaan.’ 

 ‘Voor het geven van feedback konden we snel bewijs leveren. Leerkrachten kijken bij ons bij 

elkaar in de klas met een kijkwijzer. Ook vragen ze vooraf wat ze willen zien of waarop de 

ander moet letten en feedback op moet geven. In dit proces van collegiale consultatie is 

feedback geven essentieel. Dit proces draagt bij aan het goed en steeds beter kunnen 

uitvoeren van hun vak!’ 

 ‘Binnen SOPOH zijn meerdere scholen met IiP gestart. Gezamenlijk bekijken we hoe we IiP 

verder voor het voetlicht kunnen brengen bij de directeuren. Ik hoop dat ook zij IiP omarmen 

en dat wij ze inspireren om er ook voor te gaan. Ik vind het belangrijk dat het Openbaar 

Onderwijs zich onderscheidt. Dat bereik je natuurlijk niet alleen met een certificaat. 

Het gaat erom dat IiP richting geeft aan hoe je met mensen omgaat in de organisatie. Dat 

geeft een goed gevoel. Dat wil ik niet alleen overbrengen, maar ik geloof dat je daarmee ook 

het verschil kan maken met je school. Een unieke kans dus om ook je identiteit vorm te 

geven.’ 

Thanx aan Gert Gritter (nb; en aan de IiP-collegae Ineke Beekers en Miranda van der Meulen) voor 

het delen van je kennis van & ervaring met het IiP-Model.  

 

 Vandaag: Vraag & Antwoord over Talent & Talentmanagement….. 

 

 “Goedemorgen meneer Scheepers,  

Momenteel ben ik bezig aan mijn afstudeerstage voor de opleiding Personeel & Arbeid. Ik doe 

onderzoek binnen een van de lokale Rabobanken naar Talentmanagement. Op welke manier zij haar 

talent meer aandacht kan bieden voor persoonlijke ontwikkeling etc. Het streven is dan ook om 
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uiteindelijk een programma op te zetten voor een aantal van deze talenten, om hen de mogelijkheid 

te geven zich (nog) verder te ontwikkelen en hen meer uitdaging te bieden. 

Via Management Pro (het artikel over Talent & how to manage) kom ik op uw naam. Tijdens een 

opdracht voor school over IiP, ben ik uw naam al vaker tegengekomen.  

Zou u mij misschien kunnen helpen aan wat informatie (of tips waar ik informatie kan vinden) over 

het managen van talenten. Ik wil mijn scriptie graag diepgaand maken qua theorie, om deze 

vervolgens te kunnen toepassen op de bank. Daarnaast zou ik graag een stuk over doorstroom van 

(talentvolle) medewerkers willen schrijven, maar gegronde informatie hierover kan ik werkelijk 

nergens terugvinden.  

Ik hoor graag van u, Met vriendelijke groet,  

Daphne Lievaart” 

 

“Beste Daphne, 

Allereerst: dank voor je feedback! Ik geloof in het nut van personal branding dus dat je me, zelfs met 

regelmaat, weet te vinden, over specifieke onderwerpen (dat wel !), sluit hier prima op aan: het 

werkt!  

Overigens, jij bent ook een brand & dat zijn je (talentvolle) medewerkers ook! (nb; da’s vaak 

verrassend voor werkgevers, want hoe ga je nu om met zo’n brand? Zeker als je zelf nog denkt dat je 

organisatie de brand is…..) Laten we daar maar mee beginnen, het 1e aandachtspunt.  

Je hebt het al door: ik heb geen enkel probleem om op je vragen in te gaan. Ik ben een groot 

voorstander van het Lerende Organisatie principe i.c. kennisdelen & als ik dat vind dan dien ik zelf 1 

van de 1en te zijn die zijn kennis deelt. Daarmee heb ik al een 2e aspect dat van belang is bij het 

managen van je talenten: kennisdelen conform de Lerende Organisatie. (nb; dat je veel € besteedt 

aan opleiding en ontwikkeling c.q. veel van je mensen op cursus e.d. stuurt, maakt je nog geen LO!)  

