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Dit is alweer het 9 dagboek in de ManagementPro serie. Het
betreft wekelijkse entries in het ManagementPro.nl blog over het
jaar 2014. 2014 was, opnieuw, een interessant jaar. Bankierseed of
Facebook Bank: de crisis is nog lang niet over. Sterker nog: er
komen steeds nieuwe uitdagingen, w.o. trends, bij…..
Wat er dit jaar uitspringt is de ramp met MH17. In het ManPro
kader van leiderschap en communicatie leverde dat een
inspirerende toespraak op van Minister Frans Timmermans voor de
UN.
Een andere opvallende gebeurtenis betrof de manier waarop Louis
van Gaal Laranja Mecânica succesvol door het WK in Brazilië
loodste. Het falen van Oranje na dit WK maakte de manier waarop
Von Genial zijn team motiveerde ‘slechts’indrukwekkender.
Een voorbeeld van een totaal andere orde m.b.t. het betrekken van
medewerkers betrof de klokkenluider bij de NZa. Het rapport van de
Commissie Borstlap over deze affaire leverde info die in een veel
breder kader interessant is.
Relatief eenvoudige disruptieve technologieën zetten een trend die
zelfs door de ontwikkelaars vooraf niet werd verwacht. Eén daarvan
is RABO’s MY Order. Deze app kan de HoReCa volledig robotiseren.
Aan de horizon van 2014 verscheen de Holacratie, het principe van
zelfmanagement van de medewerker. Een principe waarin de rol
van de Management(Pro) een totaal andere invulling krijgt.
Ik wens je, opnieuw, veel lees plezier en mogelijk inspiratie.
Willem E.A.J. Scheepers MBA
Schijndel, September 2015
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JANUARI
o

Als je medewerkers niet beschikken over de competentie
klantgerichtheid, komt dan hun virtuele vervanging in
beeld?

Virtueel is er steeds meer mogelijk, noodzakelijk zelfs mede dankzij
‘iets’ als Big Data.
Het inleidend filmpje laat je zien dat de virtuele receptionist geen
kostbare investering meer is. Een ervaring in september 2013 leerde
me dat een virtuele telefonist in staat is om ‘competenties te tonen’
die bij medewerkers steeds minder aanwezig lijken te zijn of…..
waaraan de werkgevers van deze medewerkers steeds minder
aandacht besteden. Mogelijk is dat het laatste, ik kan me namelijk
niet voorstellen dat de mensheid de vaardigheid sociabiliteit
verliest….
Maar er speelt nog een ander fenomeen: Big Data. We beschikken
inmiddels over (of we kunnen daarover beschikken) een schat aan
informatie over onze (potentiële) klanten. Om nu niet enorm de
mist in te gaan in je allereerste persoonlijk al dan
niet telefonisch contact met je (potentiële) klant, dien je alle in- &
externe data d i r e c t beschikbaar te hebben! & Wie kan dat dan
beter dan je virtuele assistent?
“Warmth and competence perceptions are the universal foundation
for all human behavior and relationships.” Dit zou nog wel eens een
probleem kunnen worden voor onze virtuele collega, althans
voorlopig….
Het citaat is afkomstig uit het boek The Human Brand van Chris
Malone & Susan Fiske. Betrokkenheid kunnen tonen (NB: mijn vrije
vertaling van ‘warmth‘) en in staat zijn om de klant daadwerkelijk en
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persoonlijk van dienst te kunnen zijn, dat draagt er aan bij dat je als
medewerkers trots bent op dat wat je doet. Uiteindelijk resulteert
dat in loyaliteit. Loyaliteit niet alleen van je medewerkers, ook van
je klanten aan je organisatie. Reden: zij, je klanten, worden prima
geholpen én zij voelen zich als klant gewaardeerd; iets dat bij je
concurrenten niet het geval is….
“Digitization is making massive amounts of data readily available.
Data about suppliers and partners can be had in near real time,
customers are increasingly willing to share all manner of
information, and wired objects—the Internet of Things—are coming
online in droves. The value of these resources is just beginning to be
understood.” We beginnen nu in 2014 net te begrijpen wat de
mogelijkheden zijn c.q. wat de invloed is van “massive amounts of
data” aldus Rashik Parmar, Ian Mackenzie, David Cohn & David
Gann in het deze maand in de Harvard Business Review verschenen
artikel ‘The New Patterns of Innovation’.
Op basis van hun onderzoek zien de auteurs 4 factoren die kunnen
bijdragen aan succes voor een organisatie. Succes dat de basis
vormt voor klantloyaliteit en (dus) continuïteit.






State of the Art Technology (NB; ben je al tests aan het
uitvoeren met een 3D printer e.d.?). Hier kan dus ook de
virtuele receptionist ‘om de hoek komen kijken’.
External Parties; je kan het in deze globaliserende wereld
niet meer alleen.
Motivated Leadership; tja als de leiding er al niet in
gelooft…. Hun motivatie straalt af op hun medewerkers.
Emotional Commitment: “Successful initiatives move
beyond the intellectual and become an emotional
commitment— even a mission—for the people involved.”
Daar is ie weer: ‘Commitment‘, omdat dit (sterk)
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persoonlijk is, kun je juist dit niet verwachten van je
virtuele collega.
ZAPPOS CEO Tony Hsieh merkte aan het begin van dit (nog korte)
jaar op “Our biggest problem then was customer service—
specifically, finding the right employees to staff our call center.”
ZAPPOS profiteert van nieuwe technologieën maar wil het contact
met de klant toch vooral persoonlijk houden; ook telefonisch. “Our
belief is that as unsexy and low-tech as it may sound, the telephone
is one of the best branding devices out there.” Een mooie én te
prijzen uitdaging maar het blijkt dus ‘a hell of a job’ te zijn mannen
& vrouwen te vinden die beschikken over de competentie
klantgerichtheid.
Wat Hsieh vervolgens deed was voor velen een opmerkelijke stap:
hij verplaatste de activiteiten naar Las Vegas. Motivatie: “Much of
the city’s economy is focused on hospitality, the city has a customer
service mentality—employees there are used to thinking of people
as guests.” Je kent dat wel: Mohammed & de berg.
Maar omdat dit niet iedereen is gegeven, verhuizen: overweeg dan
wat je wil met je organisatie, is klantgerichtheid Onderscheidend
Vermogen? Onderhoud je het contact met je klant persoonlijk of
virtueel? Ken je het break even punt c.q. weet je wat je nu
investeert in je medewerkers en wat het rendement van deze
investering is????…..
‘T is te hopen dat laatste want weet: “If you don’t measure the
worth of your employees, you have no way of knowing what you
have to lose.” aldus Michael Porter. M.a.w.: neem nu ook weer niet
al te snel afscheid van je medewerkers.
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Ondernemen volgens The Wolf of Wall Street of volgens
The Elders, wat is je keuze?

“This is once in a Lifetime.” stelt Jordan Belfort in zijn
Kersttoespraak in 1994 voor het team van ‘zijn’ STRATTON
OAKMONT. Belfort karakteriseert zijn organisatie op die avond als
een “integere organisatie”. Of een collectief als The ELDERS het
daarmee eens zou zijn, is nog maar zéér de vraag.
Je kan veel van Jordan Belfort zeggen maar niet dat hij geen
kleurrijk figuur is. Ook kun je met een gerust hart (sic.) stellen dat hij
een Topverkoper is, nog steeds.
Belfort speelt de hoofdrol in de film The WOLF of WALL STREET
althans, Belfort doet dit niet zelf maar zijn rol wordt gespeeld door
Leonardo Di Caprio. Dat Di Caprio maandagavond een Golden Globe
ontving voor deze rol, zegt niet alleen iets over zijn kwaliteiten. Het
zegt ook ‘iets’ over de film.
De vraag is nu: wanneer speelt Di Caprio opnieuw een glorieuze rol
maar deze keer in een nieuwe film getiteld The ELDERS?….
De film The WOLF of WALL STREET duurt 3 uur, is vergeven van
seks, drugs, Rock ‘n Roll én niet te vergeten humor, maar als je daar
doorheen prikt (als dat nodig is tenminste) is de film voor de
‘gemiddelde’ ManagementPro een aanrader. De hedonistische
levensstijl van de bankiers in de film geeft je een aardig inkijkje in de
wereld van de financiële dienstverlening, niet alleen in die op Wall
Street…..
Dat laatste wordt o.m. bevestigd door v/m ABN AMRO bankier
Tony de Bree in zijn zojuist verschenen boek Dagboek van een
Bankier. Zo lezen we daar onder het kopje ‘Sociale Vervreemding of
Bonussen’ (pg. 116/117): “Dat je zo toch een beetje deel uitmaakte
www.managementpro.nl
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van een soort droomwereld waarin in de euforie boven in de Atoren en in de internationale bancaire wereld op dat moment ‘alles
kon’.
Tegelijkertijd zorgde de omgeving er dus voor dat informatie en
kennis van onder naar boven werd gefilterd. Hetzelfde gebeurde
van boven naar onder. Het resultaat was dat je eigenlijk in een soort
‘sociale isolatie’ terecht kwam waardoor je waarschijnlijk toch een
beetje het contact met de werkelijkheid van alledag verloor.” Zie
hier in a nutshell ‘The Wolf of Wall Street’! Waar De Bree nog enige
nuance inbrengt gaan in het boek van Belfort alle remmen los,
overeenkomsten zijn er.
Hoe (totaal) anders beleven The ELDERS, de groep van Independent
Global Leaders Working Together for Peace and Human Rights, onze
samenleving & hun rol daarin. Het is een groep ouderen die zich
geschaard heeft rondom (de geest van) Nelson Mandela en zo de
wereld voorziet van, of probeert te voorzien, van aanmoediging tot
een betere wereld. “The Elders will use their independence,
collective experience and influence to work for peace, poverty
eradication, a sustainable planet, justice and human rights
worldwide. Working both publicly and through private diplomacy,
they will engage with global leaders and civil society at all levels to
resolve conflict and address its root causes, to challenge injustice,
and to promote ethical leadership and good governance.” aldus de
Missie van The ELDERS.
Tegelijkertijd met het verschijnen van genoemde film, komen The
ELDERS met hun Strategic Framework 2014 – 2017. De titel van dit
document “Ethical Leadership in a Rapidly Changing World“. Lees je
niet alleen dat doc. maar kijk je ook naar hun activiteiten, dan
kunnen zij stellen dat ze een “integere organisatie” zijn.
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Nu verwacht ik niet dat Jordan Belfort moeite heeft genomen om
voornoemd Framework in zich op te nemen. Wat Belfort wel deed,
en dat geheel passend bij zijn rol in de film, dat is meeliften op het
succes van The Wolf of Wall Street. Zonder enige vorm van gêne is
Belfort begonnen aan een succesvolle tour van corporate trainingen
en sales meetings. De slogan, of vraag, die Belfort daarbij hanteert
luidt: “Can You Really Use The Wolf of Wall Street’s Sales Tactics To
Ethically Persuade People And Make Money?” De onderstreping van
het woord ethiek komt van de hand van Belfort.
Wat de film je o.m. leert i.c.m. ‘iets’ als de discussie rondom
bonussen zoals die nu opnieuw op gang komt: voor sommige
mensen en sommige sectoren lijkt er sinds september 2008
nauwelijks iets veranderd. Het is alsof de wereld voor hen even
heeft stil gestaan. Overigens, er is hoop! Lees daarvoor ook het
vandaag in The NYT verschenen artikel: On Wall Street, a
Generation Gap on Work-Life Issues.
Wil je de wereld, niet alleen als ELDERS, écht veranderen dan heb je
daarvoor blijkbaar een andere/nieuwe/volgende generatie
nodig……..
o

CRISIS is nog lang niet over: Hoge Jeugd Werkloosheid
i.c.m. Tekort aan de Benodigde Vaardigheden.

“Als jongeren zich hebben ingezet voor het behalen van hun
middelbare school of universitair diploma maar vervolgens geen
baan vinden en ook niet het respect dat hen zo’n baan oplevert, dan
dient de maatschappij voorbereid te zijn op hun protest, zelfs op
geweld.” dat schrijft McKinsey deze week n.a.v. onderzoek dat men
deed.
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Mogelijk om de problemen met de Groningers te verdoezelen
(….) meldde Minister Kamp gisteren dat ‘de groei van de
Nederlandse Economie dit jaar meer dan 1,5% kan zijn!’. Het IMF
meldde dezelfde dag een ‘herstel van de Eurozone’. Tijdens het
World Economic Forum meldt PWC vandaag dat de ‘Top van het
Bedrijfsleven vertrouwen heeft in de Wereldeconomie’. Deze
berichten staan in schril contrast met de bevindingen van McKinsey.
Van meer realiteitszin lijkt ook de bijdrage te getuigen die Paus
Franciscus levert aan datzelfde WEF dat nu plaatsvindt in
Davos: “Nonetheless, the successes which have been achieved, even
if they have reduced poverty for a great number of people, often
have led to a widespread social exclusion. Indeed, the majority of
the men and women of our time still continue to experience daily
insecurity, often with dramatic consequences.”.
“Dramatische gevolgen.” De crisis is nog niet over helaas, nog lang
niet zelfs….
“In Japan an estimated 700.000 young people, known as hikikomori,
have withdrawn from society, rarely leaving home. In North Africa
restless young were at the vanguard of the demonstrations that
toppled governments in Egypt and Tunisia.
In the United States, the still-faltering economy has been so difficult
on Generation Y that there is even a television show Underemployed
about a group of 20-something collegae graduates forced into deadend or unpaid jobs. It is a comedy, but of the laughter-through-tears
variety.” aldus de inleiding van McKinsey’s Education to
employment: Designing a system that works.
Het is mogelijk dat het economisch optimisme zoals dat hiervoor is
aangehaald, voortkomt uit een generatie die niet meer tot de jeugd
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behoort. Een generatie die mogelijk vruchten kan plukken uit een
korte oprisping van de economie. Dat geldt echter niet voor de
jongeren, hun uitdagingen zijn hardnekkig.
De bevindingen van McKinsey uit het gevoerde onderzoek:





Ca. 75 miljoen jongeren zijn werkloos;
De helft van de jongeren is er niet van overtuigd dat hun
opleiding bijdraagt aan de kansen op het vinden van een
passende baan;
Bijna 40% van de (potentiële) werkgevers geeft aan dat
een gebrek aan vaardigheden de belangrijkste reden is
voor het nog steeds hoge aantal vacatures.

The Economist voegt daaraan in het artikel: Coming to an Office
near You nog een dimensie toe: “The effect of today’s technology on
tomorrow’s jobs will be immense—and no country is ready for it.”
Eenvoudig gezegd: je mag dan, ook als Overheid, angst hebben dat
Roemenen en Bulgaren banen afpakken, bereid jezelf dan alvast
maar voor op je nieuwe collega genaamd Robot.
& Dan hebben we het hier nog niet eens over de bijdragen die van
werkende jongeren worden verwacht aan sociale voorzieningen en
pensioenen. Dat laatste zal in de herfstdagen van hun leven een
woord zijn dat zij dienen op te zoeken in de dan jongste variant van
GOOGLE.
Overigens, getallen als deze zeggen hier ook ‘iets': Who’s still living
with their parents?
De TIPS die McKinsey heeft zijn:


Leg in de opleiding nadruk op het ontwikkelen van
vaardigheden;

www.managementpro.nl
www.willemscheepers.nl

12

9e Dagboek van een ManagementPro




CHEMIEBEURS 2015 ‘special’.

Investeer als werkgever continue in kunde;
Ondersteun jongeren bij het plaatsen in een baan.

Mogelijk dat het Onderwijs nog een lange weg te gaan heeft om
bestaande programma’s aan te passen aan de eisen van de
werkgevers, het is dan ook niet raadzaam dat je als werkgever
daarop wacht. Daarom ‘Grow Your Own’ c.q. Kweek je Eigen Talent!
Ofwel: doe zoals de Britten.
De Britse economie trekt aan met positieve gevolgen voor o.m. de
(jeugd)werkloosheid: nu op het laagste niveau sinds 2007. Dat
meldt (ook) vandaag het Britse Office for National Statistics (NB;
hoe anders de situatie in ons land). Maar ondanks commentaren op
dit bericht als The UK is now officially the hottest economy in
Europe, zijn zij er (ook) nog niet. Dat is één van de redenen dat de
Britse Overheid in 2013 is gestart met het initiatief Valuing Your
Talent. Eén van de producten die dit oplevert is het e-booklet Grow
your own. How young people can work for you.
Hoe je de jeugdwerkloosheid en het tekort aan
vaardigheden nu ook wendt of keert: op enig moment heb je als
werkgever jonge talenten nodig om de continuïteit van je
organisatie te waarborgen en tot het moment dat die
borging gerealiseerd is is de crisis nog niet over, nog lang niet
zelfs…..
o

(te) Veel bedrijven hebben geen idee wat Klantenservice
nu feitelijk bijdraagt aan het Resultaat. Zo blijkt.

Hoewel de meeste bedrijven (84%) erkennen dat klantenservice
essentieel is voor het lange termijn succes, hebben zij nog steeds
moeite ‘klantenservice’ en ‘klantgerichtheid’ te definiëren en
vervolgens de impact daarvan op het resultaat te meten. Voor de
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ene organisatie betekent ‘klantenservice’ de snelheid waarmee een
product e/o een dienst kan worden geleverd. Voor een ander ligt de
aandacht op kwaliteit, ‘value for money’ c.q. de manier waarop men
omgaat met vragen van de klant; onduidelijk all over dus. Dat blijkt
uit een recent onderzoek door The Economist Intelligence Unit i.o.v.
BDO.
De onderzoekers definiëren klantenservice resp. klantgerichtheid
als “een set van (kern)waarden dat de gehele klantervaring in zich
heeft”: van de vroegste marketing tot een relatie met de klant lang
nadat de deal is gesloten. Overigens, die ‘relatie’ kan bestaan uit
‘eenvoudig weg’ aandacht blijven besteden aan deze klant;
maatwerk aandacht dat dan weer wel.
De definitie van de EIU onderzoekers komt in de buurt van dat wat
een organisatie als ZAPPOS met klantenservice bereikt & dat al
geruime tijd zelfs.
“Most companies (84%) believe that customer service is either very
or moderately important to their financial performance, but they
still struggle to recognise and measure its impact. Only one in three
say that customer service failings have led to a fall in revenue, and
even fewer say their share prices have been affected by customer
problems.
This may be because just over one-third (36%) of companies have a
formal strategy that recognises the link between customer service
and performance. However, there is recognition that such a strategy
is needed, as a significant number of respondents (41%) say they are
working on it.” EIU benaderde eind 2013 832 organisaties in NoordAmerika, Europa en Azië. De bevindingen werden vastgelegd in het
rapport SERVICE 2020, Return on Service.
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Het Probleem is volgens de onderzoekers dat organisaties geen
prioriteit geven aan klantenservice, ook omdat de impact er van bij
hen onbekend is. Men mag dan steeds vaker social media inzetten
bij de contacten met de klant, maar het commitment aan zowel het
thema klantgerichtheid als aan de klant zelf (….) is laag. “As
engagement is so critical, the training of customer service staff is
also likely to require a special focus in the future in order to
maximise the best service delivery.”
Investeren in je Medewerkers dus en daarnaast beseffen: zoals je
met je medewerkers omgaat c.q. communiceert, zo gaan zij met je
klanten om. Het is voorbeeldgedrag dat verankerd is in de cultuur
van de organisatie. HCL Technologies is zo’n organisatie: met de
Missie Employees First, Customers Second wist Vineet Nayar
thema’s als klantgerichtheid, klanttevredenheid en klantenservice
te verankeren in zijn organisatie.
Of zoals onderzoekers van EIU concluderen: “ROOM FOR
IMPROVEMENT AT THE TOP. Customer service is under-represented
at board level, and globally only 28% of companies have a head of
customer service on the board. Customer service operations are
often represented by the heads of sales and marketing or human
resources. Another issue for company leaders is that executives do
not see being customer-focused as especially helpful to their
careers.” Bron: Service 2020, Return on Service.
Mogelijk dat er voor hen inspiratie kan worden gehaald uit nog een
ander voorbeeld: de in de VS opererende financiële dienstverlener
USAA. Een organisatie die zich (sterk) onderscheidt met het thema
klantenservice en daarin steeds innoveert.
“Every company has a limited amount of time, money, and
resources that it can invest in innovation. That’s why they should
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focus their energies on opportunities that will set them apart from
their competition — that is, they should innovate where they
differentiate.
One company that does this exceptionally well is USAA, a financial
services firm, which offers its services to military personnel and their
families. Given the unpredictable and transient nature of the lives of
its customer base, USAA knows that being easy to do business with
is critical to its success. Its differentiator, in other words, is worldclass customer service.” Dat lezen we in de HBR blog entry ‘Do You
Know What Makes Your Company Distinctive?‘.
Overigens, de classificatie ‘world-class customer service’ is niet de
mening van USAA. Het is de mening van de klanten van USAA. Of
zoals vliegtuigmij. SWA stelt: wij zijn de besten omdat onze klanten
dat vinden.
De wereld wordt kleiner ofwel: de klant kan vanaf nu (bijna) overal
terecht voor producten en diensten. Jezelf als leverancier
onderscheiden met Klantenservice van Wereldklasse wordt dan
een mooie, mogelijk zelfs noodzakelijke, uitdaging.
“Practitioners have this notion that extraordinary experiences are
inherently better than ordinary ones, and the more they convert
ordinary to extraordinary, the more they will sell. But it really
depends on the brand and the goal of that brand.” Amit
Bhattacharjee in Wharton’s What Makes You Happy? Ofwel: wat
maakt (ook) de klant blij?
o

De volgende stap in Robotica is uArm: assembleer je
persoonlijke robotische arm voor slechts € 135.

Als inleiding de video van deze in Singapore geproduceerde
chauffeurloze auto, een bericht dat gisteren werd gepubliceerd op
www.managementpro.nl
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YouTube. Volgens de ontwikkelaars van o.m. MIT verschijnt deze
auto binnen 2 jaar op de weg. Het belangrijkste obstakel dat nu nog
genomen dient te worden dat is wet- en regelgeving. Maar dat
weten we al: disruptieve technologieën worden niet gehinderd
door technologische mogelijkheden maar door het
acceptatievermogen van de mens. Maar er gebeurde gisteren 28
januari 2014 meer.
Passend daarin is nl. het bericht dat op dezelfde dag verschijnt
van het Chinese UFactory. Het bericht over hun uArm: een miniversie van de bekende (toch?) robotische armen in o.m.
autofabrieken. De slogan: “We want to share our joy with the rest of
the world and make more people realize how fun robotics can be!”
In 1991 (….) bracht ik een bezoek aan het door Chriet Titulaer
gerealiseerde ‘Huis van de Toekomst’. De werkplek van de toekomst
‘integreerde telewinkelen, telebankieren, cd-rom, pc-radio,
videotexdiensten, buienradar KNMI en databanken'; blijkbaar
waren naderende buien toen al een bron van aandacht. Dat er 2
decennia later ook een robotische arm op je bureau zou staan
durfde Titulaer echter niet te voorspellen.
Dat je organisatie nog niet beschikt over een paar duizend euro
kostende 3D printer is mogelijk nog te begrijpen (NB: zo lang men
zich maar niet de vraag stelt ‘wat kun je daar dan mee?’……..). Dat je
organisatie vanaf mei a.s. niet overgaat tot de aanschaf van enkele
uArms, is echter onbegrijpelijk. Het zou zeker een gemiste kans zijn.
Het uArm initiatief van uFactory, vrij vertaald ‘Jouw Fabriek’, is m.n.
interessant omdat het geproduceerd wordt op open source
principes: “The company will include detailed instructions and
tutorials on how to assemble uArm once the kit is finalized, and
uFactory will make the design files, hardware and software open to
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the public.” Kennis over de uArm staat gratis voor je beschikbaar,
dat is ook de kennis en ervaring die wordt opgedaan én gedeeld
door uArm gebruikers wereldwijd! Het is daarmee een mooi
voorbeeld van Lynda Gratton’s Third Wave of Virtual Work! Denk je
eens in hoeveel ‘denkkracht’ er beschikbaar komt als miljarden
burgers zich verenigen & dat ‘zonder winstoogmerk’…….
Dat het momenteel zo snel gaat met de ontwikkeling van
automatisering, robotica, disruptieve technologieën e.d., verklaren
auteurs Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee i.s.m. James Manyika,
head of the McKinsey Global Institute, in het artikel dat (ook)
gisteren in The Huffington Post verscheen met de titel ‘Are You
Ready for the Second Machine Age?‘. Zij geven 3 karakteristieken
voor deze “Second Machine Age”:






“The first is an exponential improvement in computational
power, memory and storage capacity, bandwidth, and
most other elements of digital gear. Computers get better
faster than anything else, ever.
The second characteristic of this age is the immense
amount of digital information now available. Digitized
information has some weird and wonderful properties: it
can be transmitted almost instantaneously and copied at
virtually zero cost, and copies are identical to the original.
The idea of having goods that are free, perfect and instant
obviously leads to some very unusual economics compared
to traditional goods and services
The third characteristic is the combinatorial nature of
innovation. Digital innovations can be combined and
recombined to create ever-more value. And that’s a very
encouraging thing; a larger base of inventions is a larger
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set of building blocks that can be reassembled to yield the
next wave of innovations.”
Grappig is dan dat terwijl aan de ene kant van de globe 3
wetenschappers de theorie nader verklaren, aan de andere kant
jonge ondernemers e.e.a. direct in de praktijk brengen met hun
uArm. Je vraagt je dan toch af: hoe komt het dat organisaties deze
ontwikkelingen zo langzaam omarmen, aan de mogelijkheden en de
prijs kan het niet meer liggen. Toch?
Robotica is hier (inderdaad) een wederkerend thema, dat om de
‘eenvoudige reden’ dat robotica een enorme impact zal hebben op
de manier waarop we werken en op de bijdrage die robotica kan
leveren aan welvaart én welzijn; (veel) meer dan een trend, dus.
Mits: we niet te laat zijn met de wet- en regelgeving, dit zou
enthousiastelingen als uFactory ‘zo maar’ kunnen ontmoedigen.
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FEBRUARI
o

Enthousiasme voor Het Nieuwe Werken is in 2013 sterk
afgenomen: van 50% in 2012 naar 39%.