Wel vind ik het opmerkelijk dat je juist de RABObank kiest als casus. Uiteraard weet je dat RABO 

hoog scoort in de rijtjes van preferred employers, zelfs nu in tijden van ‘crisis’. Het is dan ook een 

(relatief) veilige haven, ook voor talenten. Daarnaast is de “inspanning/beloningsratio” bij RABO ook 

(zeer) gunstig. Er is nauwelijks een organisatie waarvoor je hiervoor beter terecht kunt. Kijk bijv. 

maar eens naar het te ontvangen minimumloon in verhouding tot de verwachten inspanning van een 

MBO/HBO medewerker binnen de Zorgsector en leg dat naast die van een dito RABO medewerker. 

(nb; het openbare Maatschappelijk Jaarverslag van RABO bied je een schat aan info; maar wellicht 

weet je dat al, volg anders de link). Deze hoge & gunstige scores kan RABO goed gebruiken bij het 

aantrekken van talent, maar ik zie dat nauwelijks terug in hun uitingen.  

Nu weet ik niet op je binnen ManPro ook al de tag ‘talentmanagement’ volgde, doe je dat dan krijg je 

dit resultaat. In die entries vind je weer links naar aanvullende info. Dat kan je allemaal ook ‘te veel 

van het goede’ worden, dus bepaal je onderzoeksvraag en maak je keuzes. Wat daarin o.m. 

interessant is voor je, dat is de oratie van Prof. Lidewey van der Sluis ‘Talentmanagement in 

Strategisch Perspectief’ die je vindt in de entry ‘Vliegeren met talent’. Lidewey spreekt ook over in-, 

door- & uitstroom.  

 

Daarmee hebben we meteen een probleem: Lidewey is binnen ons land, zelfs binnen Europa, 1 van 

de weinigen die een theoretisch kader ontwikkelt rondom ‘talent’. Waar je wel (veel) meer talentinfo 

vindt dat is bij Harvard en dan m.n. op hun Harvard Business Review site, een aanrader!  

Eén van hun essentiële artikelen gaat over Werving & Selectie zie ‘De Definitieve Gids voor Werving 

en Selectie in Goede Tijden (en Slechte)’, daar begint het allemaal.  
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Dan hebben we het Investors in People Model, (bijna) alles over IiP vind je in mijn Investeren in 

Mensen blog; maar dat ken je dus al. IiP staat synoniem voor de Lerende Organisatie. Binnen IiP 

hanteren we (ook) het principe van “Gelijkheid & Diversiteit” (nb; in die volgorde & bij het laatste 

geldt: ‘diversiteit’ in de ruimste zin van het woord). Dat betekent dat iedere medewerker & manager 

in de organisatie een (potentieel) talent is. De vraag is echter of je, als organisatie, optimaal in hen 

investeert (nb; ‘optimaal’ is hier iets anders als ‘weinig’ maar ook iets anders als ‘veel’!) én of je uit al 

dat talent optimaal rendement weet te behalen. Rendement nodig voor de continuïteit van je 

organisatie. Binnen IiP maken we dan ook geen uitzonderingen voor een selecte groep medewerkers 

maar investeren we naar rato van talent(behoefte) conform de uitgangspunten van het Strategisch 

Plan van de organisatie.  

 

Binnen RABO is er 1 Investor in People! Nog wat weinig, 1-tje, maar toch kun je daar IiP-ervaringen 

ophalen. Het is de RABO Bergeijk van Stef Bense; lees ook ‘Het draait in feite om 1 woord: Mensen.’  

Ik hoop dat dit voor nu voldoende is voor je, dat het je ideeën geeft. Heb je aanvullende vragen, laat 

het me maar weten.  

Suc6 & een vriendelijke groet,  

Willem Scheepers”  

 

 Management Vaardigheden & IiP, een reprise. 

 

27/02 hadden we hier de entry Betere Management Vaardigheden dankzij Investors in People!, dit 

n.a.v. een recent onderzoek dat het verband legt tussen het Investors in People Model en de 

vaardigheden van (potentiële) managers. Vandaag een reprise, een aanvulling. 

Ook McKinsey komt met een onderzoek naar de vaardigheden van managers: How companies 

manage the front line today: McKinsey Survey results want aan de frontline, daar gebeurt ‘t!  

Da’s mooi, dat ‘het’ daar gebeurt maar McKinsey concludeert dat dit nog niet optimaal gebeurt. Hun 

conclusies: 

 “Frontline managers receive little training, and the little they do receive does not prepare 

them for leadership responsibilities. Increasing the total number of hours dedicated to 

training and providing training programs that develop leadership and interpersonal skills 

could help managers improve their performance.  

 Lack of satisfaction with the performance of frontline management is tied to the way 

frontline managers’ jobs are designed. By redefining the responsibilities and expectations of 

frontline management, companies can improve the front line’s performance. Rather than 

focusing on fixing problems and auditing the work of others, these managers could focus on 

anticipating problems and coaching their direct reports.  

 Senior leaders and frontline managers have different perceptions of what hinders the 

performance of the front line. They must set aside the belief that frontline employees lack the 

necessary skills to coach their direct reports or make quality decisions. Further, leaders could 

actively model the behavior they expect from frontline management.” 

Kortom, er is bij veel organisaties nauwelijks enig verband tussen de uitgangspunten/doelstellingen 

van het Strategisch Plan en de Opleiding & Ontwikkeling die er wordt besteed aan (potentiële) 

managers. & Da’s meer dan een ‘gemiste kans’, concludeert McKinsey: zelfs het senior management 

haakt af…. het begin van het einde…..   

McKinsey: “Inadequate training 
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Nearly 70 percent of senior executives are only “somewhat satisfied” or “not at all satisfied” with the 

performance of their companies’ frontline managers. More worrisome still, the vast majority of 

frontline managers (81 percent) say they are not satisfied with their own performance. One of the 

main reasons for the lack of satisfaction is that companies’ training programs are not designed to 

help frontline managers, despite the potential impact their jobs can have. Only 10 percent of 

respondents say their companies’ frontline manager training is effective in preparing managers to 

lead. At this minority of companies, training emphasizes leadership and interpersonal skills.  

While frontline employees are provided with extensive training, managers are not—even though for 

many, their present jobs may represent their first experiences leading others. Perhaps frontline 

managers receive less training because of the way their jobs are designed at most companies: 

managers are expected to ensure that their direct reports do the things that the managers 

themselves excelled at to begin with.”  

I.i.g. mooi dat bij deze(!) onderzochte organisaties de medewerkers wél goed worden opgeleid & 

ontwikkeld!  

 

“The few that get it right  

At the 11 percent of companies where frontline management spends most of their time directing and 

managing others, emphasizing coaching, and developing their direct reports, executives are much 

more likely to be satisfied (39 percent, compared with 20 percent overall) with the performance of 

frontline managers. At these companies, training is more likely to focus on developing leadership 

skills, so managers are better prepared to take on those responsibilities.”  

11% is inderdaad niet veel maar het blijkt ook dat niet alleen de resultaten beter zijn met deze goed 

& gericht opgeleide managers, zelfs het senior management toont nu meer betrokkenheid!  

Gericht investeren in O&O, het rendeert! Ook bij managers.  

 

 Wat Medewerkers van hun Managers verwachten: 

 

Natuurlijk verwachten medewerkers veel, vaak zelfs heel veel, van hun organisaties, van hun 

managers. Wat te denken bijv. van ‘meer salaris’? (nb; als je hun doelstellingen relateert aan hun 

capaciteiten en je maakt die meetbaar, dan kun je de beloning voor hen i.i.g. inzichtelijk maken). 

Op basis van recent onderzoek komt Melissa Raffoni tot het volgende lijstje van verwachtingen: 

“1. Tell me my role, tell me what to do, and give me the rules. Micromanaging? No, it’s called clear 

direction. Give them parameters so they can work within broad outlines.  