Als je ‘daarbij optelt’ recente berichten als ‘opnieuw massaontslag
bij RABOBANK‘, ‘massaontslag bij MSD’ en zelfs vandaag nog ‘KPN
schrapt nog eens 1500 tot 2000 banen’, allemaal werkgevers die in
een nog niet zo ver verleden het thema Het Nieuwe Werken (HNW)
omarmd hadden, dan mag je er van uitgaan dat het enthousiasme
voor HNW ook dit jaar verder zal afnemen. Overigens, het gaat me
nu te ver om een causaal verband te leggen tussen Het Nieuwe
Werken en de aangehaalde ontslagen. De oorzaak daarvan zal dan
eerder gezocht dienen te worden bij ‘iets’ als disruptieve
technologieën en globalisering…..
ERASMUS@WORK publiceert de Nationale Het Nieuwe Werken
Barometer 2013, het jaarlijks onderzoek naar de effecten van Het
Nieuwe Werken. De overall conclusie is (toch) opvallend: “Terwijl
HNW steeds vaker wordt ingevoerd en de definitie steeds
herkenbaarder wordt, groeit de weerstand en neemt het
enthousiasme af.”
De motivatie dat HNW door organisaties steeds vaker wordt
ingevoerd is helder: ‘momenteel is het reduceren van kosten de
belangrijkste ambitie van werkgevers’. Als daarbij dan een tool als
HNW je organisatie van dienst kan zijn, waarom zou je dat dan niet
proberen? Vervelend is nu alleen dat je medewerkers juist dat
motief in de gaten hebben.
“De voornaamste obstakels voor een succesvolle implementatie van
HNW waren in 2013 de angst onder werknemers om de eigen
(vaste) werkplek te verliezen, weerstand van managers tegen het
concept, de angst om onderling contact te verliezen met collega’s,
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en een mismatch van HNW met de bestaande organisatiecultuur.”
aldus de onderzoekers van ERASMUS@WORK.
Conclusie kan zijn: HNW wordt door werkgevers niet ingezet om de
motivatie van de werknemers te verbeteren maar juist om hen
meer effectief in te zetten, dat zou inderdaad kunnen. Maar als dan
ook nog eens je manager (toch) tegen dit tool is, waarom zou jij dan
wel gecommitteerd zijn? Je afwezigheid omdat je thuiswerkt zou
thuis in your mind weleens versneld kunnen bijdragen aan je
ontslag. Da’s niet productief.
Andere interessante info is:





(slechts) 1/4 van de oorspronkelijke verwachtingen wordt
waargemaakt (NB; daarbij is het relevant te weten dat
maar in 1/5e van de ‘HNW gevallen’ effecten worden
gemeten…..);
Kans No. 1 voor HNW: besparing op de huisvestingskosten;
Obstakel No. 1 voor HNW: de angst om de vaste werkplek
te verliezen (NB; staat ‘werkplek’ dan misschien synoniem
voor ‘baan’?);

Ook niet onbelangrijke obstakels zijn No. 2 ‘Managementstijl past
niet bij HNW’ en No. 3 ‘Hoge Weerstand van Managers tegen
Verandering’. Mogelijk kunnen deze leidinggevenden kennis nemen
van het gedachtegoed van Gary Hamel: Managen is de minst
efficiënte activiteit in je organisatie. Je kan je daadwerkelijk
afvragen wat de rol nog is van de manager als de medewerkers op
een alternatieve wijze het werk (kunnen) uitvoeren…..
Als Randvoorwaarde No. 1 voor een succesvolle implementatie van
HNW, stellen de onderzochte organisaties voor: ‘Aanpassing van
ARBO Wet- en Regelgeving’. Mooi (sic.) maar de vraag is of ‘iets’
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als regels daadwerkelijk effect heeft? Dit lijkt juist met HNWprincipes in tegenspraak te zijn.
Hoe dan ook: mocht je nu als werkgever toch nog Het Nieuwe
Werken willen implementeren, lees dan ook deze HNW Barometer
2013. (NB; je kan zelfs nog eens kijken naar de serie ‘Het Nieuwe
Werken is Uit, High Performance Working is In’, een populaire
serie…..). Het kan een mooie basis zijn voor de implementatie van
alternatieve vormen van werken.
o

Van Breaking Bad naar Scaling Up Excellence; hoe doe je
dat?

‘Managers en medewerkers doen de Juiste Dingen als hun focus
niet op hen zelf ligt, op hun persoonlijke verlangens en
behoeften, maar op degenen die door hun acties worden
beïnvloed’.
Gisteren vierde FACEBOOK het 10-jarig bestaan. Volgens
professoren Huggy Rao en Bob Sutton is dit te danken aan het feit
dat Zuckerberg c.s. in staat zijn slechte gewoontes af te breken.
Sterker nog: zij zijn in staat slechte gewoontes niet eens toe te staan
in hun organisatie. Juist deze aanpak heeft bijgedragen aan de
exponentiële groei van de organisatie, ook wel genoemd:
Opschalen.
“Effective scaling isn’t just about establishing the biggest footprint
you can, and as fast as possible. It’s even more a challenge of
spreading the mindset your great new solution requires.” Een
Shared Mindset zoals: ‘Facebook’s Mission is to give people the
power to share and make the world more open and connected’. Niet
iedere (nieuwe) medewerker bleek/blijkt daartoe in staat…..
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Op de dag van FACEBOOK’s 1e decennium komen Huggy Rao en Bob
Sutton met hun boek Scaling Up Excellence: Getting to More
Without Settling for Less. In zijn entry op de site van HBR noemt Bob
Sutton dit ‘toeval’, maar ik vermoed dat beide heren zich daarmee
tekort doen. I.i.g. weet Sutton mooi gebruik te maken van dit feest
om zijn boodschap over Upscaling uit te dragen.
“In short, the scaling lesson from Facebook and many other
successful scaling efforts is that, to scale fastest and most effectively
over the long haul, you can’t always be charging ahead at
breakneck speed, grabbing up resources or territories and slapping
your logo on them. There are times when you’ve got to slow things
way down. You have to get the right people on board and make sure
they share your mindset. This is especially true in early stages of
scaling.” aldus Sutton.
“Sutton and Rao have devoted much of the last decade to
uncovering what it takes to build and uncover pockets of exemplary
performance, to help spread them, and to keep recharging
organizations with ever better work practices.” meldt AMAZON bij
het boek Scaling up Excellence.
Wil je je organisatie nu voorzien van nieuwe energie, dan dien je
oude gewoontes af te breken: Breaking Bad. Welke organisatie wil
dat niet?
In een bijdrage aan McKinsey Insights, inderdaad: beide heren
weten hun boek goed te promoten, komen ze tot een 4 tal
waarschuwingssignalen bij je medewerkers & je managers, signalen
waaraan je merkt dat Breaking Bad nodig is:


“The first is fear of responsibility, especially the sense that
it is safer to do nothing—or something bad—than the right
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thing. Silence is among the most reliable signs that people
fear personal responsibility and that the learning and selfcriticism needed for excellence aren’t happening.
Feelings of injustice are the second warning sign. Numerous
studies show that when people think they are getting a raw
deal from their employer, bad behavior runs rampant.
Helplessness is the third dangerous feeling. When people
feel powerless to stop bad forces and events, they shirk
responsibility.
The final dangerous feeling is anonymity: the belief that no
one is watching you closely, so you can do whatever you
want.”

Angst voor verantwoordelijkheid, gevoel van onrechtvaardigheid,
hulpeloosheid, anonimiteit, leggen een basis voor het vuurtje om
slechte gewoontes aan te wakkeren. Tijd voor Breaking Bad dus!
FACEBOOK wil(de) het echter zover niet laten komen en verhoogde
de drempel aan de deur bij werving & selectie: “Given the scale that
Facebook had the potential to attain, it was crucial that these early
waves of hires share a set of beliefs and behaviors. (….) HR
leadership emphasized something that we later recognized
elsewhere: It was essential to slow way down and find the right
people, and to make sure that they learned to live the right mindset,
in order to set the stage for speedy and effective scaling down the
road.” Sutton in zijn HBR bijdrage.
Dit is maar één aspect uit Scaling Up Excellence: opschalen om tot
excellente prestaties te kunnen komen, maar daarmee zeker niet
het onbelangrijkste aspect. Feit is: het suc6 van je organisatie staat
én valt met de juiste mensen. Het boek is een aanrader. Voor meer
over werving en selectie verwijs ik je naar de entry: ‘De Definitieve
Gids voor Werving en Selectie in Goede Tijden (en Slechte)’.
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In de Circulaire Economie lever je je klanten Oplossingen,
zoals Licht als Dienst i.p.v. een Lamp als Product.

“Binnen onze Licht Divisie merken we dat o.i.v. zich snel
ontwikkelende technologieën en de economische crisis, zowel
zakelijke klanten als overheden terughoudend zijn om grote
investeringen te doen in verlichting ook omdat men zich onzeker
voelt. Dat bracht ons op het idee om Licht aan te bieden als een
Dienst. Let wel, waarom kopen klanten verlichting? Omdat ze licht
nodig hebben, geen lantaarnpaal.”
PHILIPS CEO Frans van Houten geeft hiermee niet alleen aan dat zijn
organisatie een nieuwe manier vond om producten aan te bieden,
hij geeft hiermee ook een prima voorbeeld van iets dat bekend
staat als de Circulaire Economie.
“De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is
om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te
maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan
in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden
omgezet in producten die na verbruik worden vernietigd.” Bron:
MVO Nederland.
Mogelijk is de originele Engelstalige definitie nog sterker: “The
circular economy is a generic term for an industrial economy that is,
by design or intention, restorative and in which material flows are of
two types, biological nutrients, designed to reenter the biosphere
safely, and technical nutrients, which are designed to circulate at
high quality without entering the biosphere.” Bron: Wikipedia.
De circulaire economie gaat weer een stap verder dan het cradle-tocradle principe. Duidelijk wordt dat in het interview dat Van Houten
recent gaf aan McKinsey Insights: “A second place we are using
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circular-economy principles is Philips Healthcare, where we establish
leasing relationships with customers to take back equipment and
upgrade it, then refurbish it and send it on to another customer. In
the process, we might upgrade the first customer to a more state-ofthe art technology, and in doing so we make both customers happy.
This is already a €200 million business for us.” Je stelt het product
beschikbaar, vervolgens neem je het terug, reviseert het geheel en
stelt het beschikbaar aan dezelfde of aan een andere klant;
eenvoudig gezegd: hergebruik!
Wat te verwachten was: dit is in de klantrelatie toch niet zo
eenvoudig als dat het lijkt. Van Houten: “I don’t want to make this
sound easy. In our health-care business, for example, a lot of
customers initially thought: A secondhand product? We don’t want
it. Of course, we are refurbishing it and guaranteeing it as new, but
convincing a hospital customer, for example, is challenging and
requires a major educational program.” We kennen al de
disruptieve technologieën. Nu kennen we ook de disruptieve
dienstverlening: je levert vanaf nu een oplossing, geen product. De
klant betaalt slechts voor het gebruik, niet voor het bezit. Da’s
inderdaad ‘ff’ wennen, dat je lamp niet meer van jou is…..
De initiatiefnemer voor het principe van de circulaire economie is
Dame Ellen MacArthur. Nadat MacArthur de wereldzeeën solo had
bevaren realiseerde zij zich dat wij wereldburgers in een rap tempo
de beschikbare natuurlijke bronnen verbruiken en vernietigen. Om
i.i.g. een aanzet te doen dit vernietigingsproces te stoppen kwam zij
met het initiatief voor de Circular Economy gepromoot door haar
Ellen MacArthur Foundation (zie VID). Eén van de partners in dit
project is PHILIPS. Inmiddels heeft de Foundation ook het World
Economic Forum geïnspireerd om als wereldwijd platform te
dienen.
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Het WEF ziet de volgende trends als aanjagers voor een
wereldwijde circulaire economie:











“Resource constraints: Reserves of key resources are
diminishing, while exploration and extraction costs are
rising.
Increasing demand: 3 billion middle-class consumers are
expected to enter the market by 2030.
Employment: Industrialised economies are seeking to
reinvent their manufacturing models to create resilient
domestic employment.
A new type of consumer: Consumer attitudes are shifting
towards ‘access over ownership,’ leading to the
proliferation of new business models.
Shift in socio-demographics: Urbanisation is steadily
increasing, leading to a reduced cost of collection.
Enabling technology: Information and processing
technologies are enabling huge advances.
Legislation: Carbon, energy and waste regulation are
becoming increasingly common worldwide.”

Een mooie trend deze circulaire economie. De vraag is dan ook:
welke disruptieve dienstverlening gaat jouw organisatie nu
aanbieden?
o

GOOGLE GLASS inzetten om de klantenservice op een
Hoger Niveau te tillen, zoals VIRGIN ATLANTIC doet.

Op Heathrow word je vriendelijk begroet door de grondstewardess.
In een oogwenk scant zij je met haar Google Glass. A.h.v. je Google+
profiel signaleert ze dat je een dieet gebruikt. Nog voordat je vlucht
vertrekt richting New York heeft de cateraar het menu aangevuld
met drank en voeding die aansluit op je dieet. Utopie?
www.managementpro.nl
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Zeker niet nu VIRGIN ATLANTIC is gestart met een proefperiode van
6 weken waarin “Concierge staff in the airline’s Upper Class Wing
will be using Google Glass and other wearable technology to deliver
the industry’s most high tech and personalised customer service
yet.” Klantenservice krijgt, opnieuw, een nieuwe dimensie: je wordt
voortaan weer (h)erkend!
Maar…. de vraag is dan natuurlijk legitiem: als je nu nog wordt
gescand door de grondstewardess, kan dat binnenkort dan ook niet
door robotica? Wat betekent dat dan voor de arbeidstoekomst van
de grondstewardess? Is dat ook iemand die haar baan verliest
‘dankzij’ disruptieve technologieën?
Eén van de (vele) commentaren op VIRGIN’s Google Glass actie is
“We can only hope it expands to Virgin Galactic, because luxury and
convienience shouldn’t be limited by gravity.” Inderdaad, met
plannen zoals het VIRGIN GALACTIC programma, is de inzet van
Google Glass e.a. mobile devices in het dienstverleningsproces een
logisch stap voor entrepreneur Richard Branson & consorten. Dit is
voor hen dan ook nog slechts een 1e stap: “Virgin Atlantic continues
to push the boundaries with other technological advancements,
including testing iBeacon with its Upper Class passengers at
Heathrow, a new low-powered Bluetooth transmitter that can notify
nearby iOS Apple devices of nearby services, discounts and updates
on their flight boarding schedules.” aldus VIRGIN’s persbericht
eerder deze week.
Dat VIRGIN dit doet sluit aan op de strategische plannen van deze
luchtvaartmaatschappij gezien de giga groeimogelijkheden die deze
industrie de komende jaren kent: Asia’s frugal middle class will drive
the next two decades of air traffic growth, meldt QUARTZ deze
week. Regionale vluchtbewegingen kunnen binnenkort al in 3-voud
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groeien. Bij zoveel (potentiële) klanten is het handig dat je hen
(h)erkent.
Mobile devices stellen je als leverancier in staat gericht in te spelen
op de (zelfs ongedefinieerde) behoeften van je klant. Dat er zich dan
een vraag voordoet als ‘privacy?’ is te begrijpen maar feitelijk
alweer achterhaald. Organisaties die Google Glass inzetten in het
serviceproces zijn geen ‘Plasterk & Hennis’. Zij maken gebruik van
de info die jezelf al enige tijd openbaar hebt gemaakt. Vind je het
vervelend dat men dit gebruikt, dan kun je maar beter geen gebruik
maken van deze diensten…..
Robotica, de inzet & de verdere ontwikkeling ervan, roept de 1e
weken van dit jaar veel reacties op zoals over het thema
arbeidsmarkt. De vraag is dan m.n.: verdwijnen er banen
of ontstaan er nieuwe banen? Zo vonden veel stokers (op
locomotieven maar ook in fabrieken) en steenkolendelvers, ruim 50
jaar geleden al redelijk snel een nieuwe uitdaging, maar gaat dat nu
ook op? Waarschijnlijk ligt de oplossing in het antwoord op de vraag
hoe de voordelen van de inzet van robotica en disruptieve
technologieën in onze maatschappij & onze economie worden
verdeeld?
Gisteren verscheen in The Financial Times een commentaar van
chief economics contributor Martin Wolf met de titel “Enslave the
robots and free the poor“. Zij stelling: “The rise of intelligent
machines is a moment in history. It will change many things,
including our economy. But their potential is clear: they will make it
possible for human beings to live far better lives. Whether they end
up doing so depends on how the gains are produced and distributed.
It is possible that the ultimate result will be a tiny minority of huge
winners and a vast number of losers. But such an outcome would be
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a choice not a destiny. A form of techno-feudalism is unnecessary.
Above all, technology itself does not dictate the outcomes.”
Nieuwe technologieën kunnen er aan bijdragen dat we er allemaal
van (kunnen) profiteren, da’s een Keuze en geen (uiteindelijke)
Bestemming; inderdaad. Eén van de voordelen van deze
disruptieve ontwikkelingen is, aldus Wolf, dat de wereldburger
meer vrije tijd krijgt. Dat heeft dan weer als voordeel dat we (meer)
kunnen vliegen in (mogelijk) milieuvriendelijke vliegtuigen waarbij
we tijdens het inchecken als klant direct worden
(h)erkend……. Mooi, toch?
o

RABO’s My Order, mooi voorbeeld van een disruptieve
technologie….

De klant: ‘2 Cappuccino’s alstublieft.’, de ober reageert met: ‘Kom
zo bij u’. Een moment later ‘2 Cappuccino’ klinkt het uit de mond
van een jonge vrouw en zij plaatst de kopjes. De snelheid van de
bediening is niet te danken aan Umberto’s bekendheid maar aan
het gemak waarmee zijn gesprekspartner een order plaats via de
My Order app die RABOBANK recent heeft geïntroduceerd.
Een aanrader, My Order, alleen weet ik niet of de ontwikkelaars van
RABO zich ervan bewust zijn dat deze app een aardverschuiving kan
betekenen voor hun Horeca klanten. Niet zo zeer de beelden van
een al wat oudere man die niet direct de bestelling
opneemt tegenover een jonge vrouw die vlot serveert
(NB; onbedoelde stigmatisering? Ik hoop ‘t niet.). Als wel
de voorspelling, en mogelijke aardverschuiving, dat er nog dit jaar
een trendy volledig gerobotiseerde Horeca gelegenheid wordt
geopend mede dankzij: My Order…..
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Of het er gezelliger op wordt zo zonder gastheer,- vrouw, is de
vraag. Maar het is ook de vraag of je dat in deze tijd nog nodig hebt,
persoonlijke bediening?
Met My Order plaats je zelf je bestelling. De informatie van je
bestelling komt (nu nog) uit een printer aan, bijv., de bar. Met deze
informatie, waarop je tafelnr., kan een vriendelijke jonge dame (…..)
binnen ‘no-time’ je bestelling brengen. Vervang de jonge dame door
een trolley of transporter (NB; voorzien van sensoren zodat het
plots opduikende oude dametje met rollator niet
wordt aangereden) en de kosten van de gemiddelde Horeca zaak
dalen dramatisch. Daartegenover stijgt winstgevendheid en neemt
ook de kredietwaardigheid toe, en dat in een sector die zwaar te
lijden heeft van de economische crisis. ‘Opeens’ wordt de Horeca
weer een interessante bedrijfstak voor RABOBANK! Als men binnen
RABO zo ver heeft nagedacht over de intro van My Order, dan
verdient dat een compliment.
‘Een trendy café waar de bezoekers hun GOOGLE GLASS dragen en
vooral virtueel hun informatie uitwisselen, kan dan wel de toekomst
zijn, geef mij als gast maar het aloude bruincafé.’ Hoor ik je zeggen.
Inderdaad: de Strategische keuze die ondernemers nu dienen te
maken is in or out robotics. Da’s geen eenvoudige keuze, vandaar de
term disruptieve technologieën.*
In januari citeerde ik hier Tony Hsieh, CEO van ZAPPOS & een
fervent voorstander van persoonlijk contact. Dit beleid is (totaal)
anders dan bijv. bij collega VICTORIA’s SECRET, daar is de keuze in
het business model gericht op automatisering & robotisering.
Hsieh: “Our biggest problem then was customer service—
specifically, finding the right employees to staff our call center. Our
belief is that as unsexy and low-tech as it may sound, the telephone
is one of the best branding devices out there.” Een mooie én te
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prijzen uitdaging maar het blijkt dus ‘a hell of a job’ te zijn mannen
& vrouwen te vinden die beschikken over de competentie
klantgerichtheid. Hsieh vond hen in Las Vegas. Kortom: kies je voor
persoonlijk contact, denk dan eens aan je Werving & Selectieproces.
My Order, het is nu al één van mijn favoriete apps. & Toch stel ik
persoonlijke bediening op prijs. Zo mag ik met enige regelmaat een
bezoek brengen aan het Bossche SILVA DUCIS. Geheel zonder My
Order krijg ik daar binnen ‘no-time’, & zonder zelfs een kik te geven
(buiten een ‘goedemorgen’), mijn cappuccino geserveerd door
prima gastvrouwen c.q. gastheer. Het zal toch niet mijn bekendheid
zijn?!…..
o

‘Muitende Middenklasse Dreigt’, zijn we er dan toch niet
in geslaagd te Investeren in Mensen?

“Welcome to the new world order. Families sleepin’ in their cars in
the Southwest. No home no job no peace no rest.”
Bruce Springsteen schetst hier een macaber beeld in ‘The Ghost Of
Tom Joad’. Tom Joad is een karakter uit John Steinbeck’s The Grapes
of Wrath, een novelle die zich afspeelt in het midden van The Great
Depression……
Vandaag verschijnt in Het Financieele Dagblad het artikel ‘Muitende
Middenklasse Dreigt’, degenen die in dit artikel worden aangehaald
voorspellen een ‘Opkomst van het Dienstenproletariaat’, een
opkomst die een ‘tikkende sociale tijdbom legt onder Nederland’.
De vraag is dan: zijn wij nu dan op weg naar The Great EU
Depression: No home no job no peace no rest’?
Het aantal banen in de zgn. Middenklasse loopt hard terug. Dat is
het resultaat uit een recent onderzoek dat o.m. is uitgevoerd door
de Utrecht University School of Economics. Op zich weinig nieuws,
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helaas. Zie bijv. de recente aankondigingen van ontslagrondes bij
werkgevers als RABOBANK, MSD, KPN. Dat m.n. de banen in de
Middenklasse of middelbare beroepsgroepen wegvallen gebeurt
o.i.v. de gevolgen van de financieel-economische crisis & dat i.c.m.
de rappe opkomst van disruptieve technologieën. Eenvoudig (sic.)
gezegd: banen worden overbodig, dus ook mensen…..
Nu ben ik van het type ‘het glas is halfvol’. Voor mij is het dan ook
nog maar (zéér) de vraag of we hier toestanden krijgen zoals
recent in Noord Afrika, de Oekraïne, de Zuid-Europese landen, tot
zelfs in Parijs: (m.n.) jongeren in opstand tegen de, zeker voor hen,
belabberde vooruitzichten. Er kunnen zich andere (beroeps)kansen
voor doen. Feit is dan wel dat we nu dan toch eens écht dienen te
gaan Investeren in Mensen!!
De Britten hebben deze uitdaging al (veel) eerder onderkend. De
Britse Overheid is daarvoor dan ook gestart met het Valuing your
Talent programma: “The ultimate goal of Valuing your Talent is to
develop an open human capital management framework for the
measurement of human capital that will make good people
management and HR practices more visible, and encourage
businesses to invest more strategically in their workforces.”
In hetzelfde FD van vanochtend stelt Harvard Econoom Edward
Glaeser, auteur van het boek ‘Triumph of the City’: ‘Investeer in
Mensen, niet in Infrastructuur’, een ‘stad’ heeft meer aan
ontwikkeling en onderwijs, dan aan gebouwen….. Daar is ‘iets’ voor
te zeggen.
Opmerkelijk is dan dat we dit als Nederlanders wel kúnnen,
Investeren in Mensen, & nog succesvol ook!
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Zo verscheen gisteren bij QUARTZ de entry ‘What the Netherlands’
complete dominance in speed skating says about success’. De
verklaring van het Nederlandse (schaats)succes tijdens SOTSJI
2014 volgens QUARTZ “Success can come from being in the right
place at the right time. But it usually takes years spent building a
culture, facilitating talent, making investment, and then seizing on
the right moment.”
Het lijkt er op dat i.i.g. sommigen van ons toch ‘iets’ hebben geleerd
van het Britse suc6 tijdens LONDON 2012. Nu de rest van ons land
nog……
o

96% Opleiders vindt dat Studenten geschikt zijn voor de
Arbeidsmarkt, 11% Managers deelt die mening.

Een ‘kleine discrepantie’ noemen we dat. Managers zijn steeds
minder geïnteresseerd in de (prestigieuze) naam van de Universiteit
of Hogeschool waar je bent afgestudeerd. Zij willen m.n. weten wat
de vaardigheden zijn die jij meebrengt naar de nieuwe werkvloer.
Dat is een uitkomst uit een recent GALLUP onderzoek.
Beschikken je nieuwe medewerkers dan toch over zo’n mooi
diploma, blijkt vervolgens dat 30% van hen onder hun niveau
werkzaam is c.q. wordt ingezet. Reden: ze mogen dan over kennis
beschikken maar (nog) niet over de geschikte vaardigheden. Dat
blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van het Britse Centre on
Skills, Knowledge and Organisational Performance.
Tussen alle misère door, want dat is het of kan het zijn, voelen de
opleiders zich nog steeds zéér op hun gemak. 96% van hen is juist
van mening dat zij studenten effectief opleiden voor de
Arbeidsmarkt (GALLUP). De vraag is dan: waarin investeer je als
werkgever eigenlijk?
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De aangehaalde rapporten besteden aandacht aan resp. de
arbeidsmarkt in de VS (GALLUP) en in het Verenigd Koninkrijk
(SKOPE). Het is geen voorzichtige inschatting als ik stel dat de
situatie in ons land hiervan niet veel afwijkt of in de nabije toekomst
niet veel van zal gaan afwijken.
Laszlo Bock, senior vice president of people operations for GOOGLE,
stelde vorige week in een interview met de Int. New York Times:
“The proportion of people without any college education at Google
has increased over time — now as high as 14 percent on some
teams.” M.a.w.: zonder een diploma maar mét de juiste
vaardigheden kun je bij GOOGLE nog steeds kans maken op een
glansrijke carrière! Bock: “Talent can come in so many different
forms and be built in so many nontraditional ways today, hiring
officers have to be alive to every one — besides brand-name
colleges.”
Opleiders worden op het verkeerde been gezet door rapporten als
dat van The Century Foundation. Een rapport waaruit (opnieuw)
blijkt dat studenten die afstuderen van zgn. elite opleidingen nog
steeds (extreem) goed worden betaald & dat dan m.n. in de
bedrijfstakken professionele en financiële dienstverlening…… Hoe
anders is de praktijk voor de ‘mindere Goden’ onder de
bedrijfstakken.
“Too much focus on increasing the supply of skills and neglecting the
need to increase demand among employers for investment in skills
and creating more productive workplaces and working
environments also means the UK has the second highest level of
what the OECD refer to as ‘over qualification’.” aldus SKOPE in het
rapport Industrial strategy and the future of skills policy. SKOPE richt
zich hier op alle opleidingsniveaus, niet alleen op het equivalent
voor HBO en Universitair onderwijs. Teveel focus op de aanbodzijde
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van studenten, afkomstig van de diverse opleiders, en te weinig
focus op de vraagzijde vanuit de organisaties. Gevolg:
overgekwalificeerd zijn, als potentieel werknemer en daarmee
feitelijk ongeschikt voor de arbeidsmarkt.
SKOPE stimuleert ondernemingen tot een Strategische focus op de
investering in vaardigheden van medewerkers om daarmee een
(meer) productieve werkplek te kunnen creëren. Het Britse SKOPE
adviseert daarvoor, je raadt het al: het organisatie ontwikkelmodel
in je organisatie te implementeren genaamd Investors in People….
Mogelijk dat dit ook een interessant model is voor de opleiders…….
Inspiratie komt uit de QUARTZ’s entry It’s not just Google that cares
less about hiring graduates from top schools.
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MAART
o

Disrupties die de Toekomst van het Werk Radicaal
kunnen Veranderen.