2. Discipline my coworker who is out of line. Time and time again, I hear, "I wish my boss would tell 

Nancy that this is just unacceptable." Hold people accountable in a way that is fair but makes 

everyone cognizant of what is and isn’t acceptable.  

3. Get me excited. About the company, about the product, about the job, about a project. Just get 

them excited.  

4. Don’t forget to praise me. Motivate employees by leveraging their strengths, not harping on their 

weaknesses.  

5. Don’t scare me. They really don’t need to know about everything that worries you. They respect 

that you trust them, but you are the boss. And don’t lose your temper at meetings because they didn’t 

meet your expectations. It’s often not productive. Fairness and consistency are important mainstays.  

6. Impress me. Strong leaders impress their staffs in a variety of ways. Yes, some are great examples 

of management, but others are bold and courageous, and still others are creative and smart. Strong 
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leaders bring strength to an organization by providing a characteristic that others don’t have and the 

company sorely needs.  

7. Give me some autonomy. Give them something interesting to work on. Trust them with 

opportunity.  

8. Set me up to win. Nobody wants to fail. Indecisive leaders who keep people in the wrong roles, set 

unrealistic goals, keep unproductive team members, or change direction unfairly just frustrate 

everybody and make people feel defeated.”  

Eigenlijk is dat toch allemaal niet te veel gevraagd, toch? Als je je HR Beleid ‘een beetje’ op orde 

hebt, dan mag het relatief eenvoudig zijn voor je management om hier aan te (kunnen) voldoen.  

Doel van dit alles voor de managers volgens Melissa: Your job is to make it practical for people to 

succeed. When you do this, everybody wins. Inderdaad, als je in een breed opzicht én praktisch 

investeert in je mensen, dan levert het voordeel voor iedereen op.  

 

 Na 2 jaar CRISIS droogt Talent op. 

 

In de landbouw is het een bekend fenomeen: onderhoud je je grond, je basis van je bestaan, niet 

zelfs niet als die basis even niet wordt benut, dan sterft de voedingswaarde van deze bodem uit. Het 

duurt vervolgens jaren voordat die omissie is hersteld. Deze metafoor kun je als de conclusie zien uit 

het StepStone / EIU rapport Companies at a Crossroads.  

 

Het rapport is nog maar net gepubliceerd of het roept al diverse reacties op: 

 ‘Afbrokkeling talent dreigt na twee jaar bezuiniging’ (Personeelsnet/NL) ‘Het onderzoek wijst 

uit dat na twee jaar van bezuinigingen het vertrouwen op de werkvloer sterk is ondermijnd. 

Dit verlaagt de betrokkenheid van medewerkers, terwijl dat een essentiële graadmeter is 

voor het toekomstige succes van organisaties.’ Daar kunnen we ons ‘iets’ bij voorstellen, 

toch? 

 ‘One-third of executives fear low employee engagement will lead to a loss of talent.’ 

(PersonnelToday/GB). Dit bericht sluit aan op het vorige maar komt nog met: ‘While 38% of 

chief executives and directors felt levels of trust in their companies were high and staff were 

engaged, only 16% of managers felt the same way.’ Hier is enige discrepantie zichtbaar 

tussen Top en Midden Management. (nb; ook dat is een reden dat we met het IiP-Model bij 3 

lagen de beleving meten; er kan wel eens verschil in perceptie zijn) ‘In total, 57% felt clearer 

communication was essential to rebuild employee trust, while 49% said it was important to 

create clear career paths for staff. Just over one-third (34%) cited improved training and 

mentoring as a key way to raise engagement levels.’ Vertrouwen herwinnen en 

communicatie is daarbij het kernbegrip (nb; Commitment = Communicatie!)  

 ‘Businesses Sailing Into Perfect Storm for Talent as Global Economy Improves’ 

(ChiefLearningOfficer/US). Zoals we van Amerikanen gewend zijn zetten zij de uitkomsten 

van het rapport wat scherper aan (nb; wellicht maar goed ook….). “According to Companies 

at the Crossroads, researched and written by the Economist Intelligence Unit, nearly one third 

(29 percent) of the business executives surveyed said employee engagement is low and they 

expect to lose key people as talent demand grows. At the same time, graduate recruitment 

has also been dramatically affected, with just six percent of respondents saying graduate 

recruitment would be a focus for their organisation in 2010 – compared with 50 percent of 

respondents in 2009. Meanwhile, the survey found talent has moved fast up the boardroom 
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agenda. The availability of talent has risen to overall third as a driver of growth (voiced by 46 

percent of respondents), sitting behind only economic recovery and credit availability.” 

Kortom: de Top van de onderzochte organisaties onderkent nu wel degelijk de essentie van 

talentmanagement, het staat nu ‘op de agenda’. Toch lijkt dit ‘mosterd na de maaltijd’. 

 

Las jij 1 jaar geleden het INSEAD rapport ‘“Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an 

Innovative and Sustainable Europe,”? Nee? Ik was er al bang voor. 

Maar: het is nog niet te laat! Ook jouw organisatie kan Talent Management nog op tijd op de agenda 

zetten, kan er dit jaar nog mee beginnen. Niet alleen daarbij & daarvoor helpt het IiP-Model maar 

m.n. ook bij de Communicatie, om het verloren vertrouwen weer te herstellen. Het is geen kwestie 

van willen maar van doen & dat liefst mét Commitment! 

Tja, feitelijk had iedere landbouwer ons dit kunnen vertellen, ons hiervoor kunnen waarschuwen: 

niet investeren, d.i. onvoldoende anticiperen op de toekomst, leidt onherroepelijk tot (nog eens) 

‘crisis’…..  

 

 TOYOTA, een Lerende Organisatie 

 

 “To invest in our young people today will provide us with a strong professional workforce in the 

future.” dat is de wervingsslogan van TOYOTA UK. 

TOYOTA World Wide staat in het brandpunt nu er problemen zijn gesignaleerd met hun 

automobielen. Dat leverde ReCalls op. Maar dat proces laat ook zien dat TOYOTA een Lerende 

Organisatie is! 

TOYOTA opereert met haar veel geroemde Toyota Production System. Een systematiek die gebaseerd 

is op het KAIZEN principe, KAIZEN het basisprincipe van de Lerende Organisatie. Wij, hier in het 

Westen, denken dat het bij TPS vooral om de systemen draait. Dat is maar gedeeltelijk waar. 

“Continuous Improvement 

 Challenge (We form a long-term vision, meeting challenges with courage and creativity to 

realize our dreams.)  

 Kaizen (We improve our business operations continuously, always driving for innovation and 

evolution.)  

 Genchi Genbutsu (Go to the source to find the facts to make correct decisions.)” 

Da’s het 1e deel van TPS, voor ons is het 2e deel minstens zo interessant. 

“Respect for People 

 Respect (We respect others, make every effort to understand each other, take responsibility 

and do our best to build mutual trust.)  

 Teamwork (We stimulate personal and professional growth, share the opportunities of 

development and maximize individual and team performance.)” 

& Bij dat laatste ging het nu net even fout: (TOYOTA President Akio Toyoda) ‘Toyoda repeatedly 

attributed Toyota’s quality/safety problems to its rapid growth which outstripped its human 

resources. He said the company could not train enough personnel to keep up with its rapid growth.’ 

De kern van het probleem ligt dus bij het gebrek aan een Strategisch HRM Beleid…. 

TOYOTA stelt nu niet alleen de klanten gerust, ze hebben ook weer hun volledige focus op de 

Lerende Organisatie. Het zou ‘zo maar’ kunnen dat TOYOTA sterker uit de ‘crisis’ komt dan de 

collega-concurrenten… 
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Lees meer over TOYOTA, TPS en hun herstel uit deze crisis in: TOYOTA. Waar ging het fout? Wat valt 

er van te leren? 