“De geschiedenis leert dat nieuwe technologie banen vernietigt,
maar ook veel nieuwe banen creëert.”, “It is not possible to predict
the future – yet the way we think about tomorrow influences what
we do today.”
Het 1e citaat is afkomstig van Paul de Beer uit zijn column ‘Baanloze
Groei?’ in Het Financieele Dagblad van vandaag. Het 2e citaat is
afkomstig uit het rapport The Future of Work dat het Britse UKCES
ook vandaag publiceert.
De Beer is van mening dat je niet zomaar lineaire voorspellingen kan
doen. Zo werd er kort voor de crisis die begon in 2008 nog een
tekort aan arbeidskrachten voorspeld. Nu wordt er een overschot
voorspeld. Dit zijn voorspellingen die gerelateerd zijn aan het lineair
doorredeneren. De Britten delen die mening maar stellen zich
daarbij wel een aantal vragen, vragen over disrupties die de
toekomst van het werk (toch) radicaal kunnen veranderen…..
(bijna) Een jaar geleden verscheen hier de entry Disruptieve
Technologieën die ons leven, onze organisaties, onze economie
ingrijpend gaan veranderen. Het rapport van het UKCES voegt
hieraan toe de dimensie “Arbeid”.
Omdat (ook) UKCES van mening is dat je m.b.t. ‘disrupties’ de
toekomst nauwelijks kan voorspellen, zeker nu, stelt men de
Disrupties die de Toekomst van het Werk Radicaal kunnen
Veranderen, voor in een vragende vorm.


Omgekeerde Migratie; “If low economic growth rates, or a
job market with low prospects and high entry barriers,
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caused a reversal in traditional migration patterns, what
would a net outflow of migrants from the UK mean for the
UK labour market?” Wat te denken bijv. van de emigratie
van talenten?


Persoonlijke Waarden van Medewerkers Veranderen;
“Making up almost 60 per cent of the working population
in the UK in 2030, could the focus of Generation Y on
increased flexibility and corporate social responsibility force
organisational cultures to adapt their values and policies?”
Hoewel de bevolkingssamenstelling in ons land iets anders
is, kennen we zeker een Y Generatie. Lees event. ook Work
with your great-grandchildren in job of the future; een
column die (ook al) vandaag verschijnt (het thema ‘leeft’)
bij The Financial Times. (NB: mooie uitdaging trouwens:
samenwerken met je achter-achter-kleinkinderen ;-))



0-Uren Contracten worden de Norm; “What if employers
had the upper hand in structuring contractual conditions to
meet their specific needs? If zero-hour contracts, and
similar flexible arrangements, became the norm, what
would the labour market of 2030 look like?” Dit sluit aan op
Lynda Gratton’s ‘Third Wave of Virtual Work’.



Overal en Altijd staat er Kennis voor je Beschikbaar; “As
the rise of online educational opportunities, open
universities and peer-to-peer learning are leading to new
models of skills delivery, what if by 2030, traditional models
of education were largely replaced by micro learning,
gamified and experiential approaches?”. Wat te denken
van MOOC’s?……
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Kunstmatige Intelligentie en Robotica; “As robotics, smart
algorithms and Artificial Intelligence are increasingly
automating processes and services, including those that are
currently the sole domains of highly paid experts, what
would a radical automation of professional tasks mean for
the UK labour market in 2030?” Tja, de plaats van Robotica
binnen je Strategisch HR Beleid….



De-Globalisering; “If governments continued to protect
their industries and increased the obstacles to free trade,
what would reduced international cooperation and trade
mean for the UK economy in 2030?”



Geografische Alternatieven voor de Centres of Excellence;
“As emerging countries develop the infrastructure,
supportive regulation and labour markets necessary to
push them to the next level of development, what if, for
example, the UK’s financial sector relocated to Hong
Kong?” Het sluit aan op een investeringsbesluit zoals DSM
dat nu doet: men blijft investeren in NL & EU v.w.b.
R&D, maar m.n. ook in de regio’s daarbuiten. Daar gebeurt
‘het’ namelijk: niet alleen afzet maar ook op het gebied van
Kennis & Kunde.



Disruptieve Internet Ontwikkelingen; “If incidents of cyber
crime continue to rise and corporatisation and privacy
issues dominate the online space, what will be the major
challenges facing UK companies in 2030?” Noem dit een
‘Hennis-Plasterkje’.



Conflicten over Natuurlijke Bronnen en
Milieuverontreiniging bedreigen het Aanbod ervan; “If
disputes between countries and organisations surrounding
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the use of strategic resources arise, will the UK be well
positioned to manage such situations?” Geen grondstoffen
– geen werk, is dan de aanname.


Gedeeltelijke Fragmentatie van de EU; “Should the UK
leave the European Union, what would be the impact of a
core Eurozone single market plus a detached UK on the
future of UK jobs and skills?” Of de kans groot is dat we
onder een ‘Kabinet Wilders’ de EU verlaten, is (ook) niet te
zeggen. Een scenario bedenken waarin dit toch het geval is
kan handig zijn, niet alleen voor de werkgelegenheid in je
organisatie.

Interessant rapport dat UKCES nu oplevert, een rapport dat
overigens nog verder gaat dan het benoemen van deze disrupties.
Zo lang als we in ons land niet beschikken over een vergelijkbaar
rapport, kunnen we ons i.i.g. al eens buigen over de hierin gestelde
vragen…..
*VID: niet alleen de Marketingfunctie verandert. Lees in het
verlengde van de film ‘Minority Report’ de HBSW entry Facebook’s
Future die, hoe is het mogelijk (….) ook al vandaag verschijnt. Zelfs
FACEBOOK’s toekomst, heeft invloed op de Toekomst van het
Werk.
Lees ook 4 Scenario’s voor de Toekomst van Werk.
o

CADILLAC ELR legt EU op Pijnbank: geen Visie, geen
Moed, geen Arbeidsethos.

Het prototype succesvolle Amerikaanse vader loopt door het beeld,
hij vraagt: “Waarom werken wij zo hard? Waarvoor? Hiervoor (wijst
naar het zwembad in de achtertuin van zijn huis)? Om spullen te
kopen? In andere landen gaan ze naar hun werk, wandelen naar
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huis, maken ze een tussenstop bij het café en nemen ze de hele
maand augustus vrij. Vrij!’’
Hij loopt verder door zijn grote, lichte woonkamer en geeft een
high-five aan zijn iPad-kijkende dochter. “In andere landen denken
ze dat we gek zijn. Nou en. Waren de gebroeders Wright gek? Bill
Gates, Les Paul, Ali?’’ Weer buiten stapt hij in zijn gloednieuwe
elektrische CADILLAC ELR en deelt hij zijn laatste levensles: “Je
werkt hard, je creëert je eigen geluk en je moet geloven dat alles
mogelijk is. En al die spullen? Die zijn het resultaat van maar twee
weken vakantie in augustus. N’est-ce pas?’’*
De nieuwe promo video met de titel POOLSIDE van het premium
brand CADILLAC maakt veel los, maar nog nauwelijks binnen de EU.
Als je ervan uitgaat dat een marketingcampagne succesvol is zodra
het tumult oproept, dan is CADILLAC daarin zeker geslaagd. Tot in
de burelen van HARVARD buigt men zich over de inhoud van het ‘1
durende filmpje.
“The CADILLAC ELR is the provocative embodiment of imagination
and inspiration.” Als dat je slogan is voor deze electric hybrid
coupe (spreek uit ‘koep’), dan dient het filmpje dat ook te zijn:
branding.
Provocatief is het zeker.
Op de site van AdAge wordt samengevat wat de POOLSIDE promo
allemaal is:





It’s aimed at the richest 1%
It’s about materialism
It’s a “Buy American” spot
It celebrates the USA’s workaholic culture
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It was created for the Olympics, when nationalism runs
high
It’s a dissertation on American values.

Op de site van de Harvard Business Review is de reactie iets
genuanceerder; hoewel….. “Poolside is a celebration of hard work,
risk taking, and American exceptionalism. For good measure, it goes
after the French, those lazy so-and-sos who linger in cafés and take
August off.” De toon is gezet in Provocative Cadillac, Rescuing the
Brand from Bland van Grant McCracken. McCracken legt vervolgens
m.n. een focus op de betekenis van POOLSIDE voor nieuwe vormen
van provocatieve marketing.
Zijn conclusie: “The point is that every brand must calculate a tradeoff. If we want passion and engagement, we are obliged to up the
provocation. Not everyone is going to love us. But then these days
there’s no chance everyone is going to love us. The new trade-off
says, for some to love us, others must hate us. Or at least find us
incredibly irritating. It’s the American way.”
“It’s the American Way“, of je de CADILLAC ELR nu een
aansprekende auto vindt of niet (NB; ik hanteer hier ook de ELR als
metafoor), feit is wel dat relatief jonge organisaties als ZAPPOS,
FACEBOOK, GOOGLE, TESLA momenteel de internationale toon
zetten & jawel: zij doen dit ‘The American Way’…….
POOLSIDE is een filmpje met humor. M.n. de opmerking over de
maanwagen Lunar Rover Vehicle (LRC) die ‘op de maan is
achtergebleven met de sleutels er nog in omdat men, d.i. de
Amerikanen, daar toch weer terugkomt’, is leuk; althans wat mij
betreft.
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*Bron van inspiratie voor deze entry vormde de column HOOP van
Amerika journalist Mathijs Rotteveel.
o

WalMart heeft WalMart Labs voor het verzamelen en
distribueren van klantendata, krijgt ING nu ING Labs?

Het leek zo’n eenvoudig bericht gisteren “ING geeft adverteerder
inzicht in klantgedrag“. ING kent van de ca. 4,2 miljoen klanten niet
alleen de financiële in & outs maar daarnaast nog veel meer. Zo
weet ING hoe groot het bedrag is dat jij pinde, maar ook waar dat je
dat deed & hoe laat. Dat laatste lijkt een detail binnen de Big Data
maar dat is het niet voor de retailer. Binnen de Big Data is er geen
plaats voor details, dat is iets wat de grootste retailer ter wereld,
WALMART, zich al decennia terug realiseerde. Vervolgens creëerde
WALMART, WALMART LABS (NB; zij richten zich niet op het
analyseren van groente & fruit…..).
(toch) Opmerkelijk is het dat opnieuw beleidsbepalers over elkaar
heen stuiteren om paal & perk te stellen aan de handel in Big Data:
‘De hoogste tijd voor bezinning’. Jammer, want men beseft blijkbaar
onvoldoende dat grote hoeveelheden klantendata onlosmakelijk
verbonden zijn met disruptieve technologieën. Je kan dan ook maar
beter meebewegen i.p.v. tegen bewegen.
Alleen al in de VS worden de WALMART stores wekelijks door 200
miljoen+ klanten bezocht. Door hun gedrag in én buiten de winkels
te volgen levert je dat een schat aan informatie op; letterlijk. Nog
(ver) voordat de term ‘Big Data’ was uitgevonden, zag WALMART
hiervan al de voordelen in. Zo konden voorraden tot een minimum
worden beperkt, omdat je anticipeerde op het koopgedrag. Weet je
vervolgens ook wanneer je klanten de winkel bezoeken (NB: gedrag
is, helaas wellicht, voorspelbaar), dan heeft dat een enorme
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betekenis voor je business model. Wat te denken bijv. over de
‘optimale bezetting’?
Op de eigen site bevestigt ING dit beeld: “Big Data. De technische
ontwikkelingen maken het mogelijk om grote databestanden aan
elkaar te koppelen en vlot berekeningen te maken die tot voor kort
veel tijd in beslag zouden nemen. Deze ontwikkeling wordt ook wel
‘Big Data’ genoemd. De nieuwste technieken worden bijvoorbeeld
ingezet om fraude te voorkomen. Als er een betaling wordt gedaan
in plaats A met een bankpas en kort daarna 200 kilometer verderop
een betaling wordt gedaan met een bankpas van dezelfde persoon,
kan ING contact opnemen met de klant om te onderzoeken of er
mogelijk sprake is van fraude en de betaalmiddelen blokkeren.
Dergelijke verbeteringen in de dienstverlening waren nog niet zo
heel lang geleden onmogelijk.”
Da’s een ‘mooie’ uitleg om te verklaren waarom je het voornemen
hebt je klantendata te verkopen.
“Maar,” stelt ING in datzelfde persbericht: “Privacy van klanten
staat voorop. Het gebruik van Big Data kent vele mogelijkheden,
maar zoals voor veel zaken geldt: niet alles wat mogelijk is, is
wenselijk. Voor ING staat bescherming van de persoonsgegevens
van haar klanten altijd voorop. Want we realiseren ons dat privacy
een groot goed is. ING zal nooit individueel herleidbare klantdata
doorgeven aan derden en klanten kunnen erop vertrouwen dat ING
uitsluitend gebruik maakt van hun persoonsgegevens wanneer dat
ook is toegestaan.”
Met dat laatste bevinden we ons in het bekende Grijs Gebied want
welke (betaal) info is nu privé en welke niet? De hoogte van je
schulden is dat (nog) niet, maar dat je een openbare betaling deze
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week deed bij AH & vorige week bij JUMBO, daarover kun je al van
mening verschillen.
WALMART meldt over privacy binnen Big Data o.m. “We may
disclose your personal information to third parties under the
following limited circumstances:




with service providers or suppliers that help with our
business operations or joint products.
with your consent.
when necessary to protect the safety, property, or other
rights of Walmart, customers, or associates, or when
otherwise required by law.”

‘We may….'; inderdaad. Een case study die vorig jaar verscheen met
de titel Consumers, Big Data and Online Tracking in the Retail
Industry, waarin WALMART als onderzoeksobject functioneerde,
riep in de VS dan ook de nodige controverse op.
Los van dat alles blijkt opnieuw dat Big Data voor aanbieders en
producenten giga belangrijk worden. WALMART LABS kan daarin
dan een leerzaam voorbeeld zijn. “At their R&D development called
Walmart Labs their busy adding data to the Social Genome, a tool
that helps Walmart reach their customers based on semantic
analysis of real time social media streams.” meldt SOGETI.
De vraag is nu: wanneer komt ING LABS met hun Social Genome?
Lees event. ook de vandaag bij het World Economic Forum
verschenen entry Three ways data science is changing the world.
Want Data Science, dat is het waarmee ING zich nu (ook)
bezighoudt.
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Onderzoek: Non-Conformisme helpt je bij je
Geloofwaardigheid.

‘Saudische bedelaar blijkt steenrijk’, meldden de media vorige
week. Een 100-jarige Saudische vrouw overleed waarbij het
ogenschijnlijk er op leek dat zij straatarm was. Bij nader
onderzoek was niets minder waar, het oudje bleek te beschikken
over een vermogen van ruim € 700.000. Als rijke oude dame had zij
zich zeker niet geconformeerd aan het gangbare patroon van de
gesettelde pensionado…..
Het voorval doet denken aan onderzoek van Harvard doctoraal
student Silvia Bellezza. Recent publiceerde zij onderzoeksresultaten
met de titel The Red Sneakers Effect: Inferring Status and
Competence from Signals of Nonconformity. Je status en je
competenties worden afgeleid van de manier waarop je jezelf
presenteert, voor zover niets nieuws. Maar wat blijkt uit onderzoek
van Bellezza: als je jezelf juist niet(!) conformeert, dan kan dit aan je
geloofwaardigheid ten goede komen!
In een tijd van individualisering slaat het onderzoeksresultaat direct
aan. Zo meldt The Wall Street Journal “Anyone who has felt like the
odd duck of the group can take heart from new research from
Harvard Business School that says sticking out in distinct ways can
lend you an air of presence or influence.”
Bellezza “A series of studies demonstrates that people confer higher
status and competence to nonconforming rather than conforming
individuals. These positive inferences derived from signals of
nonconformity are mediated by perceived autonomy and moderated
by individual differences in need for uniqueness in the observers.”
Autonoom & Uniek, ‘Standing out of the crowd’, noemen we dat
ook wel.
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Maar er is een keerzijde: “We identify boundary conditions and
demonstrate that the positive inferences disappear when the
observer is unfamiliar with the environment, when the
nonconforming behavior is depicted as unintentional, and in the
absence of expected norms and shared standards of formal
conduct.” Kortom: je dient jezelf er (zéér) van bewust te zijn op
welke momenten dat je jezelf niet conformeert!
De status die ons wordt toegekend wordt voor een belangrijk deel
bepaald door de manier waarop we ons kleden en gedragen. Van
een oudje dat er niet alleen uitziet als een zwerver maar zichzelf
daar ook naar gedraagt, kun je op het 1e oog (….) niet anders
concluderen dan: da’s een zwerver…… NB: in de begeleidende video
zie je Sir Ian McKellen (o.m. Lord of the Rigs & The Hobbit) in
zijn meest recente zwerversrol. Ter promotie van zijn nieuwe
theatertour had hij zich op straat begeven als een bedelaar & met
succes; non-conformisme maar dan ‘the other way round’.
De meest eenvoudige manier om succesvol te kunnen zijn lijkt het
conformeren aan de bestaande norm: iedereen in je organisatie
draagt een donkerblauw (mantel)pak. Durf dan maar eens een grijs
aan te trekken, laat staan een rood.
Opvallend aan Bellezza’s onderzoek is nu juist dat afwijkend maar
daarbij ook persoonlijk én authentiek(!) gedrag niet alleen op prijs
wordt gesteld door de toehoorders maar dat dit ook bijdraagt aan
de professionaliteit zoals die wordt ervaren. “Students afforded
more respect to a fictitious bearded professor who wore a T-shirt
than to a clean-shaven one who wore a tie. Candidates entering a
business-plan competition who chose to use their own PowerPoint
presentation background were tabbed more likely to win than those
who used the standard background.” Let wel: Kennis, Kunde,
Ervaring van degene die ‘de boodschap’ brengt dient zeker
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aanwezig te zijn. Anders dreigt non-conformisme te verzeilen in een
verkleedpartij.
Hoe dan ook, leuk onderzoek. Wie weet brengt het je er toe om je
m.n. in het zwart te kleden, je baard te laten staan c.q. je haar kort
te knippen.
Bron: The Red Sneakers Effect: Inferring Status and Competence
from Signals of Nonconformity
o

Na Oil Spill mag BP Amerikaanse markt weer op onder
bijzonder leerzame ethische condities.

Weet je dat nog: de Oil Spill? Het is de naam voor de extreme
vervuiling van de Golf van Mexico. Door de ramp met BP’s
Deepwater Horizon stroomde dagenlang het equivalent van 5.000
olievaten per dag de zee in. We spreken over mei 2010…..
De schade aan mens, dier en milieu was & is enorm. Tot op dit
moment heeft BP, voor een essentieel deel gedwongen door de
Amerikaanse Overheid, $ 30 miljard uitgegeven om de schade te
herstellen.
Vorige week werd bekend dat BP weer toegang krijgt tot de
Amerikaanse markt maar niet anders dan dat er aan strikte eisen is
voldaan. Deze eisen, samengevat in een 53 pagina’s tellend
document, zijn opgelegd door de United States Environmental
Protection Agency (EPA). Het kernwoord in dit document is ETHIEK.
Het levert over dit thema dan ook interessante informatie op, niet
alleen voor het management van BP.
“After a lengthy negotiation, BP is pleased to have reached this
resolution, which we believe to be fair and reasonable. Today’s
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agreement will allow America’s largest energy investor to compete
again for federal contracts and leases.” De winst voor BP zit ‘m
natuurlijk in het laatste.
Deze mededeling werd gedaan John Mingé, Chairman and President
of BP America Inc. De vraag is nu alleen of de ethische condities
waaronder BP de markt in de VS weer op mag, daadwerkelijk hun
plaats kunnen krijgen in het business model van BP? Het lijkt er
(toch) op dat dit een Tour de Force wordt.
ETHIEK, surf met dit thema over het 25 jaar oude web & je vindt een
schat aan websites, pdf brochures, YT filmpjes waarin (bijna) alle
organisaties hun Code of Conduct promoten; voor zover het goede
(sic.) nieuws. De praktijk blijkt echter (altijd) een stuk lastiger te zijn.
De Codes zijn mogelijk opgesteld door een over-enthousiaste
communicatie afdeling zonder enige medeweten van de Top van de
organisatie. Jammer.
Een jaar geleden verscheen in EY’s uitgave Performance het artikel
“Ethical leadership: a legacy for a stronger future“. Nu is EY zelf ook
niet helemaal zonder zonden (….), maar dat maakt dit artikel
toch niet minder interessant. Het artikel citeert Rossouw & Van
Vuuren. Zij stellen dat wil Ethisch Handelen voor een organisatie
succesvol zijn, er aan de volgende voorwaarden dient te worden
voldaan:
1.

2.
3.

“The need for visible and audible commitment by a
company’s leaders to ethical values and standards of
behavior within the company
The quality of the communication of the values and
ethics of the organization
The speed, visibility and decisiveness with which a
company responds to unethical conduct.”
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In het doc. Administrative Agreement Lifting Suspension and
Debarment of BP From Federal Government Contracts bouwt EPA
v.w.b. BP hierop voort: “BP must create a beefed-up code of conduct
for employees; establish a zero tolerance policy for retaliation
against whistleblowers; train senior leaders in ethics, and dole out
bonuses related to issues like safety and environmental
sustainability.”
Samengevat dient BP op korte termijn te realiseren:





een keiharde code of conduct;
zero-tolerance v.w.b. het benadelen van klokkenluiders;
financiële vergoedingen, zoals een bonus, koppelen aan
zaken als veiligheid en duurzaamheid;
een training van het Top-Management in Ethiek.

De 1e 3 zijn prima (NB: Hoewel het dus de vraag blijft of een Code
ook hier dé oplossing is….), de laatste is twijfelachtig. De vraag is nl.
of je Commitment, hier aan Ethiek, kan leren. Het is zoiets als de
competentie ‘Klantgerichtheid': je hebt ‘t of je hebt ‘t niet.
Los daarvan lijkt het er sterk op dat, ondanks het enthousiasme van
John Mingé, deze eisen mijlenver verwijderd zijn van de cultuur van
BP. Ben dan ook benieuwd hoe dit zich nu gaat ontwikkelen.
o

12 + 1 Kritische HR Trends die je HR Beleid ingrijpend
beïnvloeden.

De HOOG URGENTE Kritische HR trends, trends die dus NU al c r u c
i a a l zijn voor je organisatie, zijn: LEIDERSCHAP, BEHOUD &
BETROKKENHEID van Medewerkers (& managers), VERBETEREN
KWALITEIT van de HR functie in je organisatie.
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Deze HOOG URGENTE HR Trends komen voort uit een onderzoek
uitgevoerd door DELOITTE in het laatste kwartaal van 2013 “that
included 2.532 business and HR leaders in 94 countries“. Deze
business and HR leaders kwamen uiteindelijk tot 12 Kritische HR
Trends. Interessante trends w.o. de ‘overwhelmed employee’ als
(slechts) ‘urgente’ trend; dat wel.
Wat ik in deze trends mis dat is de trend genaamd ROBOTICA,
daarom in deze entry 12 + 1 Kritische HR Trends; niet alleen ‘ter
leringhe ende vermaeck’ maar m.n. voor ACTIE!
No. 1 Hoog Urgente Kritische HR trend is ‘Leiderschap’.
DELOITTE: “Companies face an urgent need to develop leaders at all
levels—from bringing younger leaders online faster to developing
leaders globally to keeping senior leaders relevant and engaged
longer.” Leiderschap: mannen & vrouwen met een Visie en een
(inspirerende) Missie die in staat zijn hun organisatie met suc6 niet
alleen door de crisis te manoeuvreren maar die daarmee ook de
continuïteit weten te waarborgen tot lang nadat zij zijn verdwenen.
Omdat zij dat niet alleen kunnen realiseren is de 2e Hoog Urgente
Kritische HR trend een logische: ‘Behoud en Betrokkenheid van
(talentvolle) Medewerkers’. ‘Behoud’, omdat duidelijk wordt dat
door de geringe aandacht die medewerkers de laatste jaren o.i.v. de
crisis hebben gehad van hun leidinggevenden, een essentieel deel
van hen op het punt staat de organisatie te verlaten zodra de kans
op de arbeidsmarkt zich daarvoor leent. Aantrekkende economieën
in o.m. VS & VK zien dit nu al gebeuren.
Wereldwijd, d.i. in de Westerse wereld, zitten er momenteel 192
miljoen talentvolle medewerkers ‘op het vinkentouw’.
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The Times heeft de site met de bevindingen van het onderzoek niet
voor niets de titel ‘Employee Engagement & Benefits’ meegegeven.
‘Engagement‘ ofwel Betrokkenheid, meer nog: Commitment!
Duidelijk is inmiddels dat je als werkgever meer gebaat bent bij een
kleine groep betrokken medewerkers dan bij een grote groep
tevreden werknemers….
Besef je dat No. 1 en 2 van de Kritische HR Trends Hoog Urgent zijn,
dan heeft aandacht voor die aspecten binnen je organisatie
inderdaad invloed op de ‘HR functie’ c.q. de kwaliteit van de HR
afdeling / -functionarissen (NB; maar niet alleen op hen heeft dit
invloed, ook op de manier waarop HR ‘in de lijn’ plaatsvindt). Ulrich
noemt dat ook wel “The Strategic Positioner: high-performing HR
professionals think and act from the outside-in. They are deeply
knowledgeable of and able to translate external business trends into
internal decisions and actions.” Helaas is nog niet iedere HR afdeling
zo ver……
DELOITTE vat de Kritische HR Trends samen in 3 Kern
aandachtsgebieden, gebieden met een Strategische focus:




Leiderschap & Ontwikkeling;
Werving & Commitment;
Ontwikkeling & Innovatie.