 

 De 7 van Zwolle (iip-tips) 

 

 “Als organisatie moet je wel met een goed verhaal komen. Er is geen medewerker meer te vinden 

die rücksichtlos aan de slag gaat. Je wilt tenminste weten waaróm je aan de slag moet. Het verhaal 

kan gaan over vernieuwing, borging van gedrag, verandering of klantgerichtheid. Het verhaal geeft 

betekenis aan wat we doen.Overigens is het wel een verhaal dat geworteld is in de realiteit; het is er 

één uit de categorie non-fictie. Geen sprookjes voor Zwolle! 

Investors in People kadert het verhaal. De praktijk van Zwolle leert dat het keurmerk een belangrijke 

bijdrage levert aan de (interne) communicatie. Het geeft handen, voeten, betekenis aan wat we 

doen. En daarmee vormt het een basis voor effectieve bedrijfsvoering.” 

Dit is een citaat (pg. 25) uit het boek ‘Zwolle aan Zee’. Het boek dat de Investor in People Gemeente 

Zwolle publiceerde tijdens het door hen op 09/02 jl. georganiseerde congres ‘Zin in Werk’. 

Zwolle over: “Wat is IiP eigenlijk? (pg. 37) 

Uitgangspunt van IiP is dat een organisatie een duidelijke visie heeft voor de komende drie tot vijf 

jaar. Deze visie legt de organisatie vast in een businessplan, beleidsplan, strategienota of soortgelijk 

document. Hiermee wordt bepaald waar de organisatie naar streeft in termen van omzet, winst, 

producten, diensten en serviceverlening. Vervolgens dient te worden bepaald welke consequenties 

dit heeft voor de medewerkers. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan nieuwe kennis en 

technologieën die hiervoor nodig zijn of een wijziging van de organisatiestructuur en –cultuur 

(bijvoorbeeld van productie- naar klantgeoriënteerd). IiP koppelt 

dus de strategische beleidsvorming aan de ontwikkeling van de medewerkers.” 

 

& Op pagina 41 lezen we wellicht nog de meest interessante IiP-ervaring: 

“Praktische tips: de zeven van Zwolle: Bent u in uw organisatie serieus bezig met HRM-beleid, dan is 

het de moeite waard te onderzoeken of een Investors in People certificaat binnen bereik is. De 

volgende tips helpen u op weg: 

1. Staar u niet blind op IiP, maar ga voor goed werkgeverschap en zie de bekroning met IiP als 

een sluitstuk. 

2. Verwerk de IiP-uitgangspunten in uw HRM-programma en –beleid. 

3. Gebruik de tien indicatoren van IiP als interne meetlat voor HR. Zo weet u wat er nog 

ontwikkeld moet worden, maar ook wat er goed gaat. 

4. Een gesprekscyclus vormt in iedere organisatie de ruggengraat van het HRbeleid. Gebruik het 

IiP-gedachtegoed hierbij om te kijken welke elementen nog 

beter tot hun recht kunnen komen. 

5. Houd de ontwikkeling van medewerkers voortdurend op de agenda. Laat het gedachtegoed 

van IiP u hierbij helpen. 

6. Om het beste uit mensen te kunnen halen, moet u weten wat erin zit. Ontdek wat de passie 

van mensen is; investeer dáár in, ontwikkel die competenties en 

maak er gebruik van om uw resultaten te behalen. 

7. Blijf alert op de op continue verbetering en doorontwikkeling van het HRMbeleid; het zorgt 

voor verbinding en samenhang in de organisatie. Uw succes als werkgever staat of valt 

ermee. IiP is een middel om dat te bereiken.” 
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Britse IiP-ervaringen zijn er al meer dan voldoende. Het is goed dat er ook steeds meer Nederlandse 

IiP-ervaringen komen. Zo is Zwolle er 1, de IiP-ervaring van het Antonius Mesos is een andere net als 

de IiP-ervaring van St. Joris te Oirschot & zowel hier als op iipnl.nl lees je er steeds meer, Nl IiP-

ervaringen. Mooi, toch?  

 

 Bij wie vraag jij om hulp, om antwoord op je vragen? 

 

RANDSTAD publiceert de resultaten uit een onderzoek naar de beleving van HR bij managers. Uit de 

resultaten blijkt o.m. dat voor 60% van de vragen die managers hebben over aspecten gerelateerd 

aan de HR-activiteiten die (nb; steeds meer!) van hen worden verwacht, contact wordt opgenomen 

met collegae van de eigen HR afdeling. Voor het overige gaan zij op zoek naar HR gerelateerd 

informatie, op het Web bijv.: 42%. 

Helaas geeft het onderzoek niet aan hoe vaak men op zoek (moet) gaa(t)(n) naar de antwoorden op 

hun HR gerelateerde vragen? Mijn voorzichtige inschatting is dat dit (toch) vaak is want: ‘Ruim 40% 

van de HR-taken wordt door deze managers uitgevoerd zonder enige kennis van zaken…..’ Hoezo 

‘HR in de lijn’???  

 

Hier is ‘werk aan de winkel’, zeggen we dan. 

Bijna tegelijkertijd komt het Britse Chartered Management Instutute met de resultaten uit een 

onderzoek naar de vraag waar medewerkers met hun vragen terecht kunnen? Nu, niet bij hun 

manager zo blijkt: “85 per cent of employees would rather seek help elsewhere than turn to their 

managers when they need guidance at work.” 

Nog meer ‘werk aan de winkel’, dus. Overigens, het lijkt mij dat dit % in ons land al niet veel anders 

zal zijn al was het maar ‘om het simpele feit’ dat de Nl. manager zelf al relatief veel vragen heeft…  

De redenen waarom medewerkers niet bij hun baas aankloppen, zijn leerzaam. CMI: “A survey of the 

UK workforce (2,000 adults questioned by OnePoll) shows that people are either too scared of looking 

incompetent (30 per cent), reluctant to bother their boss (48 per cent), or worried that they will be 

judged for being unsure of what to do (20 per cent). Instead, they are turning to books, the internet, 

colleagues or friends to avoid seeking help from their managers.  

Worryingly, just under a quarter of those questioned (23 per cent) also said they wouldn’t turn to 

their manager for advice because they don’t trust their judgment, or simply think they would be 

unable to help.” Dit laatste is dan misschien niet eens zo’n verkeerde inschatting door de 

medewerkers, ‘niet in staat om te helpen’, niet als we dit resultaat leggen naast RANDSTAD’s 

onderzoek.  

 

Ruth Spellman, CMI chief executive (nb; & v/m chief executive van IiP UK), said: “These new figures 

paint a worrying picture. The job of a manager is to guide and instruct, ensuring their teams are 

performing at the top of their game. If you’re ever unsure of how to tackle something at work your 

manager should be the first person you turn to – the one with the support and answers. Any 

workplace culture where people are scared to speak up or fear appearing foolish is not going to be 

conducive to getting great results or nurturing a talented and productive workforce. If the UK’s 

businesses are to rise up out of the recession and flourish, we need to get these things right by vastly 

improving the quality of our managers and leaders.”  
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Mee eens. In de volgende entry zullen we zien hoe PHILIPS dat doet c.q. dat probeert te doen met 

hun Employee Engagement Survey; een jaarlijks survey met opmerkelijk veel IiP-karakteristieken, dat 

wel. Maar daarover dus ‘later meer’.  

 

 PHILIPS Employee Engagement Survey & IiP 

 

Zoals veel organisaties kent ook PHILIPS een Employee Engagement Survey. Als je nu kennis neemt 

van deze EES dan is de overeenkomst met de Investors in People-principes opmerkelijk, maar: 

feitelijk toch ook weer niet zo opmerkelijk. Om maar met dat laatste te beginnen: onderzoeken naar 

tevredenheid c.q. betrokkenheid (engagement) komen in essentie altijd met elkaar overeen. Toch is 

het interessant om een blik te werpen op EES & dat niet alleen omdat PHILIPS als 1 van de weinige Nl 

organisaties Strategisch HRM praktizeert. 

PHILIPS Annual Report 2009 Exec ‘Staying Focused, Acting Decisively’. over het belang van EES: “The 

Employee Engagement survey is a key element of ‘Leading to Win’, the new way our people are 

evaluated and rewarded at year-end, which we drove deeper into the organization in 2009. 