Gerelateerd aan het laatste mis ik dan de aandacht voor een Trend
waaraan we zeker niet voorbij kunnen gaan nl. Robotica. Op z’n
minst mag je de aandacht voor deze HR trend URGENT noemen. In
het rapport wordt er dan wel gesproken over HR Technology als
(urgente) trend, maar dat gaat dan meer in op de technologische
toepassingen binnen de HR functie dan de mogelijkheden én de
invloed die robotica heeft op de werkvloer; Robotica als de 13e
Kritische HR Trend dus.
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Relevant onderzoek waarmee DELOITTE komt. Bij het onderzoek
hoort een website met de titel Global Human Capital Trends 2014
Engaging the 21st-century workforce.
Tot slot. Op No. 7 staat als URGENTE HR trend de “overwhelmed
employee”. Het blijkt dat “information overload and the alwaysconnected 24/7 work environment” bijdragen aan het gegeven dat
steeds meer werknemers ‘overwhelmed’ zijn & daardoor afhaken. Is
dit dan het gevolg van ‘Het Nieuwe Werken’?
o

Wordt Sophia ‘Nasty Gal’ Amoruso de nieuwe Sheryl
Sandberg, Marissa Mayer? #GIRLBOSS

“Succes behaal je als je instinctief handelt en vertrouwt op je
intuïtie daarbij weten welke regels dat je volgt en welke regels dat
je overtreedt.” Zie hier Sophia Amoruso, de 29 jarige CEO van
NASTY GAL, een webwinkel gespecialiseerd in vintage clothing.
Amoruso die verklaarde dat zij haar 1e internet succes te danken
had aan het verkopen van ‘oude kleding’, kleding die zij kort
daarvoor had gestolen. Hoezo ‘breken van regels’?
Terwijl recent Microsoft’s nieuwe CEO Satya Nadella nog verklaarde
dat “family, curiosity and hunger for knowledge” hem als persoon
definiëren, zet collega Amoruso direct een andere toon; een echte
nasty gal dus.
Als CEO van een organisatie met $ 100 miljoen+ omzet gaat Sophia
Amoruso nog een stapje verder: “I think it’s more of a challenge to
wear a skirt and makeup and be a wife and be a mom and have a
job and feel sexy, while also keeping your boyfriend in check and
making sure you don’t get treated like shit in the workplace. There’s
a difference between making compromises and being compromised,
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which a lot of women do let happen.” Zie hier de nieuwe
#GIRLBOSS.
Op het moment dat op de site van VIRGIN Entrepreneur het bericht
verschijnt Girls just want to have fun! Why female business owners
tend to stay small rather than expand, bewijst Amoruso het
tegendeel: hoezo klein denken? In deze VIRGIN entry geeft auteur
Joanna Booth dan ook de tip: “It starts at home encouraging girls to
think less about defining themselves by their relationships and more
by their careers and achievements, and then making sure that
schools are doing the same thing too. In fact, I would make Sheryl
Sandberg’s ‘Lean In’ required reading for every 14 year old girl.”
Lean In, daar is ie dan, het boek dat Sheryl Sandberg, FACEBOOK’s
succesvolle COO, een jaar geleden liet verschijnen. Ondanks het
succes van dit boek wordt Sandberg op de inhoud nog steeds
aangevallen en dat vooral uit ‘eigen kring’. Zo ging Sandberg tijdens
de recente World Economic Forum de strijd aan om het woord
‘bazig’ uit het management vocabulaire te schrappen. Een woord
dat m.n. voor vrouwelijke leidinggevenden een vervelende
connotatie kan hebben (NB; denk aan KENAU). Sandberg: “I’m not
bossy. I’m the boss.’’ Vervolgens deelt niet iedere commentator die
mening: Facebook COO Sandberg’s ludicrous crusade
against ‘bossy’.
Het is zoiets als de opstand die Marissa Mayer, CEO van YAHOO,
veroorzaakte op het moment dat juist zij een aantal
verworvenheden die tot voor kort m.n. geschikt bleken voor
vrouwelijke medewerkers, afschafte! Hoezo niet ‘bazig’?!
Sophia Amoruso ziet zichzelf ook niet als bazig maar wel als De
Baas, als de #GIRLBOSS. Ze is ‘nog al’ actief met de nieuwe media
en op het moment dat ze op twitter de titel van haar boek bekend
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maakte, volgde er direct reacties: “Someone tweeted me today that
they were put off by #GIRLBOSS because women should be called
women. I just thought, ‘You don’t get it. Broad Boss? Do you prefer
Matron Boss?‘ That’s what I tweeted back.” aldus Amoruso in
FastCompany’s The Secrets Of A Nasty Gal.
Amoruso over Werving & Selectie: “I hire people who are self-aware
and excited for the right reasons. A lot of people want to work at a
venture-backed company. That’s fine, but I want people excited
about this opportunity, who can unleash big-time experience to
augment the business, and who don’t try to cookie-cutter anything. I
want people who are self-led and self-motivated, who take things
personally. There’s no “that’s not my job” here.”
Amoruso over Strategie: “We’re going to open some stores over the
next year. I think we’ll start in L.A. I’ve created a very human brand
online and our customers really want to engage with us and our
product in real life. Also, building out exclusive product is really
exciting. And we need to create an amazing experience on the
website. Right now, you can shop and check out the blog, but you
can’t even leave reviews! We’re leagues behind where we should
be. Being able to tell our story and engage our community better
online is big. Our customer doesn’t really differentiate between
consuming content, shopping for something, and hanging out with
her friends online. I just want to give her all kinds of reasons to hang
out on Nasty Gal.”
#GIRLBOSS, ‘binnenkort ook in uw boekhandel’, het zou zo maar
eens een volgende stap kunnen zijn in meer diversiteit binnen de
managementlagen van je organisatie
o

De Gemiddelde Vrouw loopt in haar carrière 3 Ton Mis.
Hoezo Gelijkheid en Diversiteit?
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Tijdens Master Classes Strategisch Human Resources Management
in 2007 hanteerde ik voor het eerst een schema over de
loonsomverdeling tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers in
dienst bij RABOBANK. Opvallend aan dit schema was dat er een
structureel verschil bleek te zijn in de beloning van beiden en dat in
het nadeel van de vrouwen.
Gevraagd aan de studenten ‘wat daarvan de oorzaak zou
kunnen zijn?’, kwamen er antwoorden als: ‘verschil functie en
opleiding, deeltijdwerk’. Er was nog een opvallend antwoord, een
antwoord waarmee veel vrouwelijke studenten het eens waren
‘Vrouwen kunnen niet onderhandelen.’**….. Als dat zo is, dan
verklaart dat mogelijk het 7% loonverschil tussen mannen &
vrouwen dat al decennialang niet verklaard kan worden.
Dit weekeinde verschijnt er in Het Financieele Dagblad het artikel
met de titel ‘Waar is mijn Drie Ton gebleven?‘. Het artikel sluit aan
op een bewustwordingscampagne van WOMENINC, een campagne
op weg naar gelijkheid en diversiteit.
Als er sprake kan zijn van de ‘gemiddelde vrouw’ dan loopt zij in
haar carrière € 300.000 mis. De vraag wordt dan interessant of zij
tijdens haar loopbaan minder presteert dan haar collega, de
‘gemiddelde man’?…….
Let wel: RABObank is zeker niet de enige werkgever met verschillen
in beloning en waardering tussen mannen & vrouwen! RABO was
één van de eerste werkgevers die zich daarin transparant toonde.
Vandaar dat ik graag gebruikmaak(te) van RABO’s Jaarverslagen.
In het Maatschappelijk Jaarverslag van RABObank over 2007
bedraagt het verschil in de leeftijdscategorie t/m 24 jaar € 499 in
het nadeel van de vrouwen. We hebben het dan over het

www.managementpro.nl
www.willemscheepers.nl

56

9e Dagboek van een ManagementPro

CHEMIEBEURS 2015 ‘special’.

startsalaris. Een verschil dat zij tijdens haar carrière niet meer goed
zal maken.
Het verschil in startsalaris is nu nog ‘slechts’ € 458. Terwijl het er op
lijkt dat het opleidingsniveau van (jonge) mannen & vrouwen ook bij
deze werkgever steeds dichterbij elkaar ligt. Het recente bericht dat
jonge vrouwen ‘meer per uur verdienen dan jonge mannen‘, lijkt
hier nog niet het geval te zijn… Kijk je in het overzicht naar het
‘gemiddelde verschil’ dan komt de rekensom van WOMENINC
daarbij aardig in de buurt.
Overigens, de door hen genoemde 3 ton valt nog mee (sic.). In 2010
vermeldde Harvard dat een vrouwelijke advocaat tijdens haar
carrière (zelfs) 1 1/2 miljoen misloopt
Los van het feit dat het goed is dat dit artikel in Het FD de ook voor
werkgevers meer dan relevante dialoog over gelijkheid en
diversiteit opnieuw leven in blaast, gaat men daarin toch uit van
enkele achterhaalde aannames, aannames in het nadeel van
vrouwen zoals: ‘Er zijn maar weinig banen waarin je met 3,5 dag
een leidinggevende functie kan uitoefenen’. Laat prof Gary Hamel
het maar niet horen want volgens hem is ‘managen juist de minst
efficiënte activiteit in je organisatie.’
Nog zo’n achterhaalde aanname betreft ‘Als parttimer kom je
minder snel in aanmerking voor extra training of een opleiding
(….) en met deeltijd verdien je uiteindelijk minder.’ Dat je als
werkgevers minder investeert in je parttimers is al een doodzonde
maar dat je er blijkbaar ook vanuit gaat dat een parttimer minder in
staat is te presteren, dat gaat voorbij aan prof Lynda Gratton’s
‘Third Wave of Virtual Work’: het thema ‘werk’ verandert nu al,
ingrijpend zelfs.
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Soms lijkt het er op voor werkgevers dat er ‘nieuw beleid’, zoals op
dit thema, dient te worden uitgevonden, dat terwijl de praktijk er al
lang is. In dit kader interessante voorbeelden zijn W.L. Gore &
Associates en MORNING STAR met hun colleague principles. Want
inderdaad: los van het gelijk trekken van het beloningsniveau tussen
mannen & vrouwen, is het minstens zo relevant of je medewerkers
hun talenten volledig kunnen benutten én plezier hebben in hun
nog geruime tijd durende carrière.
Tot slot nog een interessante vondst. In het blog op de site van
Harvard Business Review is Avivah Wittenberg-Cox vurig strijder
voor gelijkheid en diversiteit. Haar meest recente entry heeft als
titel It’s Time for a New Discussion on “Women in Leadership”. Wat
viel mij nu op, op met moment dat ik het jaarverslag van RABO
doornam? Een toch opmerkelijk verschil in de loonsomverdeling van
het Executive Kader.
**Als reactie op de opmerking van de studenten dat ‘vrouwen niet
kunnen onderhandelen’, antwoordde ik dat ‘zij, als jonge managers,
niet kunnen onderhandelen!’. Als zij (NB; mannelijke én vrouwelijke
managers) daartoe wel in staat waren, dan haalden zij die mannen
goedkoper binnen….
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APRIL
o

Je volgende manager is een Robot, zo blijkt uit onderzoek.

Opmerkelijk (of wellicht zelfs macaber) dat onderzoekers m.b.v. het
beruchte Milgram Experiment nu hebben aangetoond dat relatief
veel werknemers (46%) taken en opdrachten accepteren die hen
worden opgelegd door een: Robot…..
Sterker nog: als de opgelegde taak onvoldoende duidelijk was,
gingen de werknemers ‘een gesprek aan’ met de robot, probeerden
zij tot een compromis te komen. Mocht er toch geen compromis
komen, dan accepteerde men dat en zocht men zelf naar een
oplossing. Zoals men dat ook zou doen bij een ‘echte’ manager….
Conclusie van de onderzoekers van de University of Manitoba: ‘Zelfs
al blijkt de menselijke manager in het onderzoek te beschikken over
de meeste autoriteit, zo lang als het gaat om algemene taken zullen
werknemers ook de opdrachten uitvoeren die hen zijn opgedragen
door een robot. Dat opvolgen van instructies doen zij bij sommige
taken ook tegen beter weten in….’. vandaar ‘Milgram’.
Prof. Gary Hamel mag tevreden zijn. In zijn onderzoeken
constateerde hij dat veel van de taken van een manager routineus
zijn waardoor de resterende tijd door hen wordt gevuld met zaken
die, voor de organisatie, niet efficiënt zijn. Routineuze taken, je
weet het, zijn te dupliceren, te digitaliseren en vervolgens te
plaatsen ‘in’ een robot: de robot als disruptieve technologie, nu ook
voor het management.
Eerder deze week meldde The Economist: “Prepare for a robot
invasion. It will change the way people think about technology. The
exponential growth in the power of silicon chips, digital sensors and
high-bandwidth communications improves robots just as it improves
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all sorts of other products.” Wat maakt robotica in de ogen van de
auteurs tot een nieuwe, snelle golf van verandering:




One is that robotics R&D is getting easier.
A second factor is investment. (zie GOOGLE’s
investeringen bijv.)
The third factor is imagination. (de beelden van PIXAR c.s.
spelen daarin een belangrijke rol)

The Economist heeft nog wel een waarschuwing: “As consumers
and citizens, people will benefit greatly from the rise of the robots.
Whether they will as workers is less clear, for the robots’ growing
competence may make some human labour redundant.” Redundant,
overbodig….. Dat blijkt nu dus ook op te gaan voor management.
Let wel: mogelijk nog niet voor alle managementtaken maar m.b.v.
de ondersteuning van de robot kan(!) het managen nu al voor een
belangrijk deel worden vereenvoudigd.
De onderzoekers van de Univ. van Manitoba: “While we do not yet
know how robots will continue to enter factories, offices, and
homes, this study does suggest that robots may eventually take on
at least some of the simpler tasks of managers. When a good
manager speaks, employees not only listen but act based on what is
said. In at least some cases, robots may one day be the ones giving
the instructions.”
De bron voor deze entry is een entry die gisteren verscheen in het
blog van de Harvard Business Review: Can Robots Be Managers,
Too?
o

Wordt #RetourPinnen het #NieuweShoppen? Ik hoop ‘t
niet….

www.managementpro.nl
www.willemscheepers.nl

60

9e Dagboek van een ManagementPro

CHEMIEBEURS 2015 ‘special’.

Met lichte verbazing luister ik naar de enthousiaste ondernemer:
“Retour Pinnen is een extra mogelijkheid, die er nog niet was voor
onze klanten, om op een makkelijke manier hun geld terug te
krijgen indien zij iets bij ons komen teugbrengen.” Hoor ik dat nu
goed? Nog maar eens geluisterd….
Na 2x beluisteren krijg ik het idee dat het business model van deze
ondernemer drastisch is gewijzigd: vanaf nu is het retourneren van
gekochte spullen en het vervolgens direct én dus snel teruggeven
aan de cliënt van het daarvoor betaalde bedrag, core business
geworden!
Dat kan toch niet echt de bedoeling zijn: samen gezellig naar het
winkelcentrum, een activiteit waarbij retourneren het nieuwe fun
shoppen is. Retour Pinnen geeft zo i.i.g. een nieuwe dimensie aan
het thema experience economy.
Nu ben ik (natuurlijk, nb; als zoon van detaillisten) niet naïef: de
detaillist mag de concurrentie aangaan met webwinkels als
WEHKAMP en ZALANDO, collegae die riante retourregelingen
kennen (NB: zulke goede regelingen dat het retourpercentage bij
ZALANDO zelfs als ‘niet normaal’ wordt geclassificeerd). Ga daar
dan maar eens ‘tegenop concurreren’. Als dan je bank komt met het
systeem ‘retour pinnen’, dan kun je dat inderdaad zien als ‘de
reddende engel’! Mooi, toch vraag ik me af of dat ‘business model’
van het in ontvangst nemen van retouren een lang leven is
beschoren….
Van WEHKAMP is bekend dat men geen discussie aangaat met de
retournerende klant: ook al zit de confetti nog in het “niet
gedragen, écht niet” trouwkostuum, de retourzending wordt
geaccepteerd, gereinigd én opnieuw in de verkoop gedaan. Daar zit
m.i. voor de gemiddelde detaillist de crux: wat doe je als die
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modieuze maar toch zojuist geretourneerde spijkerbroek je de
indruk geeft dat die is ingezet tijdens een beachparty? Volgens Duits
onderzoek ‘kost elke retourzending tussen de tien en twintig euro,
terwijl een op de tien artikelen niet meer bruikbaar is en vernietigd
moet worden.’ Beste detaillist hoe ga je daarmee om? Hoe
klantgericht ben je?
Wellicht dat je voor het installeren van de retourpin, tevens het
werving & selectieprogramma van je organisatie nog eens onder de
loep kan nemen. Want ook of zeker geldt: hoe klantgericht zijn je
medewerkers? Hoe benaderen zij de retournerende klant? Zijn zij
van nature net zo klantgericht als de ervaring die ik opdeed bij de
aanschaf van mijn (NB; niet geretourneerde) LEVIS 501 op 030412?
Deze ervaring was een mooi Nederlands voorbeeld want de
Amerikaanse voorgangers in klantgerichtheid zoals ZAPPOS en
SouthWest Airlines, die kennen we nu wel. Laat staan dat je
medewerkers hun leven behoren te geven in een
ultieme dienstverlening voor de klant, zoals 11 medewerkers
van het TAJ MAHAL PALACE Hotel in Bombay dat deden op 261108.
Nee da’s niet nodig bij retour pinnen. Maar om het pinapparaat op
je toonbank nu klakkeloos te upgraden, dat lijkt mij voor de
detaillist, vaak een familiebedrijf, ook niet handig.
Heb ik nog één vraag aan de bank die dit Retour Pinnen
introduceert: kan ik deze faciliteit ook koppelen aan de My Order
app? ‘t Zou fijn zijn….
o

Open brief aan de Nederlandse Vereniging van Banken
n.a.v. de nota Toekomstgericht Bankieren.

“Beste bestuurders, beste bankiers,
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Goede zaak dat u een consultatieperiode hanteert voor de
Vernieuwde Code Banken, het draagt bij aan de gewenste
transparantie.
Naar aanleiding van de tekst in ‘Toekomstgericht Bankieren’ heb ik
een vraag aan u m.b.t. het begrip ‘Beheerste en integere
bedrijfsvoering’.
Van de grootbanken is momenteel de RABObank bezig met een
ingrijpende reorganisatie, naar verwachting verliezen op korte
termijn ca. 10.000 werknemers hun baan. Houd je rekening met
ontwikkelingen in de samenleving en in de techniek, de zgn.
‘disruptieve technologieën’, dan is het niet lastig te voorspellen dat
de bancaire sector binnen redelijke termijn met nog meer personele
inperking te maken krijgt. Deels zal dit op te vangen zijn door
natuurlijk verloop maar nu al blijkt dat er met werknemers wordt
gesproken over financiële compensatie.
Mijn vraag is dan: hoe beheerst de sector de financiële gevolgen
van deze uitstroom? (NB; voor de ManPro lezer: zelfs als worden er
met 5.000 werknemers afspraken gemaakt voor een vergoeding van
‘slechts’ € 50.000 pp, dan nog is dit een substantieel bedrag)……
… Er zit hier mogelijk ‘nog een addertje onder het gras': de kans is
dat een redelijk aantal van deze oud-werknemers in de huidige
economische omgeving niet in staat zal zijn een nieuwe functie te
vinden (NB; ManPro: betreurenswaardig, maar toch). Wat doet de
bancaire sector met de financiële risico’s die deze oudmedewerkers, dan klanten die eerder gefinancierd zijn onder
gunstige personele condities, mogelijk met zich mee kunnen
brengen?*
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Dat de sector over middelen beschikt om deze financiële risico’s te
dragen, is duidelijk. Maar kunnen die middelen juist voor die risico’s
worden gebruikt er van uitgaande dat de financiële sector in eerste
instantie een nutsfunctie heeft in dienst van de maatschappij of
zoals u zelf opmerkt “Vanuit hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid dragen banken bij aan een duurzame
economie.”.
Mogelijk dat u het antwoord hierop kan meenemen in uw
Maatschappelijk Statuut.
Succes met uw activiteiten en een vriendelijke groet.
Willem E.A.J. Scheepers MBA
Virtual Business Consultant, MOOC tutor en Investors in People
Registered Specialist”
*ManPro: Omdat onder normale bancaire condities deze klanten
mogelijk niet gefinancierd zouden zijn, is de kans dat een rechter
oordeelt dat ‘er bij deze financiering door de bank onvoldoende
zorgplicht is betracht’, aanwezig…. (NB: anders dan de meeste
werkgevers is het voor banken niet onmogelijk dat men nog een
lange relatie onderhoudt met de oud-werknemer. Geldt dan
ook nog het principe van verantwoordelijkheid?)
Lees event. ook: Golden Parachutes: Why it’s bad business.
De Nederlandse Vereniging van Banken komt met de nota
Toekomstgericht Bankieren en de oproep ‘Geef Uw Mening!’.
Daaraan voldoe ik graag; mogelijk ontkom ik er zelfs niet aan….
Bovenstaande heb ik dan ook zojuist geplaatst op de site van de
NVB.
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Mijn TIP: doe mee aan deze dialoog.
(NB; nooit geen antwoord op deze brief ontvangen…..)
o

Hoe redden we het Familiebedrijf? Door aandacht te
geven aan Talentmanagement, Diversiteit, Opvolging.

Ben je als organisatie proactief met je innovaties c.q. je lancering
van nieuwe producten/initiatieven, ben je (ook) proactief in je
marketing en blijf je daarnaast ook nog eens een hoge standaard
van Maatschappelijke Betrokkenheid hanteren, dan sla je jezelf vrij
eenvoudig door een crisis; zo blijkt uit onderzoek. Ook blijkt daaruit
dat m.n. familiebedrijven hieraan voldoen. Zij slaan zich dan ook
“brullend als een leeuw” door de recessie.
Is het dan allemaal “Goud dat er Blinkt” voor de familiebedrijven?
Nee, helaas niet. Uit ander onderzoek blijkt namelijk dat het
familiebedrijf ook zorgen kent, zorgen die van een iets ander niveau
zijn dan de zorgen van niet-familiebedrijven. Zorgen die i.i.g. een
gevaar kunnen vormen voor de continuïteit.
Zo is daar de kwestie van de Opvolging. Waar niet-familiebedrijven
veel aandacht geven aan de opvolging van de CEO, lijkt dat bij veel
familiebedrijven toch op een automatisme. Bij Diversiteit zien we
iets vergelijkbaars: een quotum is geen issue, als de dochter toch al
de opvolger wordt. Opmerkelijk is ook dat familiebedrijven
Talentmanagement (veel) lager op de bestuursagenda hebben
staan. Sterker nog: men vindt dat men niet over de vaardigheden
beschikt om het bestuurlijk aspect ‘talentmanagement’ effectief te
kunnen benaderen!
Het familiebedrijf wordt door buitenstaanders niet altijd beschouwd
als de meest effectieve vorm van organiseren, toch blijkt dat in
voorgaande crises (NB; 2001, 2008) de familiebedrijven zich
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wonderwel staande hebben weten te houden. Dit onderzoek is
uitgevoerd in de VS, gezien de unieke kenmerken van het
familiebedrijf zal de situatie in de EU, in NL niet veel anders zijn.
Zo beschrijven Saim Kashmiri en Vijay Mahajan in Why Family
Businesses Come Roaring out of Recessions 3 succesvolle
(marketing) strategieën waarmee familiebedrijven zich
onderscheiden:
1.
2.

3.

Family-owned businesses did not hold back on new
product launches during the recessions.
Family businesses maintained almost the same levels
of ad-spend during the recession years as they did
during normal times, helping them do better than the
professionally managed companies.
Family businesses maintained their emphasis on
corporate social responsibility regardless of the state
of the economy.