Employees are no longer assessed solely on what they achieve (results), but also on how they achieve 

it (behavior). ‘Leading to Win’ is designed to develop a strong customer and performance oriented 

culture that encourages employees to strive for results, not just in their own area, but for Philips as a 

whole.’ Mooi. 

 

De British Psychology Society geeft een verklaring waarom PHILIPS überhaupt aan het Employee 

Engagement Survey begon:  

“The 90s were a tumultuous decade for Royal Philips Electronics but after going through a major 

transition, the company today has emerged healthier, stronger and positioned for growth, especially 

in the field of healthcare after it has strengthened its medical business unit through acquisitions in 

recent years.  

Reclaiming their leadership position as one of the most admired companies in their industry 

commenced with an extensive internal focus and the revelation of a founding truth: for a successful 

company to continue to succeed, their people must share a sense of purpose and motivation. 

Nurturing a common language of engagement across the organisation has become a major part of 

the company’s global strategy in creating the right culture to spur growth and meet goals of being 

the leading solutions provider in the areas of healthcare, lifestyle and enabling technology. 

Recognising the need to create an environment where positive leadership and managerial 

behaviours are the norm rather than the exception, Roger Long, Director of People and 

Organisational Development Projects for Philips, championed employee engagement and a vision of 

controlled flexibility. This vision included corporate control of the employee engagement process 

while delivering enough flexibility to stimulate leadership team ownership of the process and the 

results. Two key principles emerged as the company became more fluent in the language of 

engagement: Measure what drives business results through people and ensure that the process 

supports the business.” Ook Mooi.  

 

Waaruit blijkt nu praktisch de overeenkomst met de IiP-principes? Uit de stellingen in de Survey. Zo 

leggen zowel EES als IIP de volgende stellingen m.b.t. de direct leidinggevende voor aan 

medewerkers:  

 The way my manager behaves is in line with what the organisation expects of him/her. 
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 My manager gives me useful feedback on how I’m doing in my job. 

 Being recognised and valued. Opties daarbij zijn: ‘I can give specific examples of how my 

contribution has been recognised and valued. / My work is generally appreciated. / My work 

is not recognised.’ 

 

Voor de IiP-Survey gebruiken wij voor de medewerkers in de basis, voor de Standaard 16 stellingen & 

voor de Framework (ook) 51 stellingen. Het zijn stellingen die zelfs nog uitgebreid kunnen worden 

naar behoefte van de organisatie; maatwerk dus. PHILIPS EES bestaat uit max 50 stellingen, d.i. een 

jaarlijkse keuze uit een database van 130 stellingen opgemaakt door het Amerikaanse KENEXA. Je 

herkent daarin ook de stellingen van de GALLUP Q12.  

 

KENEXA heeft in de EES stellingen ook typisch Amerikaanse waarderingen ingebracht zoals: "I am 

extremely satisfied with my manager". Voor de PHILIPS medewerkers bij de Amerikaanse tak van de 

organisatie is dit allemaal heel logisch, passend bij de cultuur. Maar voordat nu een Nl. medewerker 

‘extremely satisfied’ is over zijn/haar baas….. ‘Hij is niet goed, ook niet slecht. Hij is een aardige vent 

dus vooruit: een 7!’ dat is wat een Nl. medewerker snel zal zeggen. Met die sociaal wenselijke 7 kun 

je vervolgens weinig tot niets. Deze stelling vind je zo niet terug in een IiP-Survey, doen we dat op 

wens van de klant, dan nuanceren we die, passend aan de cultuur.  

Mooi dat EES, iets dat PHILIPS nu al meerdere jaren praktizeert. De resultaten zouden ‘zo maar’ een 

reden kunnen zijn om PHILIPS Nederland te voorzien van de Investors in People erkenning. Niet 

alleen een waardering voor PHILIPS’ medewerkers & managers, deze symbolische actie zou 

tegelijkertijd het IiP-Model in ons land een geweldige boost geven!  
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