Ander, (nog) meer diepgaand onderzoek van Boris Groysberg &
Deborah Bell laat aspecten zien waarop familiebedrijven zichzelf
significant onderscheiden van niet-familiebedrijven, aspecten die
ook een gevaar in zich hebben: “Most family-owned businesses—
approximately 70%—last just one generation. Because an estimated
80% of businesses across the globe are family-owned, the low
survival rate has alarming consequences.”
De aspecten die Groysberg en Bell onderzochten bij zowel
familiebedrijven als niet-familiebedrijven zijn: het profiel van de
bestuurders, opvolging, strategische uitdagingen w.o.
talentmanagement, diversiteit.
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Met Stip op No.1 staat voor de familiebedrijven het gebrek aan
bestuurlijke vaardigheden om serieus aandacht te kunnen geven
aan Talentmanagement. Strategisch HRM lijkt bij familiebedrijven
dan ook nog nauwelijks een thema te zijn. De andere punten
spreken, voor nu, voor zich.
In de entry op de site van HBR waarin Groysberg & Bell hun
bevindingen uit hun onderzoek beschrijven, Generation to
Generation: How to Save the Family Business, komt ook het thema
Diversiteit aanbod. Eerder publiceerden zij die bevindingen in de
Harvard Business Review. Meer daarover lees je in de entry Is er
plaats voor een vrouw in de directiekamer? (nb; wellicht nu meer
dan ooit).
& Dan is daar ‘tot slot’, de kwestie van Opvolging…. Groysberg &
Bell: “Perhaps the most telling finding, however, was that 63% of
FOB directors said CEO succession was not discussed regularly at the
board level. In addition, only 29% of FOB directors said their boards
had an effective board succession planning process in place for
directors.” (NB: ‘FOB’ = family owned businesses) De tijd dat de
Kleine Prins(es) automatisch tot opvolger werd gekroond, is nu voor
het familiebedrijf toch écht voorbij (NB; op een enkele uitzondering
na dan. ;-)).
Kortom: weet het familiebedrijf de thema’s talentmanagement,
diversiteit en opvolging als prioriteiten op de bestuursagenda te
krijgen, dan is succes verzekerd! (NB: en dat geldt niet alleen voor
de familiebedrijven….)
o

FACEBOOK BANK: je betalingsverkeer maar dan anders,
disruptief….
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Terwijl de gevestigde bankenorde zich richt op hoger opgeleide
medewerkers inzetbaar voor zware adviesfuncties, richt FACEBOOK
zich op je betalingsverkeer via je sociale netwerk; tijden
veranderen.
FACEBOOK heeft deze week bij de Centrale Bank van Ierland een
licentie aangevraagd voor ‘e-money transfer’. De verwachting is dat
deze licentie binnen enkele weken zal worden afgegeven waarna
FACEBOOK toegang krijgt tot het betalingsverkeer van de EU.
Opnieuw komt de verandering, de disruptie binnen een bedrijfstak
van buiten de gevestigde orde. Zo zagen we eerder de door
whizzkids bedachte 3DPrinter, een apparaat dat een scala aan
productie- en ontwikkelmogelijkheden op z’n kop zet (NB; van een
eenvoudig hangertje via een hamburger tot je nieuwe schedel), en
komt de autonome auto van GOOGLE. Nu is daar FACEBOOK Bank
voor je betalingsverkeer en binnenkort zéér waarschijnlijk ook voor
je hypotheek, je belegging.
Een hele slimme zet van Mark Zuckerberg c.s. FACEBOOK heeft nu al
(beperkt) toegang tot het betalingsverkeer in de VS: apps, games
e.d. kunnen binnen het netwerk worden voldaan m.b.v. FACEBOOK
CREDITS. Dit leverde FACEBOOK vorig jaar een omzet op van $ 2,1
miljard. Na de VS & de EU volgt voor FACEBOOK ongetwijfeld de
rest van de wereld. Analyst GARTNER heeft begroot dat in 2017 450
miljoen wereldburgers gebruik maken van mobiele betalingen voor
een bedrag van $ 721 miljard! Opmerkelijk dat de financiële
dienstverlening deze kansen aan zich voorbij lijkt te zien gaan….
FACEBOOK Bank is nl. niet de 1e disruptor die in deze markt
interesse toont. Zo kennen we PAYPAL en heeft GOOGLE z’n
GOOGLE WALLET app. (NB; BitCoin blijft hierbij nog een
buitenbeentje). Duidelijk wordt nu ook waarop FACEBOOK
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WHATSAPP overnam voor $ 19 miljard. (toch?) Met e-money in het
vooruitzicht een hele logisch, Strategische stap.
Opnieuw opmerkelijk, maar niet binnen de theorie van de disruptie,
is dat de ideeën voor e-money door de disruptors gegenereerd zijn
uit de banksector zelf. Een aansprekend voorbeeld voor mobiele
betalingen is het in Kenya gehanteerde betaalsysteem M-PESA (‘M
for mobile, pesa is Swahili for money’). Het systeem is ongekend
succesvol. Door het gebrek aan lokale bankkantoren (NB: komt je
dat nu al bekend voor?) maakt 3/4 van de Keyniaanse bevolking
gebruik van M-PESA. Zo bewoog in 2012 1/3e van Keynia’s Bruto
Nationale Product zich in de ‘e-mosfeer’. OK, wij kennen sinds deze
week het contactloos betalen, toch is het onduidelijk waarom de in
NL, in de EU gevestigde bankenorde niets geleerd lijkt te hebben
van een opkomend (NB; ook al disruptief?) land als Kenya…..
Terwijl dit zich allemaal afspeelt rondom de banken, komen de
banken zelf deze week met de ‘Strategie’ om hoger opgeleide
mensen in dienst te nemen. De bedoeling is dat deze m/v zich
storten op de ‘Zware Adviesfuncties’! Mooi, maar de vraag is wat er
nog te adviseren valt als veruit de meeste kennis nu al beschikbaar
is binnen de, je raadt het al, sociale netwerken? Verbazingwekkend:
Bank heeft echt niet in de gaten dat Tijden zijn Veranderd….. en dat
schreef ik 2010.
Overigens, binnen de disruptieve technologieën zal er altijd ruimte
zijn voor de gevestigde orde: – zo zal er altijd maakindustrie zijn, –
zullen er op de snelweg, tussen schone autonome auto’s door, altijd
benzineslurpende en bestuurde HUMMERS rijden en zo zal er in
zo’n zelfde niche altijd ruimte zijn voor een persoonlijke bank.
Alleen impliceert een niche vaak dat de afnemer daarvoor meer
betaalt & dus meer verwacht.
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Toch jammer, want ik was nu nét gewend aan mijn MyOrder app,
veranderen betekent loslaten……
o

Kan Louis van Gaal iets leren van OAD voordat hij de
overstap maakt naar ManUnited?

“Uiteindelijk is het voor de meeste organisaties onmogelijk om de
omnipotente baas te vervangen.” aldus Julian Birkinshaw van de
London Business School. De omnipotente baas is als de Zilverrug,
het alpha mannetje dat op de apenrots genaamd ‘organisatie’ geen
gelijken toestaat. Het gevolg is dan dat alleen een zwakkere gereed
staat om hem (want dat is het over het algemeen) op te volgen.
Het opvolgingsprobleem wordt door veel onderzoekers onderkend.
Er hangt voor bedrijven, en voor hun stakeholders, dan ook te veel
vanaf. Wharton’s Michael Useem stelt: “The day you are appointed
as a new CEO you should start work on who will replace you.”
Inderdaad, want je weet nooit hoe lang je blijft zitten….
Opvolging krijgt een nieuwe dimensie nu bekend is dat bij
Manchester United de door ‘zilverrug’ Sir Alex Ferguson naar voren
geschoven David Moyes toch is ontslagen. Ook komt de
opvolgingsproblematiek dominant naar voren in de vandaag
verschenen novelle ‘Enkele Reis naar Holten’ met als lijdend
voorwerp: OAD.
Saillant is nu dat de (ook) omnipotente baas Louis van Gaal in beeld
lijkt te zijn als nieuwe manager bij ManUnited. Valt er (zelfs) voor
hem nog iets te leren van OAD?
“Bovendien ontstond naast een officieel circuit van vergaderingen
ook een informeel familieberaad. Dit overleg van vader, broer en
zus had bij voorkeur in het weekeinde plaats. Buitenstaanders
hadden het idee dat dáár de echte besluiten werden genomen.”
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constateert Het FD journalist Job Woudt in zijn gedegen en prettig
geschreven novelle ‘Enkele Reis naar Holten’.
Binnen de OAD organisatie blijkt er veel, heel veel te zijn vergaderd
door een scala aan in- en externen. Achteraf gezien waren dat toch
vooral rituelen. Duidelijk is dat de omnipotente vader Joop ter Haar
de touwtjes stevig in handen had hoewel hij het formele eigendom
van de organisatie al lang achter zich had gelaten. Tot een geschikte
opvolger is het voor OAD nooit, althans zeker niet op tijd, kunnen
komen. Stakeholders, zoals huisbankier RABO, verloren vervolgens
ieder vertrouwen met een faillissement tot gevolg.
“Unequivocally, the enormous interest in who is going to run
Microsoft is indicative of how much of an impact one great CEO, or
conversely a not-great CEO, can have on the fortunes of the
company. Leadership, and how much difference it makes, is the vital
point here.” merkt Michael Unseen op in zijn reflectie op de
benoeming van Satya Nadella als nieuwe CEO van Microsoft in
Satya Nadella’s Challenges as Microsoft’s New CEO. Dat het vertrek
van de onsuccesvolle David Moyes financieel effect heeft voor een
multinational als ManUnited werd direct (pijnlijk) duidelijk:
“Manchester United’s share price rises to highest in 11 MONTHS
after news of David Moyes’ departure.” De belangen zijn te groot
om een onsuccesvol manager/CEO te laten zitten.
Opmerkelijk is dan toch dat veel (NB; niet alle! Wat te denken van
SHV, HEINEKEN, enkele jeneverstokers, om er een paar te noemen)
familiebedrijven aanmerkelijk meer moeite hebben om de
opvolging goed te regelen. In zijn novelle memoreert Woudt ook
hoe dat er bij AHOLD aan toeging; niet echt soepel. Bij dat alles lijkt
de dominante rol van de omnipotente voorganger een cruciale rol
te spelen.
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Ondanks tussenpaus Moyes zal omnipotente Louis van Gaal,
als(!) hij in dienst treedt bij Manchester United, zeker te maken
krijgen met de evenzo omnipotente Sir Alex Ferguson. Ook dat kan
interessante leerstof opleveren. Dat wordt dan niet hun 1e
confrontatie. Maar anders dan OAD lijkt ManUnited de organisatie
en de inrichting daarvan beter voor elkaar te hebben. Zo’n
gegeven is ook handig als je, omnipotent of (nog) niet, in een
opvolging stapt.
Wat de novelle over OAD ons nl. ook leert dat is dat de organisatie
verschillende groeifases in het Greiner model had doorlopen terwijl
de leiding niet veel verder was gekomen dan de 2e
fase. Zoals hiervoor aangehaald leken de beslissende bijeenkomsten
voornamelijk plaats te vinden in de (uit het voetbal bekende) Boot
Room; ergo buiten het reguliere circuit. Maar besluiten, niet alleen
over de opvolging maar ook over zaken variërend van correcte
governance (NB; toezicht) tot een excessief ICT project, werden
zelfs daar uitgesteld of geheel niet genomen. Ook een leger aan
externen wist hierin voor OAD geen rol van betekenis te spelen. In
meerdere opzichten is ‘Enkele Reis naar Holten, opkomst en
ondergang van familiebedrijf OAD’, dan ook a must read.
o

Als het Beste Restaurant ter Wereld NOMA Robots inzet,
behoudt het dan toch deze Positie?

“It’s more and more difficult finding staff. It’s a business where you
work so much for very little money.” Chef René Redzepi behaalde
deze week met zijn NOMA team een prestigieuze erkenning: ‘Beste
Restaurant ter Wereld’, en dat voor de 10e keer; bijzonder.
Zwaar werk en laag betaald, de uitdaging voor zijn medewerkers zit
‘m volgens Chef Redzepi dan ook in werkkarakteristieken als
“inspiring, cool, working as a family“. Daarin lijkt hij wonderwel te
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slagen en daarmee is hij net zo ‘gewoon’ als andere succesvolle
werkgevers.
Zwaar werk en laag betaald, dat doet zich o.m. ook voor in de
Rotterdamse haven. In de laatste entry van 2013 memoreerde ik dat
een autonoom opererende haven geen utopie meer is. Gisteren
werd dit beeld nog eens bevestigd door een item van EenVandaag
met de titel ‘De Havenarbeider Sterft Uit.’ Uitsterven, kan dat met
het NOMA team ook gebeuren?
Om maar ‘met de deur in huis te vallen': ja dat kan. RABO’s My
Order app heeft daarvoor al een prima (sic.) aanzet gegeven.
Gisteren verscheen bij QUARTZ de entry Is your job at risk from
robot labor? Check this handy interactive. Bij de entry zit een
interactive die (pijnlijk) duidelijk maakt welke functies op redelijke
termijn, vaak zelfs nu al, kunnen worden ingevuld door robotica.
Niet verbazend is dat daar de functie van transport, zoals in de
havens, onder valt. Nu is het nog twijfelachtig of het NOMA team
valt onder de noemer ‘sales’ of onder ‘personal services’? Gezien de
status van dit Toprestaurant waarschijnlijk het laatste. In dat geval
duurt het nog even voordat Chef Redzepi alleen nog met robots te
maken heeft.
Het thema robotica c.q. disruptieve technologieën is deze week
(alweer…..) actueel. Dat blijkt niet alleen uit de aangehaalde
EenVandaag uitzending c.q. de QUARTZ entry maar ook door de
interessante bijdrage die wordt geleverd aan het blog van het World
Economic Forum door Jeremy Howard met de titel ‘The one
question you don’t want a machine to answer’. Howard signaleert
daarin de trend die al in 2009 werd ingezet door Andrew McAfee
onder de noemer Enterprise 2.0. (NB: recent publiceerde McAfee
samen met Erik Brynjolfsson ‘The Second Machine Age’).
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Howard voegt hier nog iets interessants aan toe namelijk het
referendum dat binnenkort plaatsvindt in Zwitserland. Een
referendum dat iedere Zwitser een basisinkomen garandeert van €
30.000. Voor dat inkomen is het niet nodig om een economische
inspanning te leveren. De veronderstelling is dat je op dat niveau op
enig moment op de werkvloer eerder in de wegloopt dan dat je iets
positiefs bijdraagt, zeker in verhouding tot een robot….. Of je het
hiermee nu eens bent of niet, je kan de Zwitsers niet ontzeggen dat
zij een vooruitziende blik hebben.*/**
Dat dit impliceert dat er o.i.v. nieuwe ontwikkelingen een meer
evenredige inkomensverdeling noodzakelijk is, mag duidelijk zijn. Je
kan je daarbij iets afvragen als: kwam de volledig gerobotiseerde
Tweede Maasvlakte tot stand door uniek ondernemersinzicht of is
het een logische ontwikkeling, een ontwikkeling waarbij een blind
paard nog geen brokken had kunnen maken?
Terug naar NOMA. Gisteren gaf bij Pauw en Witteman Erik van Loo,
Chef-kok en zelf in bezit van twee Michelinsterren met zijn
restaurant PARKHEUVEL, een recensie over collega Redzepi & diens
NOMA. Wat bleek? Niet zo zeer de kwaliteit van de vele gangen van
het menu kan volgens Van Loo de toets der kritiek doorstaan als wel
de sfeer en de manier waarop het NOMA Team interacteert met de
gasten! Empathie lijkt hier de bijzonder gave te zijn & dat is iets dat
een robot niet heeft.
Althans: nog niet, want welke vraag dienen we volgens Jeremy
Howard niet aan een robot te stellen: Hoe ziet een wereld er
uit waarin machines al het werk kunnen doen? …….
Lees ook: How Moore’s Law Is Changing Everything.
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MEI
o

Persoonlijk Leiderschap bracht The Common Linnets de
Overwinning, wat typeerde dat Leiderschap?

Gisteravond, tijdens Umberto Tan’s RTL Late Night werd mij
duidelijk wat The Common Linnets de overwinning bracht tijdens
the Eurovision Contest 2014: Inclusion! Ilse de Lange en Waylon zijn
niet alleen in staat gebleken muziek te maken die culturen
overstijgt, zij tonen ook een uitzonderlijke leiderschap-eigenschap
namelijk nederigheid: ‘Jan & Alleman’, zoals componisten JB Meijers
en Daniël Lohues, werd er bij gehaald om het succes van Calm after
the Storm te verklaren; een leerzaam moment voor veel leiders.
Overigens, ik spreek hier bij een 2e plaats (toch) van een
overwinning omdat de 2 Marcel Bezençon Awards die zij ontvingen
de muzikale kwaliteiten onderstreepten. Waarbij ik niets af wil doen
aan de 1e plaats van Conchita Wurst, bij haar succes betrof het een
andere vorm van leiderschap*.
‘Inclusion’, is er daarvoor een goede Nederlandse vertaling? Niet
echt: “Leaders who wish to create inclusive cultures need to value
the diversity of talents, experiences, and identities that employees
bring.” Bij employees kun je hier ook denken aan fans, beter nog:
volgelingen!
Er ging ‘heel wat (sic.)’ rumoer vooraf aan de deelname van The
Common Linnets aan #ESF2014. Dat je dan toch doorzet, is al een
teken van Leiderschap; inderdaad: Calm after the Storm……
Vorige week verschenen bij Knowledge Center CATALYST
bevindingen n.a.v. onderzoek naar de betekenis van Inclusion in
leiderschap door Jeanine Prime PhD en Elisabeth Salib. Titel van hun
rapport Inclusive Leadership: The View From Six Countries. Dat
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laatste is al een mooie aanvulling op de samenstelling van de landen
die deelnamen aan #ESC14.
Prime en Salib hanteren een formule voor Inclusion namelijk:
“Belongingness + Uniqueness = Inclusion”. Belongingness: je wil als
medewerker, als volgeling, ergens bij horen, je wil je thuis voelen.
Uniqueness: je voelt jezelf een uniek mens, ondanks 7 miljard
‘landgenoten’, om dat unieke wil je dan ook worden erkend en
gewaardeerd.
Wil je daarvan, van deze ‘formule’, optimaal kunnen profiteren als
organisatie, als werkgever dan vraagt dat ‘iets’ van je
leidinggevende kwaliteiten. Prime & Salib: “Our findings suggest
that leaders who wish to create inclusive cultures need to value the
diversity of talents, experiences, and identities that employees bring.
At the same time, they need to find common ground. Focusing too
much on the former could lead employees to feel alienated or
stereotyped. Focusing primarily on the latter can leave employees
reluctant to share views and ideas that might set them apart,
increasing the odds of problems like groupthink.”
Welke persoonlijke eigenschappen heb je nodig om als
leidinggevende tot Inclusion te kunnen komen?





“Empowerment—Enabling direct reports to develop and
excel.
Humility- Admitting mistakes. Learning from criticism and
different points of view. As limitations. Acknowledging and
seeking contributions of others to overcome one’s
limitations.
Courage—Putting personal interests aside to achieve what
needs to be done. Acting on convictions and principles even
when it requires personal risk-taking.
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Accountability—Demonstrating confidence in direct
reports by holding them responsible for performance they
can control.”

De onderzoekers noemen dit altruïstisch leiderschap.
Kijk nu naar The Common Linnets & streep het lijstje af. Je zal zien:
zij voldoen aan alle 4. Mogelijk raakte Calm after the Storm
daarmee dan ook het gevoel van Uniqueness en Belongingness bij
een scala aan Europeanen, (NB: op deze manier ook leerzaam voor
de heren & dames EU politici met het oog op 22 mei a.s.) en is het
suc6 verklaard: prima lied i.c.m. leiderschap kwaliteiten van de
artiesten (NB; vervang ‘lied’ door product e/o dienst, vervang
‘artiesten’ door managers e/o leidinggevenden: het één kan niet
zonder het ander).
*Dat er zaterdag ook nog zoiets was als een ‘gezamenlijke vijand’
die de uitslag beïnvloedde, is ook helder.
o

Talentmanagement: Build Borrow or Buy? (en met
hoeveel talenten doe je dat dan?)

Dat Arjen Robben gisteravond voor ‘zijn’ BAYERN MÜNCHEN een
cruciale goal scoorde tegen BORUSSIA DORTMUND in de DFB
BOKAL 2014, en daarmee de overwinning veilig stelde, had
Laurence Capron, INSEAD professor of Strategy, mogelijk niet
verwacht toen zij enkele dagen eerder de entry schreef “Build
Borrow or Buy Your Talent?“.
Capron schreef het niet met zoveel woorden “The undisputed
number two in Germany (NB: Borussia Dortmund; WS) has turned
into a serious challenger for Bayern. It will be an interesting game
this weekend.”, toch was haar verwachting dat de Borussen in deze
finale een serieuze kans zouden gaan maken op de overwinning.
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Haar entry triggerde mij voldoende om naar de DFB Bokal te kijken
(NB; op mijn tablet zag ik zijdelings dat ik een goede keuze had
gemaakt): maakt het wat uit of je je team samenstelt op basis van
talentaankopen c.q. talentontwikkeling en wat als je de talenten
leent van je concurrent? Entry & wedstrijd leverden i.i.g. een
interessant perspectief op op het thema Talentmanagement.
In de sport, en dan hier in de EU m.n. in het voetbal, speelt
Talentmanagement een cruciale rol: het thema is Do or Die! De
vraag is dan: Leid je die talenten van jongs af aan op? Koop je hen
(NB; iets dat ook al in een vroeg stadium kan gebeuren….)? Zelfs het
Lenen van talenten die bij een ander op de reservebank zitten, is
hier een optie. Build Borrow or Buy?
AJAX is één van de verenigingen (of dien ik te zeggen: werkgevers)
die bekend staan om de prima jeugdopleiding, een opleiding die
niet voor niets de naam draagt: De Toekomst; Build, dus. Kijken we
naar het transferoverzicht van de Europese topclubs, dan steken de
belangen van REAL MADRID daar met ‘kop & schouder’ boven uit;
Buy. Een ander interessant fenomeen is hier het uitlenen van
talenten aan elkaar. VITESSE noemt het aantal spelers dat men voor
het seizoen 2013/2014 leende van CHELSEA ‘een uniek hoog
aantal’; Borrow. (NB; met dit laatste is de UEFA niet helemaal
gelukkig want stel nu eens dat VITESSE tegen CHELSEA in de
Champions League Final komt te staan. Waar liggen dan de
belangen van de 6 VITESSE spelers die formeel in dienst zijn bij
CHELSEA? Een utopie wellicht, maar zeg nooit, nooit….)
Bondscoach Louis van Gaal heeft voor zijn Nederlands Elftal hierin
een beperkt aantal keuzes: het is m.n. Borrow, dat wat hij doet. OK,
hij Build met vooral de jonge geleende talenten een nieuwe team,
maar met Buy hoeft hij zich niet bezig te houden (NB: pas in zijn
nieuwe uitdaging is dat weer het geval). Nationale elftallen blijven
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hier dan ook buiten beschouwing, hoewel het nationale team dat
talentmanagement het best op orde heeft, ongetwijfeld de
a.s. 2014 FIFA World Cup Brazil wint.
Terug naar prof. Laurence Capron. In 2012 schreef zij samen met
Will Mitchell van de Univ. van Toronto “Build, Borrow or Buy?
Solving the Growth Dilemma“. In de entry “Build, Borrow or Buy
Your Talent?” legt zij een focus op talentmanagement en de
betekenis voor de DFB Pokal 2014. De definities zijn:




Build – develop internal resources through training and
internal innovation.
Borrow – get access to resources for a certain period of
time through contractual relationships or alliance.
Buy – acquire new resources and talents through
acquisitions.

Build betekent hier voor de ‘reguliere werkgevers': investeren
in opleiding en ontwikkeling. Buy betekent investeren in werving en
selectie. Borrow is voor de reguliere werkgevers iets unieks. OK,
direct na aanvang van de crisis (2008) zijn er pogingen gedaan om
(tijdelijk) overtollig personeel elders te plaatsen. Dat leidde er toch
toe dat de inlener het talent vervolgens overnam (NB; de vraag is
dan ook terecht: waar ligt het commitment van de medewerker?
Wellicht geldt ook hier: investeren in het thema inclusion.) VDL
besloot vervolgens dat het beter was om na de tijdelijke sluiting van
NEDCAR, de medewerkers thuis te laten zitten en door te betalen
dan uit te lenen. Mooi, maar mogelijk toch een gemiste kans.
Want: wat kun je allemaal niet van elkaar leren als je tijdelijk
gebruik kan maken van elkaars (unieke) talenten? Borrow? Veel,
aldus Capron; ik ben het met haar eens: iedere organisatie is uniek
waarbij het kennis-delen-is-kennis-geven een enorme potentie
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kan geven aan een bedrijfstak als geheel. Dit vraagt dan om een
(organisatie)grens overschrijdend Strategisch HRM Beleid.
Overigens, er is hier nog iets bijzonders: sportteams hebben
duidelijke regels over het aantal talenten dat zij mogen inzetten. Zo
is dat voor de zéér succesvolle bedrijfstak genaamd ‘Voetbal’ al
meer dan 100 jaar gemaximeerd op 11. Dit impliceert dat er in het
managen van je talenten altijd een focus zal liggen op Kwaliteit en
nimmer op Kwantiteit. Mooi, toch?
o

Angst onder CEO’s over beschikbaarheid Top Talent
neemt toe. Hoe spot je het talent van de 21e eeuw?

“CEO’s maken zich steeds meer zorgen over het vinden van talent
dat beschikt over de juiste vaardigheden.”, “Het vinden van
het juiste talent is soms letterlijk een kwestie van leven of dood.
Niemand wil als patiënt in een ziekenhuis worden geholpen door
verpleegkundigen die laks en niet capabel zijn laat staan
door verpleegkundigen met desinteresse.”, “De hoge werkloosheid
in de VS en de EU verbergt 3 cruciale signalen: globalisering,
demografie en de talent-pijplijn.”
Voorgaande zijn 3 citaten uit berichten die deze week verschijnen
bij resp. PWC n.a.v. het 17th Annual Global CEO Survey, bij het
Britse HR Magazine n.a.v. the Francis Inquiry (NB: over misstanden
in de Gezondheidszorg), in het artikel 21st-Century Talent Spotting
van Claudio Fernández-Aráoz in de jongste Harvard Business
Review.
De bijdrage van PWC geeft de URGENTIE aan van de uitdaging
genaamd Talentmanagement. Het artikel in HR Magazine heeft als
titel The rise of Strengths-Based Recruitment: een focus bij het
nieuwe Werven & Selecteren op competenties i.p.v. op kennis en
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kunde. In zijn artikel in de HBR komt Fernández-Aráoz met tips
waarop te letten als je focus voortaan ligt op (unieke) competenties
bij (uniek) top talent.
Talentmanagement, deze uitdaging lijkt er voor werkgevers,
werkloosheid of niet, alleen maar groter op te worden…..
“Businesses and their leaders face some pressing questions about
their future talent pipelines and human capital strategy. Global
megatrends are changing the talent landscape at the same time
that the global economy regains its confidence and looks towards
growth. CEOs are well aware of the extraordinary challenges ahead
but seem less certain about how to tackle them.” aldus PWC nadat
men 1.344 CEO’s in 68 landen had geïnterviewd.
Sinds de voorgaande jaarlijkse onderzoeken signaleert PWC dat
‘Talentmanagement’ v.w.b. urgentie op de agenda van de Directie/Bestuurskamer nog steeds in belang toeneemt. Extra pijnlijk is dan
dat 61% van hen nog géén enkele maatregel trof om deze uitdaging
aan te pakken…. De oorzaak daarvan is tweeledig:




“Part of the problem is that CEO’s feel that HR simply isn’t
up to the task ahead.”; een wrange kwalificatie van
afdelingen die binnen de (zeker grotere c.q.
internationale) organisaties van deze CEO’s veelal toch een
cruciale rol spelen (of dienen te spelen).
Het tweede lijkt een afgeleide van het eerste: als je voor je
Strategische Talentmanagement niet kan (of wil)
vertrouwen op je HR afdeling, dan ben je al snel vertwijfeld
over een mogelijke oplossing.

“Hiring the right employees is vital for any business.” niet alleen
voor ziekenhuizen, zo stelt HR Magazine. Fouten in Britse
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ziekenhuizen kwamen voort uit een falend HR Beleid: “Job
descriptions were long and unwieldy, person specifications were
vague, and competency-based interviewing was not providing
enough insight into applicants.” Brits onderzoek komt vervolgens al
direct tot een oplossing: betrokkenheid van de (potentiële)
medewerker genereren door een focus op de unieke competenties
van dit talent i.p.v. op kopieerbare kennis en kunde. “Welcome to
the Strengths Based Revolution! SBR is cost-effective, leads to
reduced staff turnover and can deliver happier, more engaged
employees.” Mooi, maar naar welke competenties ga je dan op
zoek?
Daarvoor lezen we dan 21st-Century Talent Spotting. “Today those
responsible for hiring and promotion decisions must focus on
potential: the ability to adapt to ever-changing business
environments and grow into challenging new roles.” aldus
Aráoz. Voor de competenties van dat potentieel doet hij direct een
aanzet:
“Managers must learn to assess current and prospective employees
on five key indicators:






the right motivation,
curiosity,
insight,
engagement,
and determination.

Then they have to help the best get better with smart retention and
stretch assignments.” (ook) Mooi maar daarmee ben je er nog niet.
Aráoz: “Once you’ve hired true high potentials and identified the
ones you already have, you’ll need to focus on keeping them.” De
vraag is dan: wat maakt je organisatie tot die preferred employer, de
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werkgever waar dat (unieke) talent niet alleen binnen wil komen
maar ook wil blijven?
Aansprekend leiderschap blijkt daarvoor van belang te zijn:
inspirerende man(nen), vrouw(en) aan de top van de organisatie
waarvoor Top Talent ‘door het vuur wil gaan’. Maar ook: een beleid
waarin High Performance through People Excellence centraal staat.
Een moment om daarmee te beginnen lijkt NU & wie weet streef je
daarmee dan zelfs de gerenommeerde bedrijven uit het PWC
onderzoek voorbij.
Lees ook de voorgaande entry Talentmanagement: Build Borrow or
Buy? (en met hoeveel talenten doe je dat dan?)
Lees ook een vervolg uit de 17th Annual Global CEO Survey in:
Aanpassingsvermogen, eerste vereiste voor zowel werknemers als
werkgevers in de Strijd om Talent.
o

Babyboom en Generatie X managers niet in staat
Generatie Y aan zich te binden; zo blijkt.

Nog voordat zij aan hun 1e werkdag bij je organisatie zijn begonnen,
heeft 40% van de Generatie Y talenten al gepland wat hun volgende
carrière stap binnen 2-5 jaar zal zijn. & Die volgende stap ligt voor
hen niet logischerwijs binnen je organisatie. Deze gegevens komen
uit onderzoek uitgevoerd door de LONDON BUSINESS SCHOOL i.s.m.
DELOITTE als voorbereiding op de door hen op 2406 a.s. te
organiseren Global Leadership Summit.
Wat we hier zien is commitment (NB; niet eens ‘inclusion‘). Je kan
niet zeggen: ‘een gebrek aan commitment’, wel dat het
commitment van Generatie Y c.q. de Millennials als medewerkers
piekmomenten zal kennen & zeker niet hun hele leven zal gelden
voor één werkgever. Als we bij het CBS lezen dat werkgevers steeds
www.managementpro.nl
www.willemscheepers.nl

83

9e Dagboek van een ManagementPro

CHEMIEBEURS 2015 ‘special’.

vaker kiezen voor flex- en tijdelijke werknemers, dan is de houding
van de Generatie Y talenten niet verrassend; toch? ‘Jij als manager
bent niet gecommitteerd, dan wij ook niet.’
Wat deze talenten intussen wél verwachten van hun (potentiële)
werkgevers is: ontwikkeling, innovatie en kernwaarden.
Generatie Y beseft nu al dat zij een langer werk-leven zullen kennen
dan vorige generaties en een pensioendatum die voor hen ver, héél
ver weg ligt; als er dan überhaupt nog sprake is van zoiets als
‘pensioen’.
“According to experts in executive education at London Business
School, the findings are further evidence of the failure of baby
boomers and Generation X to offer benefits that appeal to the highpotential Y.” aldus de onderzoekers. Niet in staat zijn, als vorige
generaties managers, deze nieuwe talenten voordelen te bieden die
aanlokkelijk zijn voor Generatie Y. Toch zijn de ‘voordelen’ waar
deze talenten naar uit zien niet ‘hoog gegrepen’. Wat te denken
van*:




persoonlijke ontwikkeling**;
bijdragen kunnen leveren aan innovatie, innovatieve
producten c.q. dito diensten;
zich verbonden voelen met de kernwaarden van hun
(nieuwe) organisatie.

Maar….. “If even the people working for you don’t know what your
values are, how can you hope to get the message across to anyone
else?” stelt Richard Hytner, één van de onderzoekers en London
Business School adjunct associate professor of marketing, in een
aanvullend commentaar in HR Magazine.
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De Britse ASHRIDGE Business School doet langdurig onderzoek naar
Generatie Y. In 2012 concludeerden zij (al) over Generatie Y:






“has grown up in a very different environment to
previous generations;
comes to the workplace with different skills;
is motivated by different things;
thinks differently about learning and development;
approaches work relationships differently.”

ASHRIDGE typeert dit voor oudere generatie-managers als ‘a
Culture Shock!‘; & dat is ‘t, blijkbaar.
Eén van de CEO’s die al vroeg, d.i. jaren terug, in de gaten had dat
Generatie Y cruciaal is voor de continuïteit van zijn organisatie, was
HCL’s Vineet Nayar. In een bijdrage vorig jaar aan de Harvard
Business Review merkte Nayar op “When an organization is as large
as HCL (NB; 85.000 talentvolle medewerkers), and depends so much
on frontline client experience, it’s impossible to put all the
consequential decisions in the hands of veteran executives.
Somehow, the organization must be managed such that young,
customer-facing employees are (a) committed to the company’s
mission and (b) smart enough to be trusted to take decisions and
initiative, not just direction.”
Hoe doe je dat dan? Nayar: “One way to build engagement in Gen Y
workers is to appeal to their sense of connectedness to the world
and belief in their potential to be agents of change. We did this with
Power of One, a program that allows employees to contribute time
and energy to social causes.”
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Generatie Y succesvol inpassen in je organisatie vraagt dan ook om
aanpassingsvermogen, niet alleen van werknemers maar m.n. ook
van werkgevers.
Een ander voorbeeld van een organisatie die dat begrijpt is ZAPPOS.
Met het nieuwe ZAPPOS Insiders publiceert men geen vacatures
meer maar zoekt ZAPPOS connectie met de 450 Generatie Y
talenten die men nog voor dit jaar zoekt: “Zappos is all about
people, culture, community and connectedness. We want to get to
know you, whether there’s a current opening or not! We wanna
hear from you, chat with you and learn more about you… and job
postings kinda get in the way of that!”
Maar ook: “We don’t want you to fall into that recruiting black hole
where you apply for a job and never hear anything back.” Mooi; nu
jouw organisatie
*Lees voor een toelichting: Het Investors in People Model
wordt vernieuwd! & ‘In het verlengde’ c.q. als voorbeeld van de
thema-combinatie “Generatie Y/Investors in People”: Rewarding
Generation Y: recognition for the under 35s.
**(ook) Vandaag publiceert BCG Perspectives het artikel Code Wars:
The All-Industry Competition for Software Talent. De auteurs
merken daarin op: “As the digital age extends its impact further into
all industries and sectors, the significance of software talent with
high-level skills developed through advanced education and training
becomes a defining factor of success.” Continue Investeren in je
Talentvolle Mensen, dus; zelfs al zijn zij maar tijdelijk bij je…..
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JUNI
o

Cultuurkaart Financiële Sector, laatste redding voor
Renteswappende banken?

“Mijn familie durven vertellen waar ik mee bezig ben, daar gaat het
om.”, “We mogen nooit een verborgen agenda hebben.”, “Ik vind
dat we alleen risico’s mogen nemen die we zelf snappen.” Deze
uitspraken komen van jonge bankiers, deelnemers aan een 3-tal
bijeenkomsten in de maanden februari en maart van dit jaar.
Bijeenkomsten waar werd gediscussieerd over de gewenste cultuur
binnen de financiële sector.
“Als een klant goed geïnformeerd is, dan kan het rentederivaat een
nuttige beslissing zijn. Dat blijf ik volhouden.” aldus gisteravond
Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken
(NVB) in NIEUWSUUR. “Klant goed geïnformeerd” t.o. “Zelf
snappen”, daarin lijkt een generatiekloof c.q. het cultuurverschil te
zitten tussen huidig en beoogd management binnen de Financiële
Sector.
“Bonussen joegen derivatenmachine banken aan” meldde het FD
vorige week, en niet alleen de derivatenmachine: ‘Remember
LIBOR’!. De vraag is nu of de jonge bankiers hun familie durven te
vertellen dat zij afzien van hun bonus?!
“Als relatiebeheerder praatten wij het verhaal van de Treasury Desk
na”, zegt voormalig accountmanager Michiel Werkman van
Rabobank in het artikel in Het FD. “In feite moest de klant een
rentevisie ontwikkelen, en die nam hij natuurlijk over van de bank.
Hij beschouwde ons als een vertrouwenspersoon. Toen had ik dat
niet door.”
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Niet door hebben dat je klant je ziet als een ‘vertrouwenspersoon';
da’s op een zijn minst een gemiste kans. Bankieren = Vertrouwen,
leerde ik al snel op het moment dat ik de sector zo’n 35 jaar geleden
binnenstapte, maar de waarde ‘vertrouwen’ lijkt door de jaren heen
te zijn verdwenen…….
De hiervoor aangehaalde ‘cultuurbijeenkomsten’
werden georganiseerd door de DUISENBERG School of Finance, de
NVB en de VU. Daarin stond de renteswap nog niet centraal,
vermoed ik
“Ik ga communiceren in normale mensen taal.”, zei één van de
deelnemers; mooi.
“Er zijn 17.000 van die derivaten die uitstaan op de pak ‘m beet half
miljoen MKB-ers die gebruik maken van bancaire financiering en er
zullen op dit ogenblik 20 rechtszaken spelen.” zei NVB voorzitter
Buijink gisteravond in NIEUWSUUR. ‘Dus waar hebben we het nu
eigenlijk over?!’, hield hij zich nog net in om er aan toe te voegen.
Die toevoeging zou i.i.g. ‘normale mensen taal’ zijn geweest’…..
De AFM denkt hierover iets genuanceerder. Op hun site lezen we:
“Er staan momenteel ongeveer 17.000 rentederivaten uit bij nietprofessionele MKB-ondernemingen. Het onderliggende bedrag aan
financiering waar deze derivaten betrekking op hebben is circa €26
miljard. De huidige waarde van deze uitstaande derivaten was in
april 2014 €2,7 miljard negatief.”
Vandaag is het zover dat de 1e bij de rentederivaten betrokken
bank, RABOBANK, een claim gepresenteerd krijgt van ‘enkele
miljarden’. “De Renteswap als waardig (sic.) opvolger van de
LIBORaffaire”; ‘t is fijn.
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Het lijkt er (NB: nog steeds) sterk op dat de Financiële Sector, als
dienstverlener aan de samenleving (…..), voor een ingrijpende, zelfs
noodzakelijke culturele verandering staat. Een verandering waarin
de begrippen Betrouwbaar, Betrokken, Integer, Dienstbaar en zelf
Ambitieus centraal dienen te komen staan. Maar i.d. is een forse,
zéér forse uitdaging.
(ook) Vandaag vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats over
de rentederivaten. Gezien het feit dat het voor de Tweede Kamer al
een gargantueske klus lijkt om de Nationale Ombudsman benoemd
te krijgen, valt hiervan weinig te verwachten.
“Ik wil dat we ons ten volste gaan inzetten voor de ander.”, meldt
één van de jonge bankiers. Wie weet, mogelijk gaan we toch een
mooie tijd tegemoet…..
*De titel van de Vid is ‘Fowler takes on the robbers'; dat is dan
verleden tijd, diefstal…..
o

Strategic Workforceplanning: de Flexwerkers van
ORANJE.

ORANJE speelt vrijdagmiddag opnieuw een cruciale wedstrijd.
Weinig mensen, m.u.v. Minister Asscher, beseffen dat de
doelstelling van deze wedstrijd, namelijk een overwinning op
Spanje, niet wordt uitgevoerd met vaste krachten maar met 11
flexwerkers. Sterker nog: op de bank zitten nog eens 12 van deze
flex-krachten om ‘in geval van nood’ de klus alsnog te
kunnen klaren.
Daar waar veruit de meeste organisaties juist vaste krachten
inzetten om het Strategische Doel van de organisatie te kunnen
behalen, volstaat ORANJE met flexwerkers. Het kan ook niet anders:
het zou de organisatie, KNVB, een kapitaal kosten om deze talenten
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in vaste dienst te nemen terwijl zij in een paar jaar tijd maar enkele
keren écht nodig zijn. Daarmee is ORANJE een mooi staaltje van
Strategische Personeelsplanning.
Als een organisatie kan volstaan om op het ultieme moment, hier
het behalen op 13 juli 2014 van het WK Voetbal 2014, gebruik te
maken van flexwerkers, wie zijn dan je vaste krachten (als die al
überhaupt nodig zijn….)?
Nu is een elftal als ORANJE sowieso al interessante materie in het
licht van Strategisch HR(R)M. Voordat je de beste talenten kan
inzetten, gelden er enkele basisregels:






De Besten & alleen de Besten worden tijdelijk voor dit ene
doel ingehuurd (zoals opgemerkt: in vaste dienst zijn zij te
duur)
Volgens de spelregels mogen er uitsluitend levende
mannen worden ingezet. (NB; geen vrouwen, geen
androïden)
I.v.m. de eisen aan fysieke en mentale gesteldheid is de
leeftijdsgrens 20 – 35 jaar. (NB; generatiemanagement is
n.v.t.)

Weinig organisaties kennen zo duidelijk
omschreven uitgangspunten voordat men medewerkers inzet. (NB:
er is ook nog zoiets als ‘beschikken over een Nederlands paspoort’
maar o.m. Jonathan de Guzman laat zien dat je daarmee als
werkgever flexibel kan omgaan, mits je er op tijd bij bent…..)
Om het m.n. de flexwerkers makkelijk te maken, zij zijn tenslotte
maar even bij je op de werkvloer, laten de ‘randvoorwaarden’ aan
duidelijkheid niets te wensen over (NB: binnen SWA stelt men het
zo: het is dan ook geen werk, het is een drijfveer):
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De VISIE is duidelijk: BRAZIL.
De MISSIE is duidelijk: met verzorgd spel deelnemen aan
de 2014 FIFA World Cup Brazil.
Het Strategisch Doel is duidelijk: Wereldkampioen
Worden!
Het Business Model is duidelijk: alles voor het flexibele
TEAM: juist de entourage (KNVB) kent daarvoor een vaste
teamsamenstelling.

Met dat laatste lijkt ORANJE te voldoen aan dat wat Lynda Gratton
beschreef in The SH/FT: je organisatie beschikt over (een kleine
kern) vaste krachten, vervolgens over een flexibele schil die ‘pas’
wordt ingezet als het écht nodig is en tot slot over de immense
virtuele mogelijkheden die je organisatie ter beschikking staan.
Om met het laatste te beginnen: in de virtuele kring bevinden zich
de scouts. Zij zijn degenen die wereldwijd het talent-in-actie spotten
zonder dat zij daarvoor ooit je hoofdkantoor binnenkomen. Met de
flexwerkers hebben we al kennisgemaakt. In deze situatie bestaan
de vaste krachten uit de entourage van ORANJE: het team dat de
ingehuurde flexwerkers optimaal tot resultaat kan laten komen, zij
creëren over langere tijd de meest gunstige omstandigheden om
onder te kunnen opereren.
De inzet varieert vervolgens via een werving &
selectieprogramma met daarin het inwerken & het ontwikkelen tot
aan optimale train- & verblijf locaties. Eindverantwoordelijk voor dit
alles is de Coach, hier Louis van Gaal. Deze coach of CEO is zeker in
vaste dienst, zelfs al fungeert hij maar tijdelijk: hij is geen
interimmer. Vraag is dan nog ‘wat voor type coach wil je zijn?’.
V/m BT & ALCATEL CEO Ben Verwaayen daarover in de Het FD van
dit weekeinde: “Het blijft natuurlijk altijd de vraag of je
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mensen kunt motiveren. De keuze die je dan hebt, betreft het type
leiderschap. Je hebt de duwende coach, de trekkende coach en de
coach die in het midden loopt. De duwende coach geeft zijn mensen
mogelijkheden. De trekkende coach dwingt ze, neemt het
voortouw. De middelste is de vriendjescoach.” Dat laatste wil je
natuurlijk niet zijn…….
(voor nu) Tot slot nog het antwoord op de vraag: ‘Wie nemen we
mee, de leukste of de beste mensen?': “You don’t need nice people.
You need good people.
Good and nice are not the same thing. The opposite of good is bad.
The opposite of nice is unlikeable.
Nice people care if you like them; good people care about you. Nice
people stretch the truth; good people don’t. If you tell a nice person
to do something evil, they might do it because they do not want to
upset you; a good person will refuse to do it.”
Dat het mooie wedstrijden mogen worden!
o

88% van de managers wil personeel vervangen…….

“Slechts 18% van de managers beschikt momenteel over exact de
juiste mensen. Zonder externe belemmeringen als wet- en
regelgeving zou 40% van de managers medewerkers vervangen; bij
geen enkele belemmering is dit zelfs 88%. Slechts 12% zou niemand
vervangen als er geen enkele belemmering zou zijn.
Dit blijkt uit het wendbaarheidsonderzoek eerste kwartaal 2014 van
Yacht.” AUW!!!
Da’s een zéér pijnlijk bericht waarmee YACHT gisteren kwam. De
oorzaak dat managers zo graag (sic.) van hun huidige personeel af
willen? “Deze mis match wordt grotendeels veroorzaakt door een
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combinatie van gebrek aan toekomstvisie bij organisaties en door
de huidige regelgeving. Managers weten niet welke kennis in de
toekomst nodig is en kunnen dus niet vroegtijdig inspelen op een
toekomstige kennisbehoefte. Met als gevolg nu: een mis match van
huidige medewerkers met de bestaande functie-eisen.” aldus Dick
Koopman, directeur bij Yacht. (NB: gevalletje geen SHR(R)M….)
Hoe anders klinken de woorden van Phil Millward, Board Director
van het Britse VAUXHALL MOTORS ‘Here I am as a Board Director
in a great organization, that has great people and has an
outstanding future.’
Ook horen we Millward in voorgaand filmpje zeggen: ‘We strive to
be the best automotive company in The UK.’ Het is toch een
opmerkelijk filmpje dat VAUXHALL MOTORS vorige week op
YouTube plaatste. Niet alleen steekt zijn organisatie ‘de loftrompet
over’ hun accreditatie als ‘Investor in People’. Millward is er ook nog
eens van overtuigd dat zijn organisatie, met in dienst 35.000
medewerkers, het recente succes mede te danken heeft aan deze,
zelfs GOUDEN, IiP-accreditatie; mooi.
In deze video komen ook of zeker de medewerkers aan het woord,
medewerkers waarin VAUXHALL al geruime tijd investeert,
medewerkers van een organisatie waarvan de mening cruciaal is
voordat een werkgever zich zelf een ‘Investor in People’ mag
noemen; laat staan een ‘Gouden’ IiP-er!
If you know that you work for a company that has Investors in
People Gold Standard, then you know that you’re working for a
company that cares about you and that it is a great place to work.’
Hoe anders het persbericht van YACHT maar ook: hoe anders het
bericht waarmee de Inspectie voor de Gezondheidszorg vorige
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week kwam: “In meer dan de helft van de verpleeg- en
verzorgingshuizen sluiten de kennis en vaardigheden van
medewerkers niet goed aan op de zorg die bewoners nodig hebben.
En dat probleem wordt steeds groter, constateert de IGZ.
Het laatste doet je denken aan het ‘halfwaardetijd principe’
waaraan o.m. Matthieu Weggeman refereert: “Je bent goed in
nieuwe kennis te ontwikkelen. Kennis is macht. Daarom wordt soms
de kennis niet gedeeld. Vroeger werkte dat mechanisme redelijk
goed. Maar de halfwaardetijd van kennis wordt steeds korter.
Kennis veroudert steeds sneller. Dat betekent dat je steeds meer
nieuwe kennis moet ontwikkelen en onthouden. In kennis
ontwikkelen zijn mensen redelijk goed. Maar (volume) kennis
onthouden daar zijn de meeste mensen niet goed in.” Continue
investeren in ontwikkeling dus……
Opmerkelijk is nu dat ruim 10 jaar terug in NL een pilot is gestart
met ‘IiP in de Zorg’. Aan deze pilot namen een klein aantal
zorginstellingen deel & met succes; zoals we kunnen lezen in
“Investors in People, Wij voelen ons er Goed bij“. Ondanks dat
succes, is de pilot niet doorgezet. Volgen we Phil Millward, dan had
er veel kunnen worden voorkomen was dit project doorgezet.
Millward over één van de Strategische redenen voor de keuze van
“Investors in People”: ‘We want to invest in the youth of this
country. (…..) Every employee clearly understands now that their
role and their contribution has a massive impact upon the
performance of the business.’ (ook) Millward kan nog wel meer jong
talent gebruiken.
Millward’s slotadvies aan collega (Top)managers: “Any company
who wants to succeed, needs to consider establishing that same
partnership with Investors in People.” Wellicht dat Staatssecretaris
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Van Rijn hiervan ‘kennis kan nemen’ wil hij de € 5 miljoen die hij nu
beschikbaar stelt om de ‘Ouderenzorg te Repareren’, laten
renderen…….. & niet alleen de staatssecretaris kan zijn investering
in personeel beter laten renderen, volgens YACHT.
‘People are the Answer to Business Success.’, Phil Millward, Board
Director VAUXHALL MOTORS.
o

Laranja Mecânica (aka Oranje) Accelereert naar WKFinale
op basis Principes John Kotter.

5 – 3 – 2, de Flexwerkers van Oranje zijn lyrisch over de
voorspellende vermogens van hun coach Louis van Gaal. Na een
alweer succesvol afgesloten traject van een Plan dat Oranje
minimaal naar de Halve Finale van FIFA’s World Cup Brazil 2014
dient te brengen, komt de één na de andere speler de kleedkamer
uit met de mededeling ‘Het verliep precies zoals de coach vooraf
had voorspeld!’. Voor de buitenstaander kan het dan ook geen
verrassing meer zijn dat “5 – 3 – 2″ niet symbool stond voor de
opstelling maar voor de goals die Laranja Mecânica in de 1e ronde
van dit WK zou gaan scoren, ook nog in die volgorde…..
“ACCELERATOR 3: A CHANGE VISION AND STRATEGIC INITIATIVES“:
de 3e versneller is ‘een Visie gericht op (organisatie)Verandering
gevolgd door Strategische Initiatieven'; aldus Prof. John Kotter in
zijn recent verschenen boek XLR8: Accelerate: Building Strategic
Agility for a Faster Moving World.
Na het debacle van het EK 2012 was veranderen noodzakelijk. Over
die Visie blijkt coach Van Gaal te beschikken & dat het voetbalspel
zowel behendiger als sneller wordt, bleek wel uit de sprint die Arjen
Robben trok tegen Spanje: 37 km/u.
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De statistics pagina’s van de FIFA leveren je sowieso interessant
‘leesvoer’. ‘Een goede voorbereiding is het halve werk’, zoals John
Kotter in zijn eerdere werk al aangaf. Lees o.m. (de hier
toepasselijke…) entry van (alweer) 6 jaar terug: Help My name is
Pelé!!
De samenvatting van de 8 Accelerators c.q. 8 Versnellers levert je
het volgende op:









ACCELERATOR 1: URGENCY ALIGNED AROUND A BIG
OPPORTUNITY: Wereldkampioen worden is zo’n Grote
Kans!
ACCELERATOR 2: THE GUIDING COALITION: Ook al bepaalt
de Coach het spel, overleg met zijn vaste team én zijn
flexteam (NB: hier de spelers) is cruciaal om Commitment
te genereren.
ACCELERATOR 3: A CHANGE VISION AND STRATEGIC
INITIATIVES: zie hiervoor.
ACCELERATORS 4 AND 5: ATTRACTING VOLUNTEERS,
DRIVING INITIATIVE: vrijwilligers, mannen (en in je
organisatie ook vrouwen) die ‘de kar willen trekken'; dat
kunnen ook voor Kotter zowel vaste als flex-medewerkers
zijn.
ACCELERATORS 6–8: WINS, WINS, AND MORE WINS: weet
je jezelf, je team, je organisatie te committeren en
confirmeren aan deze Versnellers, dan resteert er maar
één resultaat: op 13 juli a.s. de WK Finale in het Estadio
Nacional te Brasilia! (NB; waarbij 74 – 78 bij voorkeur niet
symbool staat voor 10 – 14, want met het behalen van de
Finale lig je als team voor op je Strategische Doelstelling!)

Kotter hierover: “Predicting the future is a perilous activity. But if
you look at enough data, you can see there are some trends pointing
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in a pretty clear direction.” De data zien er voor Oranje goed uit, het
vertrouwen in de goede afloop is er. Het voorspellen van de
toekomst kan inderdaad gevaarlijk zijn, maar zonder voorspelling,
Visie, Missie, kom je ook niet veel verder; toch?
Tot slot ‘Laranja Mecânica‘: de 1e verwijzing is er naar de (nog
steeds intrigerende) film A Clockwork Orange. (1971) Vervolgens is
er de verwijzing naar de door Brazilië tijdens het WK 1974 met 2 – 0
van Oranje verloren wedstrijd in de 2e groepsfase. Stel dat de
Seleção Brasileira op 13/07 ook aanwezig is op het veld in Brasilia,
dan kan dit zich mogelijk herhalen.
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JULI
o

Tim Krul of de opkomst van de Super-Flexer!

“The best executive and professional jobs may no longer be full-time
gigs.” schreven Jody Greenstone Miller & Matt Miller in
2012. Inderdaad reserve(?) keeper Tim Krul had geen 120 minuten
nodig om uit te groeien tot de Held van de Avond in het Braziliaanse
Salvador. In een luttele ’10 klaarde hij de klus die manager Louis van
Gaal hem had opgedragen. Nederland – Costa Rica werd zo
opnieuw een legendarische wedstrijd. Een kraal geregen aan de
imposante ketting van Oranje, inderdaad een terechte Laranja
Mecânica!
“Supertemps or super temporarily workers are increasingly trusted
by corporations to do mission critical work.” Dat het werk van Tim
Krul die zaterdagavond 050714 ‘Missie Kritisch’ was, mag duidelijk
zijn: de Flexwerkers van Oranje zijn op weg naar de Finale:
“Supertemps offer new possibilities for growth and innovation to
corporations.” schreven Greenstone & Miller in het HBR artikel “The
Rise of the Supertemp.”
(al) In 1995 sprak urguru Peter Drucker over de ‘Toekomst van het
Outsourcen‘: “Intellectual Capital on Demand” noemde hij dat (&
dat het bij Tim Krul om meer gaat dan alleen fysiek ‘kapitaal’ werd
duidelijk door zijn ‘communicatieve vaardigheden‘ ) Drucker: “A lot
of companies need intellectual skill sets, but they don’t always need
them permanently. Yet they commonly made the mistake of hiring
people with those skills full-time.” Succescoach Louis van Gaal las
Drucker, waarschijnlijk.
Maar wat dan te doen met degene die tijdelijk wordt vervangen
door deze Super-Flexer? In dit geval de, gedurende 2 uur, zeker niet
slecht presterende Jasper Cillessen? Die wil je voor de volgende ’90
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of opnieuw ‘120 toch ook niet kwijt…. Dat Cillessen in zijn emoties
na de wissel een waterzak wegtrapte zegt genoeg, de excuses die hij
daarvoor aanbood ook. De volgende vraag is dan: hoe houdt SuperCoach Van Gaal Cillessen, en met hem het team, gefocust op
NED=ARG?
In mijn voorbereiding op deze entry las ik er 1-tje die ik schreef
tijdens het (toch ook memorabele) EK 2012: “Waarom Oranje
vanavond niet won maar verloor; over Team Discipline.” Het was 13
juni, de avond waarop Oranje verloor van Duitsland….. In die entry
haal ik het boek aan van John Katzenbach en Douglas Smith: The
Discipline of Teams.
De 5 Karakteristieken voor gedisciplineerde teams zijn volgens
Katzenback & Smith:
1. “A meaningful common purpose that the team has helped
shape. Most teams are responding to an initial mandate from
outside the team. But to be successful, the team must “own” this
purpose, develop its own spin on it.
2. Specific performance goals that flow from the common purpose.
Compelling goals inspire and challenge a team, give it a sense of
urgency. They also have a leveling effect, requiring members to
focus on the collective effort necessary rather than any differences
in title or status.
3. A mix of complementary skills. These include technical or
functional expertise, problem-solving and decision-making skills, and
interpersonal skills. Successful teams rarely have all the needed skills
at the outset—they develop them as they learn what the challenge
requires.

www.managementpro.nl
www.willemscheepers.nl

99

9e Dagboek van een ManagementPro

CHEMIEBEURS 2015 ‘special’.

4. A strong commitment to how the work gets done Teams must
agree on who will do what jobs, how schedules will be established
and honored, and how decisions will be made and modified. On a
genuine team, each member does equivalent amounts of real work;
all members, the leader included, contribute in concrete ways to the
team’s collective work-products.
5. Mutual accountability. Trust and commitment cannot be coerced.
The process of agreeing upon appropriate goals serves as the
crucible in which members forge their accountability to each other—
not just to the leader.
Once the essential discipline has been established, a team is free to
concentrate on the critical challenges it faces.”
Meer dan toen lijkt Oranje nu de discipline op te brengen die hen
in staat stelt geschiedenis te schrijven en dat o.m. m.b.v. een scala
aan Super-Flexers. Het is nu nog wachten op de inzet van de
laatsten onder hen: Michel Vorm en (zeker) niet te vergeten Jordy
Clasie. Het zal geen verrassing zijn als Van Gaal ook met het volledig
benutten van al zijn flexwerkers ‘iets’ unieks neerzet
o

Wedstrijd Verloren, Doelstelling Behaald; ORANJE, een
ALLIANTIE….

“Een alliantie of een bondgenootschap is een verdrag tussen staten,
zakenpartners of individuen, omwille van een gemeenschappelijk
voordeel.’
Strafschoppen bepaalden gisteravond dat voor ORANJE de Halve
Finale het (voorlopig) eindstation is op het WK2014. Je kan daarmee
concluderen dat Laranja Mecânica de vooraf bepaalde doelstelling
heeft behaald, tegen veler verwachting in zelfs; compliment! Wat
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verklaarde dat suc6? Mogelijk de toepassing van het principe van de
ALLIANTIE door coach Louis van Gaal.
Voorgaande beelden van papa Robin van Persie die tijdens een
training eerder deze week ook tijd heeft voor zijn kinderen, zetten
je waarschijnlijk op het verkeerde been. Louis van Gaal, sinds kort
ook bekend als ‘Van GENIAL’, heeft zeker oog voor de
familiebelangen van zijn spelers, als één van de weinige coaches dit
WK. Dat betekent echter nog niet dat hij ORANJE ziet als een
familie, hij ziet het eerder als een Alliantie, een alliantie op weg naar
één Doel.
“In contrast to a family, a professional sports team has a specific
mission (to win games and championships), and its members come
together to accomplish that mission. The composition of the team
changes over time, either because a team member chooses to go to
another team, or because the team’s management decides to cut or
trade a team member. In this sense, a business is far more like a
sports team than a family.” stellen Reid Hoffman, Ben Casnocha &
Chris Yeh in hun zojuist verschenen boek ‘The ALLIANCE’.
Het nieuwe (arbeids)contract is een ALLIANTIE tussen werkgever en
werknemer. In het geval van ORANJE is het een Transformationele
Alliantie gericht op het behalen van een Specifiek Doel: de Halve
Finale bereiken (NB: ‘gaande weg’ gloorde aan de horizon de Finale:
‘naar boven toe’ bijstellen zeker als het goed gaat, kan natuurlijk
altijd) waarbij de individuele taak is gepersonaliseerd (NB: zelfs bij
een multi-inzetbaar talent als Dirk Kuyt) en er rekening wordt
gehouden met de behoeften van de individuele werknemer. Zoals
bijv. met een bezoek van de kinderen van de talentvolle spits aan
het trainingsveld….
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“The Alliance argues for a new relationship that is not based solely
on “a legal and binding contract” between company and worker but
more on a “relational approach. Think of employment as an alliance:
a mutually beneficial deal, with explicit terms, between independent
players.” schrijft Ravi Mattu in zijn review op ‘The ALLIANCE’ in The
Financial Times.
Uitgever Harvard Press introduceert ‘The ALLIANCE’ alsvolgt:
“Introducing the new, realistic loyalty pact between employer and
employee. The employer-employee relationship is broken, and
managers face a seemingly impossible dilemma: the old model of
guaranteed long-term employment no longer works in a business
environment defined by continuous change, but neither does a
system in which every employee acts like a free agent. The solution?
Stop thinking of employees as either family or as free agents. Think
of them instead as allies.” Wederzijdse loyaliteit in een
overeengekomen alliantie, daarin is team & staf van ORANJE
volledig geslaagd zo bleek (toch) ook gisteravond.
“As a team we’re improving all the time and it’s a good place to be
at the moment.” deze uitspraak is niet afkomstig van Wesley
Sneijder of Bruno Martins Indy tijdens één van de dagelijkse
persmomenten. Het had het kunnen zijn maar degene die dit zei
was CELTIC Midfielder Scott Brown op het moment dat ‘zijn’ CELTIC
FC zich plaatste voor de laatste 16 in de 2012/2013 Champions
League. Schotten zijn, vanuit hun historie, een mooi voorbeeld van
alliantievorming. In 2014 is de alliantie een nieuwe/andere vorm
van samenwerken om een gezamenlijk doel te realiseren waarbij
werkgever en werknemer volledig op elkaar zijn ingespeeld.
Auteurs Hoffman, Casnocha & Yeh: “Of course, a professional sports
team isn’t a perfect analog to your business. It’s doubtful, for
example, that you obtain the bulk of your employees by taking turns
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with your competitors as part of an organized talent draft. But a
great sports franchise consistently brings together a disparate team
to achieve a common goal despite the reality of staff turnover.
That’s something all businesses should strive for.” Mooi, maar nu
eerst (toch) nog even de 3e Plaats, behalen tegen de Goddelijke
Kanaries van het gastland (NB: & wie wil dat niet?)!
“De jongens deden het fantastisch.” merkte Louis van Gaal na
afloop op & inderdaad, dat deden ze (en gaan ze zaterdag opnieuw
doen ;-))
NB: wellicht kan de Coach in de laatste wedstrijd Michel Vorm
inzetten, ook daarmee doorbreekt hij dan een record (iedere speler
ingezet tijdens één WK): GENIAAL!
o

Richard Branson: ‘Minder werken en meer vrije tijd, het
kan.’ Inderdaad, m.b.v. The Power of Three.

By working more efficiently, there is no reason why people can’t
work less hours and be equally – if not more – effective.‘ Dat stelde
gisteren VIRGIN’s CEO Richard Branson in zijn blogentry “The way
you work is going to change.” “Het idee om 5 dagen te werken en
vervolgens te genieten van 2 vrije dagen genaamd ‘weekeinde’ en
enkele weken vakantie, is iets dat mensen accepteren. Op de één of
andere manier is dit een vuistregel voor de meeste werkgevers. Er is
geen reden waarom dit niet zou kunnen veranderen. Sterker nog:
iedereen wordt er beter van, als dit gebeurt.” Voor de ‘gemiddelde’
CEO zou dit een opmerkelijke stellingname zijn, niet voor de
flamboyante Branson.
Zijn entry verschijnt op het moment dat in de Londonse City de
financiële werkgevers zich meer en meer bewust worden van het
feit dat men de werkomstandigheden drastisch dient te veranderen
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wil men talenten van Generatie Y e.v. nog aan zich kunnen binden.
Die waarschuwing kwam voor de sector niet alleen uit het
onverwacht overlijden vorig jaar van stagiair Moritz Erhardt.
“While the rise of flexible working – something we fully embrace at
Virgin – people already have more options on how, when and where
they work. I believe this will progress further in the years to
come. Many people out there would love three day or even four day
weekends. There are a lot of people out there who would want to
job share, and would love longer holidays. Everyone would welcome
more time to spend with their loved ones, more time to get fit and
healthy, more time to explore the world.” aldus Branson. Hij
promoot hier iets dat in ons land bekend staat als Het Nieuwe
Werken. Dat HNW echter ook ‘locatie onafhankelijk werken’ kan
betekenen, is nog niet voor iedere werkgever helder.
Zo ziet bijv. Rabobank-bestuurder Rien Nagel HNW: “Zo ook Het
Nieuwe Werken: als je hier op het hoofdkantoor binnenkomt dan is
het een drukte van belang, je ziet de business en voelt de business
om je heen.” Dat is HNW toch niet helemaal (NB: RTL-Z publiceerde
vorige week een interview met Nagel waaruit dit citaat afkomstig
is).
Branson refereert aan disruptieve technologieën: “As Google’s Larry
Page and others have said, the amount of jobs available for people
is going to decrease as technology advances. New innovations will
drive industries forward, but they will also reduce our reliance on
people power. Ideas such driverless cars and drones are becoming a
reality, and machines will be used for more and more jobs in the
future. Who knows, maybe even pilot-less planes, could become
reality one day!” Of met de opkomst van robotica het aantal banen
ook daadwerkelijk afneemt, is nog niet voor iedereen helder. Zo
stelde Peter Diamandis zich gisteren bij FORBES de vraag “Is Tech
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Unemployment Good or Bad?”. Naar zijn verwachting kunnen
nieuwe technologieën ook leiden tot nieuwe banen. Inderdaad, dat
kan ook.
Terug naar Branson: “By working more efficiently, there is no reason
why people can’t work less hours and be equally – if not more –
effective. People will need to be paid more for working less time, so
they can afford more leisure time. That’s going to be a difficult
balancing act to get right, but it can be done.” Werken mensen
minder uren dan dienen zij daarvoor naar rato beter te worden
betaald willen zij kunnen genieten van iets als een vlucht met de
VIRGIN GALACTIC (zie vid.). Door deze uitgaven leveren zij daarmee
vervolgens ook een stimulans aan de economie.
Minder werken en meer vrije tijd, dat impliceert High Performance
Working: prestatiegericht werken. Denk je aan HPW c.q. HPO dan
kom je al snel bij “The Power of Three: Plan, Do Review”.




Plan: Develop strategies to improve performance.
Do: Take action to improve performance.
Review: Evaluate and improve performance.

The Power of Three legt een focus op prestaties, niet op
aanwezigheid. The Power of Three vormt de basis voor het
“Investors in People Model”; klik op deze link voor de assessment
en accreditatie brochure. Het geeft je een idee. Met VIRGIN TRAINS
heeft Branson ervaring met het IiP-Model: “Virgin Trains’ people are
motivated to achieve the goals of the company and committed to
both securing high levels of customer satisfaction and growing the
business.”
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Het lijkt voor (veel) werkgevers wellicht nog een wild idee,
medewerkers die minder werken en meer vrije tijd krijgen, maar dat
het realiseerbaar is da’s duidelijk; toch?
o

Terughalen slachtoffers MH17, helpen hier vaardigheden
in Extreem Onderhandelen?

Vertegenwoordigers van de VS, zoals hier in de vid Minister van
Buitenlandse Zaken John Kerry, kunnen zich tijdens
onderhandelingen veel zo niet alles veroorloven; ‘Power is at their
side’, heet dat dan. Hoe anders en hoe pijnlijk, zeker bij de ramp
met de MH 17, de positie van Nederland. Aan de
onderhandelingstafel tel je normaliter al nauwelijks mee en nu al
helemaal niet; zo lijkt. Je hebt als klein land de hulp nodig van je
machtige buren Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk om je doel
te kunnen bereiken.
In een politiek en een gewelddadig wespennest zijn lichamen van
slachtoffers verworden tot machtsmiddelen in de handen
van onbarmhartige ego’s. Premier Mark Rutte heeft zich al
gedistantieerd van militair ingrijpen. Zo is de kans dat ons leger
hierin zou worden ondersteund door de andere NATO leden nihil.
Het terughalen van de slachtoffers van vlucht MH17 vraagt om
uitzonderlijke vaardigheden: de belangen zijn zéér groot maar de
partijen waarmee je onderhandelt zijn diffuus (NB; is het Putin, is
het Porosjenko, of wie van de verschillende krijgsheren waarmee je
effectief onderhandelt?). Mededogen lijkt in hun strijd al lang geen
waarde meer te zijn, macht wel.
Er lijkt nu sprake te zijn van een via de media gevoerde discussie. De
vraag is dan: kan de theorie van extreem onderhandelen een
bijdrage leveren om de impasse te doorbreken?
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Onderhandelen in extreme omstandigheden, het is ‘iets’ waarin
overheidsorganen als CIA, FBI, KGB, zelfs het AIVD zijn getraind.
M.n. de ervaringen van de FBI hebben al veel leerstof opgeleverd
voor dat wat bekend staat als extreem onderhandelen:
“Negotiators are under extreme time pressure, managing complex,
high-stakes conversations across functional areas and divisions, with
a diversity of stakeholders.”
In 2010 verscheen bij Harvard Business Review het artikel ‘Extreme
Negotiations, lessons form the military’. Deze lessen leerde men in
Afghanistan. De overeenkomst van het artikel met de huidige
situatie in Oost-Oekraïne is i.i.g. de onduidelijkheid over de
verschillende machtsposities: met wie onderhandel je nu feitelijk
het meest effectief?
Samengevat zien de tips, de ‘Implementing Strategy’, van auteurs
Jeff Weiss, Aram Donigian en Jonathan Hughes er alsvolgt uit:
1.

Get the Big Picture
Avoid
– Assuming you have all the facts: “Look, it’s obvious
that….”
– Assuming the other side is biased—but you’re not
– Assuming the other side’s motivations and intentions are
obvious—and probably nefarious
Instead
– Be curious: “Help me understand how you see the
situation.”
– Be humble: “What do I have wrong?”
– Be open-minded: “Is there another way to explain this?”

2.

Uncover and Collaborate
Avoid
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– Making open-ended offers: “What do you want?”
– Making unilateral offers: “I’d be willing to….”
– Simply agreeing to (or refusing) the other side’s demands
Instead
– Ask “Why is that important to you?”
- Propose solutions for critique: “Here’s a possibility—what
might be wrong with it?”
3.

Elicit Genuine Buy-In
Avoid
- Threats: “You’d better agree, or else….”
– Arbitrariness: “I want it because I want it.”
– Close-mindedness: “Under no circumstances will I agree
to—or even consider— that proposal.”
Instead
– Appeal to fairness: “What should we do?”
– Appeal to logic and legitimacy: “I think this makes sense,
because….”
– Consider constituent perspectives: “How can each of us
explain this agreement to colleagues?”

4.

Build Trust First
Avoid
– Trying to “buy” a good relationship
– Offering concessions to repair breaches of trust, whether
actual or only perceived
Instead
– Explore how a breakdown in trust may have occurred and
how to remedy it.
– Make concessions only if they are a legitimate way to
compensate for losses owing to your non performance or
broken commitments.

www.managementpro.nl
www.willemscheepers.nl

108

9e Dagboek van een ManagementPro

CHEMIEBEURS 2015 ‘special’.

– Treat counterparts with respect, and act in ways that will
command theirs.
5.

Focus on Process
Avoid
– Acting without gauging how your actions will be
perceived and what the response will be
– Ignoring the consequences of a given action for future as
well as current negotiations
Instead
– Talk not just about the issues but about the negotiation
process: “We seem to be at an impasse;
perhaps we should spend some more time exploring our
respective objectives and constraints.”
– Slow down the pace: “I’m not ready to agree, but I’d
prefer not to walk away either. I think
this warrants further exploration.”
– Issue warnings without making threats: “Unless you’re
willing to work with me toward a mutually acceptable
outcome, I can’t afford to spend more time negotiating.”

De opsomming zegt al voldoende: effectief onderhandelen in
extreme situaties is niet onmogelijk maar lastig, zéér lastig.
Tijd om te kunnen onderhandelen is in de situatie van vlucht MH17
de beperkende factor. Emoties spelen hierin ook nog eens een
begrijpelijke en cruciale rol. Anderen naar voren schuiven om de rol
van onderhandelaar op zich te nemen, lijkt een oplossing maar wie
kan dat: Putin lijkt daarvoor toch niet de aangewezen persoon. Ook
hem ontbreekt het hier aan macht en invloed op een diversiteit aan
lokale krijgsheren. Krijgsheren die ieder voordeel lijken te willen
halen uit deze precaire situatie, al was het maar ontkomen aan
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vervolging door het Internationaal Gerechtshof…… Welke leider
staat op om de impasse te doorbreken?
Je had gehoopt dat het hier bij deze ramp niet nodig zou zijn,
onderhandelen, toch biedt zelfs het bericht vanochtend dat ‘de
treinen met de lichamen van de slachtoffers weg mogen van het
station in Torez’, nog geen enkele zekerheid over het moment dat
zij weer allemaal in Nederland zijn teruggekeerd; helaas.
De blanco pagina van NRC NEXT’s van zaterdag 19/07 is hierin
veelbetekenend: we weten het niet (meer).
o

“Ik hoop dat de wereld dit nooit meer hoeft te
aanschouwen.”

“Voorzitter,
Wij zijn hier bijeen om een tragedie te bespreken: het neerhalen
van een commercieel luchtvaartuig en de dood van 298 onschuldige
mensen. Mannen, vrouwen en een verbijsterend aantal kinderen
zijn om het leven gekomen, op weg naar hun vakantiebestemming,
hun huis, hun geliefden, hun baan of internationale verplichtingen,
zoals de belangrijke hiv/aids-conferentie in Australië. Sinds
donderdag blijf ik denken: hoe gruwelijk moeten de laatste
momenten van hun leven zijn geweest toen ze wisten dat het
vliegtuig neerstortte. Hebben ze de hand van hun geliefde
vastgeklampt, hebben ze hun kinderen dicht tegen zich aangedrukt,
hebben ze elkaar voor de laatste keer in de ogen gekeken, elkaar
zonder woorden vaarwel gezegd? We zullen het nooit weten.
De dood van bijna 200 van mijn landgenoten heeft een gat geslagen
in het hart van Nederland en heeft verdriet, woede en wanhoop
veroorzaakt. Verdriet om het verlies van geliefden, woede over het
op schandalige wijze neerhalen van een burgerluchtvaartuig en
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wanhoop na het zien hoe tergend langzaam het veiligstellen van de
rampplek en het bergen van de stoffelijke resten verloopt.
Het is passend dat deze geachte Raad stelling neemt in deze kwestie
en ik verwelkom het aannemen van de resolutie van de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van vandaag, die door
Australië met steun van Nederland is ingediend. Ik dank de landen
die hier hun steun voor hebben uitgesproken. En ik wil met name
Julie Bishop persoonlijk bedanken. Julie, we staan hier samen in.
Voorzitter,
Voor Nederland is er nu één duidelijke prioriteit: de stoffelijke
resten van de slachtoffers moeten naar huis worden gebracht. Het
is een kwestie van menselijk fatsoen dat de stoffelijke resten met
respect worden behandeld en dat deze resten zonder vertraging
worden geborgen.
De afgelopen dagen hebben we zeer verontrustende rapporten
binnengekregen over lichamen waarmee werd rondgezeuld en
waarvan de bezittingen werden geroofd. Stelt u zich eens voor, en
ik spreek u nu niet aan als vertegenwoordigers van uw land, maar
als echtgenoten en echtgenotes, als vaders als moeders, stelt u zich
eens voor dat u eerst hoort dat uw echtgenoot om het leven is
gekomen en dat u twee of drie dagen later een of andere schurk de
trouwring van zijn hand ziet halen. Stelt u zich eens voor dat dat uw
man of vrouw geweest was.
Ik zal tot op de dag van mijn dood niet kunnen begrijpen waarom
het zo lang moest duren voordat reddingswerkers hun moeilijke
werk konden doen en waarom menselijke resten gebruikt zijn bij
een politiek spelletje. En iemand aan tafel heeft het hier over een
politiek spel – dit is het politieke spel dat wordt gespeeld, met
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stoffelijke overschotten, en dat is walgelijk. Ik hoop dat de wereld
dit nooit meer hoeft te aanschouwen.
Beelden van kinderspeelgoed waarmee wordt gesmeten, bagage
die wordt geopend en paspoorten, zelfs die van kinderen, die
worden getoond op televisie, het zorgt ervoor dat het verdriet en
de rouw van alle Nederlanders omslaat in woede. We eisen
onbelemmerde toegang tot het terrein. We eisen dat de rampplek
met respect wordt behandeld. We eisen waardigheid voor de
slachtoffers en de vele mensen die treuren om hun verlies.
Ik doe een beroep op de internationale gemeenschap, op de
Veiligheidsraad, op iedereen die invloed op de situatie ter plekke
kan uitoefenen: laat ons de stoffelijke resten van de slachtoffers
zonder verdere vertraging naar huis brengen. Ze verdienen het thuis
te zijn.
Nederland neemt momenteel het voortouw bij het forensisch
onderzoek van de stoffelijke resten en ik beloof u dat wij alles in het
werk zullen stellen om te verzekeren dat alle stoffelijke resten
worden geïdentificeerd en naar huis worden gebracht, waar dat ook
moge zijn.
We zullen intensief samenwerken met alle landen en betrokken
internationale organisaties om dit zo snel mogelijk te
bewerkstelligen.
Voorzitter,
Ik verwelkom ook het instellen van een gedegen onderzoek naar de
oorzaak van de tragedie met de MH17, zoals in de resolutie van
vandaag wordt voorzien. Nederland heeft zich bereid verklaard een
leidende rol te spelen in een dergelijk onderzoek, in nauwe
samenwerking met de betreffende landen, de Verenigde Naties en
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de ICAO. Ik ben mij terdege bewust van de grote
verantwoordelijkheid die we nu op ons nemen en ik geef u
persoonlijk de verzekering dat we ons naar beste kunnen van deze
verantwoordelijkheid zullen kwijten. Wat de veiligheid en
beveiliging van de rampplek en de internationale onderzoekers
betreft, benadruk ik de verantwoordelijkheid die de Veiligheidsraad
met de resolutie van vandaag op zich heeft genomen om
aanvullende maatregelen te treffen indien de omstandigheden
daarom vragen.
Zodra uit het onderzoek blijkt wie verantwoordelijk is voor het
neerhalen van vlucht MH17, moet rekenschap worden afgelegd en
moet het recht zijn beloop hebben. Dat zijn we de slachtoffers
verschuldigd, dat zijn we de rechtvaardigheid verschuldigd, dat zijn
we de mensheid verschuldigd. Ik vraag u volledig mee te werken
zodat gerechtigheid kan geschieden. We zullen niet rusten voordat
alle feiten bekend zijn en gerechtigheid is geschied.
Dank u mijnheer de voorzitter.”
Frans Timmermans, Minister van Buitenlandse Zaken, UN
Veiligheidsraad New York 210714
Woensdag 23 juli 2014 is een Dag van Nationale Rouw.
Frans Timmermans zojuist op zijn Facebook pagina.
“Helaas heb ik niet de tijd om iedereen persoonlijk te bedanken die
reageert op mijn toespraak in de Veiligheidsraad. Daarom langs
deze weg: dank u wel! Een uur voordat de Veiligheidsraad zou
beginnen, heb ik mijn gevoelens over deze tragedie, die ons land in
het hart trof, getracht op papier te zetten. Velen van u laten mij nu
weten dat onze gevoelens overeen komen. Dat laat zien hoe ons
land in staat is tot grote medemenselijkheid en grote
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eensgezindheid. Niemand, helemaal niemand krijgt ons klein. Met u
denk ik, zeker vandaag, aan de slachtoffers en hun dierbaren. Zij
vertegenwoordigen het beste van onze natie en zij halen het beste
uit onze natie naar boven.”
o

Hoog Tijd dat we van Talent een Balanspost maken.

“APPLE invests in R&D and the share price goes up. What if they
announced an investment in their people? Would it be the same?”
Waarschijnlijk niet, nog niet….
Ver voordat financieel analisten hierop anticiperen beseft Steve
Jobs dat talentvolle medewerkers van onschatbare waarde zijn voor
zijn APPLE. Deze mannen & vrouwen staan met hun talent aan de
basis van innovatieve producten, producten waarvan de verkoop
vervolgens tot giga koerssprongen leidt van het aandeel APPLE. Jobs
ziet dan ook de waarde in van deze talenten en wil hen voor geen
Goud kwijt.
Jobs gaat daarin zo ver dat hij in 2005 tot ‘non-poaching
agreements’ komt met collega tycoon GOOGLE’s Eric Schmidt en de
collega CEO’s van INTEL, ADOBE, INTUIT & PIXAR. Voorafgaand aan
deze ‘niet-wegkapen-van-talenten’ overeenkomst gaat een boos
mailtje van Jobs aan GOOGLE’s Sergey Brin “If you hire a single one
of my people, that means war.”
De actie van Jobs zegt al genoeg. Het is zoiets als de dief bedreigen
die een oog heeft laten vallen op je waardevolle spullen.
Opmerkelijk is dan dat juist die waardevolle spullen wél een plaats
hebben gevonden op je balans, maar niet de vaardigheden van je
talentvolle medewerkers….
Dat kan anders, sterker nog: dat moet anders!
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“The way in which we understand the value of our talent is
transforming. Driven by the increasing recognition of the role people
play in delivering the strategic challenges leaders set for their
organisations, new levels of scrutiny are being applied to the
capacity of organisations to secure optimised and sustained value
from their people.” Bron: #VYT.
Talenten, kennis, kunde, vaardigheden van medewerkers worden
steeds belangrijker voor organisaties. Dat dient te worden
gewaardeerd. Gewaardeerd ook in de vorm van het erkennen en
belonen van je medewerkers maar in dit geval betreft het de
financiële waardering: Talent als Balanspost! Zijn je medewerkers
activa waarin je investeert of zie je hen als kosten, uitgaven die je
(dus) nimmer terugverdient? Steve Jobs wist het wel.
“Current systems fail to capture the value that people’s knowledge
and skills bring to organisations and the economy.” Tot die
conclusie komen CIPD, UKCES, IIP, CMI, CIMA en RSA, Britse
overheid- en belangenorganisaties die zich hebben verenigd in het
‘Valuing Your Talent’ programma; #VYT. Zij laten onderzoek
uitvoeren naar de mogelijkheden om optimaal financieel verslag te
kunnen doen van de investeringen die organisaties doen in hun
talenten en wat die investering aan resultaten oplevert.
In een tussenrapportage die deze maand verschijnt, komen de
#VYT-initiatiefnemers tot “Five new challenges which business
leaders need to address:
1.

First, although leaders have long understood the value of
their people, wider stakeholders have become increasingly
concerned with establishing the extent to which executives
enable their people to succeed.
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2.

Second, driven by the clamour for enhanced transparency
and a greater understanding of and accountability for the
performance of their businesses, leaders are being
increasingly required to offer much greater insight into the
strategic imperatives of their organisation and the value
drivers underpinning supporting business models.

3.

Third, with new levels of reporting come new challenges to
business leaders for establishing and articulating the
performance of their people.

4.

Fourth, wider stakeholders – be they investors, customers,
current employees, potential employees or regulators –
require a greater line of sight through to an organisation’s
relationship with its people.

5.

Lastly, our research again highlights the challenges
inherent in capturing and understanding human capital
data. Beyond the core quantitative metrics, which
themselves are not consistently defined, a lot of human
capital data is qualitative and subjective. It is the
combination of hard and soft data that together can
provide useful insights into what drives value,
organisational culture and people risk. It is the art of the
executive to consider and use that data to improve how
investments in people are made to support sustainable
performance.”

We kennen methodieken als HR Performance Management en HR
Accounting, maar het zijn onderdelen van een groter geheel. Daarbij
vormen beiden nog geen garantie dat je ook zicht hebt op de, over
het algemeen forse, investeringen die de organisatie doet in de
medewerkers én wat het rendement daarvan is. Bron van deze 5
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Uitdagingen: Managing the value of your talent: key findings and
conclusions.
Een resultaat van deze tussenrapportage is een Raamwerk, een
raamwerk met daarin componenten die de basis vormen om van
Talent een balanspost te maken. Een raamwerk of “Framework that
reflects the collective views of leaders from the HR and finance
community, as well as experts from the major accountancy firms,
consultancies and researchers in this space.”
Meer over dit raamwerk lees je in “Het wordt tijd om Talent op de
Balans te zetten; een Raamwerk. #VYT”
“In the 1970s you could buy a hippy-ish poster of a bird flying
towards a lurid sunset, with the maxim: “If you love something, set
it free: if it comes back to you, it’s yours; if it doesn’t, it was never
meant to be.” I assumed the slogan had expired along with a taste
for joss sticks and tie-dye T-shirts. I am amazed to find it has instead
become a formal human resources policy.”
Omdat organisaties nauwelijks beseffen wat de investering
bedraagt in hun medewerkers, én wat het rendement is op die
investering, doen zij ook nauwelijks moeite om dat talent te
behouden; aldus management editor Andrew Hill in de Financial
Times: ‘LinkedIn boss is wrong about poaching rivals’ employees.’
Dit is ‘de andere kant van de medaille': vertegenwoordigde deze
specifieke activa, t.w. “Talent”, op je balans een forse waarde, dan
zou je er wel zuiniger op zijn; net als Steve.
NB: met dit raamwerk en de tussentijdse rapportages, stoppen de
activiteiten van Valuing Your Talent voorlopig niet. Zo kun je
deelnemen aan de Human Capital Management Survey. Meer data
kunnen betere resultaten opleveren.
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AUGUSTUS
o

Afscheid Net-A-Porter’s CEO Mark Sebba nu al
legendarisch; het resultaat van Servant Leadership…..

‘A must see’ dat is de flashmob verzorgd door de 1.000+
medewerkers van Net-A-Porter, ‘the world’s premier online luxury
fashion destination’, voor het afscheid op 09 juli van hun CEO Mark
Sebba. In een verkreukeld kostuum dat verdacht veel lijkt op een
confectiepak komt een man de roltrap op die in eerste instantie
veel weg heeft van een boekhouder. Op zich klopt dat wel want
Mark Sebba is a Qualified Chartered Accountant.
Onder de tonen van een gospelkoor dat zingt ‘He’s the Man, He’s
the Man, He’s the Man’, loopt een zichtbaar verbouwereerde Sebba
door de gangen en werkruimtes van zijn, nu voormalige, bedrijf. Het
is zijn laatste werkdag. De medewerkers hadden blijkbaar besloten
om hem een passend afscheid te geven. Gezien de media-aandacht
die dit bijzondere afscheid kreeg, zijn zij daarin optimaal geslaagd.
Interessante vraag is dan: hoe is het zo ver gekomen? Hoe is het zo
ver kunnen komen dat je medewerkers je een afscheid bezorgen
dat nu al als Legendarisch bekend staat! De slotbeelden van de vid
zeggen veel. Kijk eens naar de locatie en de inrichting van het
‘kantoor’ van Mark….
Op een passende manier afscheid nemen van een leidinggevende
die je heeft geïnspireerd, dat doen meer medewerkers. Wat te
denken, bijv., van de actie van APPLE medewerkers op 05 oktober
2011 de dag van het overlijden van Steve Jobs. Pagina-vullend stond
op APPLE.com maar één foto, die van een bedenkelijk ogende Jobs.
Meer nog dan de foto zei de bestandsnaam van de foto ‘alles':
t_hero. Jobs was voor zijn medewerkers een Held geweest….
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Aan ieder afscheid dat ik nam als manager bewaar ik goede
herinneringen maar aan één toch wel heel bijzondere. Zo was op
mijn laatste dag mijn werkkamer versierd met op dat moment
spraakmakende levensgrote BAVARIA posters die uitsluitend in
abri’s te vinden waren. Mijn medewerkers hadden opgevangen dat
ik gecharmeerd was van de geportretteerde.
Terug naar Mark Sebba. “Natalie Massenet, chair of Net-APorter
said “Mark Sebba has been the best CEO this company could have
hoped for and my greatest ally. Since 2000, Net-A-Porter has
championed innovation, creativity, technology and customer service
and at its heart has been a man of incredible integrity, wisdom and
strength. Not only has he grown our business exponentially and
healthily and guided us through our sale to Richemont – he has also
brought calm and confidence to the core of our group.” Bron: Chief
executive of Net-A-Porter to stand down
Mark heeft zijn organisatie als CEO veel gebracht, da’s mooi maar
dat realiseren meer CEO’s (gelukkig). Wat mij triggered in de
beelden dat is zijn outfit en zijn ‘werkkamer’.
“She is less focused about the Susan factor and she is certainly not
driven by ego. She is not driven by having the biggest car or the
biggest desk or the biggest and best computer or those sort of
trimmings in the office.” In Servant Leadership in Organizations: The
Case of Australia beschrijven David Chin en Wendy Smith de casus
van Susan, een exponent van ‘servant leadership’. De bijzondere
manier van afscheid nemen van Mark Sebba is hiermee al voor een
belangrijk deel verklaard.
Servant leadership, dienend leiderschap: ‘het gaat niet om mij, het
gaat om jullie’ Dat ‘jullie’ interpreteerde Sebba in een ruime zin:
“The most important person in the whole chain is the customer.”,
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stelde hij in 2012 in een interview met de BBC. Het is wachten op
een flashmob van zijn klanten.
Tot slot, wat zijn 10 karakteristieken van een Servant Leader:
1.
2.
3.
4.

(kunnen) Luisteren;
Empathie tonen
In stand houden van Relaties;
Bewustzijn, zowel over en van jezelf als over en van je
omgeving;
5. Overtuigingskracht: staan waarvoor je staat;
6. (kunnen) Conceptualiseren: Grote Dromen kunnen
vertalen naar dagelijkse realiteit;
7. Voorspellende Blik: anticiperen op (mogelijke)
uitkomsten van de besluiten die je neemt;
8. Rentmeesterschap: een persoonlijk commitment aan
de behoeftes van anderen;
9. Commitment aan de Groei en Ontwikkeling van
anderen;
10. (kunnen) Bouwen aan een Gemeenschap.
Bron: Character and Servant Leadership: Ten Characteristics of
Effective, Caring Leaders; Larry Spears
o

Vergrijzing, een Tikkende Tijdbom of een Bron van
Natuurlijke Groei?

Als een kredietbeoordelaar de Vergrijzing ziet als een Tikkende
Tijdbom dan kun je jezelf als land met een vergrijzende
beroepsbevolking inderdaad zorgen gaan maken: AFWAARDERING!
“Frequently considered a long-term problem, the unprecedented
pace of aging will slow economic growth over the next 20 years, as
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working-age populations shrink and household savings rates
decline.” aldus toonaangevend kredietbeoordelaar MOODY’s.
Hoe anders de mening die Alexander De Croo, vice-premier en
Minister van Pensioenen in België deze week geeft op het World
Economic Forum: ‘The ageing populations are our only growing
natural resource.’
Interessant, al ben ik overtuigd van het nut van investeren in al je
medewerkers daar had ik nog niet bij stil gestaan: vergrijzing als een
natuurlijke bron met groeipotentieel!
Vergrijzing is een dankbaar (….) onderwerp, ook hier, met voor veel
lezers als meest aansprekende entry ‘AOW-er: naar het
Budgetbejaardenhuis of emigratie naar ZO-Azië?’. Vergrijzing, het is
dan ook een Trend.
“At the recent Summit on the Global Agenda, ageing populations
were positively defined as “our only growing natural resource”.
What an interesting and refreshing take on the issue. From this
perspective, the question then becomes: how do we exploit this
resource sustainably while avoiding the mistakes we have made
with other natural resources?” Bron: Alexander de Croo’s Ageing
population is a blessing not a burden @WEF, Vergrijzing, een zegen,
geen last.
Aan de ene kant ziet De Croo het potentieel van de “Grijze Golf” als
consument van campers en elektrische fietsen tot aan een scala van
huishoudelijke hulpmiddelen gemaand domotica. Aan de andere
kant beschikt deze Golf over een schat aan kennis & ervaring, een
schat die plots verloren lijkt te gaan. De Croo: “Let’s take the
example of the labour market. It is only by taking older employees
seriously – not by pampering or stigmatizing them – that we can
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make the most of everything they have to offer. This means that we
have to invest in them. By doing so, we send out a powerful signal
that we value them, their experience and their years of knowledge.
Increased autonomy is also important. Companies can’t offer every
employee a vertical rise through the ranks, and some employees’
careers will level off. Without the prospects of further advancement,
how do you keep these people satisfied throughout what might now
be a longer working life? By providing them with an increased level
of autonomy. We could even get rid of individual job descriptions
and separate responsibilities, which can often lead to tasks
becoming repetitive and mundane. Instead, let’s formulate
objectives on a team level – and leave the members of the team
themselves to decide how they achieve them.” De oudere
medewerker zien als een Kans en niet als een bedreiging……
De idee om te investeren in de oudere talenten koppelt De Croo
aan het thema duurzaamheid: “Today, sustainability largely
involves addressing environmental challenges and the loss of
natural resources. In the years to come, our understanding of
sustainability will be enriched by embracing our most precious and
the only growing natural resource: our older population.” De
ouderen zien als onze meest waardevolle natuurlijke bron. (NB; kijk
eens naar The Elders, da’s hiervan een mooi voorbeeld).
Twee dagen voordat De Croo kwam met zijn entry bij het WEF,
publiceerde het Britse CIPD het rapport Age diversity in SMEs:
reaping the benefits. Diversiteit in leeftijd, binnen het MKB: weet de
voordelen er van te behalen. Generatiemanagement noemen we
dat ook wel. Bij mijn dorp is een landelijk bekende ‘kampeerwinkel’
gevestigd. ‘s Ochtends fietst een redelijk aantal in bedrijfskleding
gehulde medewerkers naar deze winkel. Duidelijk herkenbaar is
daarbij de diversiteit in leeftijd en ervaring van deze medewerkers.
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Een succesvol beleid, zo (b)lijkt want de medewerkers vormen een
afspiegeling van de cliëntèle (zie hiervoor).
Voor het rapport deed het CIPD onderzoek “Almost nine in ten
(86%) SMEs surveyed agree that the knowledge and skills of mature
employees are highly valuable.” Over oudere medewerkers en hun
ontwikkeling constateerden de Small and Medium Enterprise’s c.q.
de MKB organisaties:






Training and skills development are critical in ensuring
mature employees can work effectively up to age 62 and
beyond (53% compared with 8% who disagree).
Training mature employees is a good return on investment
as they are less likely to leave the company (47% compared
with 9% who disagree).
Mature employees would engage better with training if the
content and delivery are adapted to their needs (43%
compared with 13% who disagree).

Eenvoudig gezegd: het belang van (ook) investeren in oudere
medewerkers wordt voldoende ingezien, nu de actie nog.
NB1: Gezondheid en Welzijn, w.o. de inzetbaarheid van je
medewerkers, is (ook) een thema binnen het Investors in People
Model; lees daarvoor de brochure van het ‘IiP Health and Wellbeing
Framework’.
NB2: & als je dan uiteindelijk tóch afscheid neemt van een oudere
medewerker, kijk dan ook eens naar de laatste werkdag van Mark
Sebba; een op z’n zachtst gezegd ‘inspirerend afscheid’ (het is de
entry hiervoor, zoals gezegd: pensionering resp. vergrijzing is een
trend).
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NB3; in Het Financieele Dagblad vraagt columnist Mathijs Bouman
zich woensdag af “Ouderen die als vrijwilliger de buurtbus
besturen?” is dat de toekomst zoals de Overheid die voor zich
ziet….. Zijn column heeft de titel ‘Doorwerken’.
NB4; Bekende tijdbom tikt gewoon door, zo luidt de ‘commentaar
column’ vanochtend in Het Financieele Dagblad. “Het treurige van
de zaak is dat veel landen zich nog steeds onvoldoende bewust zijn
van de naderende ellende.” Hoog Tijd om te investeren in deze
‘ouderen’, willen we voorkomen dat de Bom afgaat…..
o

Don Draper is Vervangbaar, Joan Holloway niet!
Handleiding voor Cruciale Functies.

“Ondanks je functietitel, ben jij zeker geen secretaresse!”
“In season three of Mad Men, Sterling Cooper’s rainmakers —
including Don Draper and Roger Sterling — are planning to leave the
ad agency and to take as many clients as possible with them.
They’re in the firm’s Manhattan offices on a Sunday morning,
plotting their exit, when the knowledge dawns: they don’t know
where the client files are. They stare at each other, aghast. Fans
everywhere screamed, “Joan! Get Joan!!” And indeed, the hypercompetent office manager, Joan Holloway, joins the men in the next
scene, finds the files, and later recreates Sterling Cooper’s smoothrunning routines in a new agency.” Bron: ‘Don Draper is
Replaceable, Joan Holloway isn’t’. HBR.
MAD MEN, de dramaserie over het wel & wee van Sterling Cooper
Draper Pryce Advertising Agency, levert met 7 seizoenen ook
interessante reflecties op over organisaties & organiseren. Zo
verscheen hier in 2009 (al): ‘Mad Men en wat we er van kunnen
leren’. Nu is daar het verband dat wordt gelegd tussen een scene uit
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de serie met het onderzoek naar cruciale functies in organisaties
door Y. Sekou Bermiss en Johann Petter Murmann ‘Who Matters
More?’.
Wat blijkt: dat zijn niet de ‘Don Drapers’ (NB; het creatieve genie
van SCDPAA) in je organisatie…..
Cruciale functies of ‘focal jobs': “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 limitedallocate
limited resources.” Bron: ‘Focal Jobs, viewing talent through a
different lens’. IBM.
Nog (te) vaak denken organisaties dat managers en medewerkers
die vooral extern gericht zijn, denk aan Verkoop en
Accountmanagement, de voor de organisatie meest cruciale
functies bezetten. De collegae die vooral intern zijn gericht, de
ondersteuners waartoe ook directieleden kunnen behoren, zijn voor
hen c.q. de organisatie dan ook inderdaad wat zij zijn: ‘slechts’ de
ondersteuners…..
Het tweeledig onderzoek van Bermiss en Murmann laat nu echter
het tegendeel zien: juist de ‘ondersteuners’, degenen die ‘weten
van de hoed & de rand’, degenen die ‘alle Ins & Outs kennen’ van de
organisatie c.q. de cultuur, de ‘Joan Holloway’s’ zo gezegd: zij zijn
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juist onmisbaar! Eerlijk gezegd is het niet zo’n héél verrassend
uitkomst, leert mijn managementervaring, maar volgens de reacties
die beide onderzoekers ontvangen op hun bevindingen, is het dat
voor veel organisaties zeker! (NB; de diepgang waarmee beide
onderzoekers de door hen verzamelde data verklaren, zegt daarbij
al voldoende).
“We find that, while losing any top executive is damaging, the loss
of a top executive whose functional role focuses on internal firm
processes is more detrimental to firm survival than losing a top
executive whose functional role focuses on managing external
exchange relationships.”
o

Is het verstandig je vaardigheden met World of Warcraft
op LI te plaatsen?

“Die nemen we niet aan, die zal zeker de hele dag spelletjes spelen
op multimedia.” Dat zou ‘zo maar’ de reactie kunnen zijn van een
HR medewerker als die je LinkedIn profiel leest met daarin trots
vermeld de vorderingen die je maakt in World Of Warcraft, Grand
Theft Auto e.a. multiplayer games. Games waaraan inmiddels
miljoenen mensen deelnemen. Internationale, virtuele werelden
waarin (ook) kennis en ervaring wordt opgedaan die gerelateerd is
aan het dagelijkse reële leven op het werk.
Vorige week verscheen bij The Wall Street Journal het artikel Can
‘World of Warcraft’ Game Skills Help Land a Job? Ondanks dat een
‘al wat oudere’ leerkracht (Nb; 43) succes had in een sollicitatie
door op haar CV te vermelden dat zij in de virtuele WoW wereld
leidinggeeft aan ca. 500 ‘volgelingen’, was de teneur: niet doen!
Toch een opmerkelijke reactie, niet alleen van de HR medewerker
die de vacature wil invullen, zeker als we weten dat werk steeds
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meer en steeds vaker plaatsvindt c.q. plaats zal vinden in de virtuele
wereld…..
Amusant artikel in The WSJ, het roept direct voor- en tegenstanders
op. Zo ziet Michael Schrage er in zijn HBR blog Should You Put World
of Warcraft on Your Resume? geen enkel probleem in. Maar ja een
HBR blog collega van hem, Paul Hemp, vroeg zich in 2008 al af Does
Your Leadership Development Strategy Include World of Warcraft?
Voor Hemp was het niet meer dan logisch dat bestuurders zichzelf
ook verdiepten in de duistere (….) werelden van WoW. In datzelfde
jaar gaven professoren binnen INSEAD een zelfde advies.
“Knowledge economy within WoW represents a powerful form of
Open Innovation as it overcomes the tradeoffs that most Open
Innovation platforms face which are:


Either organize in teams that create tacit knowledge but
find it difficult to scale these teams;



Build scalable environments like Innocentive where many
participants share their explicit knowledge but find it
challenging to create tacit knowledge.”

Bron: How World of Warcraft (WoW) Promotes Innovation. Dit is
een studie van DELOITTE uit (alweer) 2009. Ook op het Netwerk hier
verschenen entries zoals Serious gaming in de praktijk uit 2012. Het
lijkt er (sterk) op dat de reële tijd heeft stilgestaan.
Zoek je op LinkedIn naar de term ‘World of Warcraft’ & je scoort
ruim 6.000 hits. De meeste van deze kandidaten hebben niet als
kernfunctie gamification. Dat niet iedere werkgever zich bewust zal
zijn over de mogelijkheden die een talent je biedt zodra hij/zij
beschikt of WoW vaardigheden, is een eufemisme. De virtuele
wereld heeft voor veel managers nog nauwelijks een plaats
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gekregen op de gemiddelde werkvloer, dat terwijl zich steeds meer
activiteit die medewerkers uitvoeren ‘als van nature’ in the cloud
ontwikkelt & paatsvindt. Blijkbaar ontgaat die ontwikkeling veel
leidinggevenden….
Ook in mijn carrière deed ik meer ervaring op dan dat er in mijn LI
profiel staat vermeld, het werd allemaal teveel & met de
hoeveelheid ervaring zal de leeftijd zeker een rol spelen. Essentieel
voor degenen van wie je het interesse wil opwekken met je LI
profiel c.q. je CV, blijft natuurlijk: need to know v.s. nice to know.
Bij je besluit of je je gaming experience op je LI profiel plaats of niet,
helpt mogelijk nog de ervaring van Stephen Gillett, COO van
SYMANTEC: Why I put World of Warcraft on my resume.
May the Best (Wo)Man Win!
o

Economie kent geen Gebrek aan Vaardigheden maar
Gebrek aan Investering.

645.000 werklozen en 110.000 vacatures, dat is 6 potentiële
kandidaten voor 1 baan, toch is het lastig voor werkgevers om deze
vacatures in te vullen. CBS
83% van de werkgevers geeft aan dat hun organisaties commerciële
kansen mislopen omdat zij niet over de daarvoor
geschikte medewerkers beschikken. ORION
‘We zijn er trots op dat een organisatie cultuur van continue
investeren in de vaardigheden van onze medewerkers heeft
bijgedragen aan een verdubbeling van onze omzet.’ Gary Knight
MD, WHEATLEY Plastics.
Alle 3 zijn dit berichten die deze maand verschijnen.
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Een grote groep werkgevers is van mening dat er binnen het aanbod
van werknemers een ernstig tekort is aan geschikte vaardigheden.
Verwijten gaan er dan m.n. richting Onderwijs en Overheid. Een
relatief kleine groep werkgevers klaagt niet maar investeert al
geruime tijd gericht in hun medewerkers en plukt daarvan nu de
vruchten. Dit speelt niet alleen in NL, het speelt in de Westerse
economie.
Om na te gaan of de verwijten terecht resp. de successen
verklaarbaar zijn, liet het Amerikaanse National Bureau of Economic
Research WHARTON prof. Peter Cappelli onderzoek doen. Cappelli
publiceert deze maand zijn resultaten en dat levert als conclusie op:
de economie kent geen gebrek aan vaardigheden maar gebrek aan
investering…..
Nog niet eens zo heel lang geleden plaatsten we hier entries over
het ‘ernstig tekort aan technisch personeel’. Inmiddels wisten we
dan ook niet beter of er is een “Enorm Tekort aan kennis en
vaardigheden” in zo wat iedere bedrijfstak. Ondernemers en
managers niet alleen in NL, ook in de EU en de VS, spreken daarbij
dan al snel over een “Crisis binnen het Onderwijs!” en een Overheid
die nalatig is. De vraag wordt dan inderdaad interessant: is dat
tekort aan vaardigheden resp. gebrek aan kwaliteit realiteit of is dat
beleving?
In opdracht van the National Bureau of Economic Research deed
WHARTON Univ’s prof. Peter Cappelli onderzoek naar dat
(vermeende) tekort aan kennis en vaardigheden bij de beschikbare
talenten op de arbeidsmarkt. Titel van het rapport dat Cappelli
schreef ‘Skill Gaps, Skill Shortages and Skill Mismatches: Evidence
for the US‘. Dat we de bevindingen ook kunnen gebruiken voor de
Nederlandse & Europese arbeidsmarkt blijkt uit de intro “The
prevailing situation in the US labor market, as in most developed
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economies, continues to be skill mismatches where the average
worker and job candidate has more education than their current job
requires.” Cappelli stelt al direct dat veel potentiële medewerkers
overgekwalificeerd zijn voor de baan die hen nu wordt aangeboden.
De motivatie van de werkgevers is dat zij daarmee een inhaalslag
willen realiseren….
Om maar met het goede nieuws te beginnen t.w. de algemene
conclusie van Cappelli: “Overall, the available evidence does not
support the idea that there are serious skill gaps or skill shortages in
the US labor force. Persistent, high levels of unemployment reflect
the fact that job seekers still outnumber available job openings.” Dat
zagen wij hiervoor ook, de vraag is vervolgens waar het dan wél aan
schort?
Cappelli: “It may well be that some component of the complaints
represents real problems associated with changes in employer
behavior, such as greater outside hiring and associated increases
in employee turnover and reduced training and internal
development.”


Vooraf aan het aannemen van nieuwe medewerkers gaat
vaak het vertrek van de huidige medewerkers. Nog veel
werkgevers kennen door de economische situatie
nauwelijks groei. Dit vertrek kan verschillende redenen
hebben: – vergrijzing van je populatie; – een flexibele schil
die wordt ingezet op basis van tijdelijke contracten,
contracten die niet worden omgezet naar vaste contracten;
– medewerkers die onder hun niveau worden ingezet,
waarin nauwelijks is geinvesteerd (NB; zeker niet in de
flexwerkers; stelt CBS) en die vertrekken zodra een nieuwe
collega in hun ogen meer kansen c.q. een betere
vergoeding ontvangt*.
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Nu een kandidaat weghalen/-kopen bij je collegaconcurrent is geen optie, want die collega hield er
hetzelfde beleid op na (NB; desinvestering). Daarbij, stelt
Cappelli, leidt het wegkopen van kandidaten tot
ongewenste neveneffecten, van een onbalans in je
salarissysteem tot aan ongewenste prijsopdrijving van
producten en diensten.

Een ‘mooi’ voorbeeld van het wegkopen van een kandidaat bij je
collega is deze week de wervingsactie van de Europese Centrale
Bank. Omdat de controletaak van de ECB sterk is toegenomen is
men op de korte termijn op zoek naar 1.000 kandidaten. Deze
kandidaten dienen te beschikken over ervaring en worden dan ook
geworven binnen de financiële sector.
NB; De arbeidsvoorwaarden van de ECB zijn zo goed, dat je als
geschikte bankier én gezond mens, bijna niet meer kan weigeren.
De volgende uitdaging ligt nu bij de banken: waar vinden zij
geschikte opvolgers (& wat is hen dat waard….)?


Het Onderwijs de schuld geven voor het gebrek aan
kwaliteit van de afgestudeerden is twijfelachtig ook omdat
goed onderwijs het gevolg is van een gezonde economie
(NB; een economie die weet wat er aan ontwikkeling nodig
is voor verdere groei) & niet omgekeerd. Cappelli: “The
view that emerges is one where responsibility for
developing the skills that employers want is transferred
from the employer onto job seekers and schools. Such a
transfer of responsibility would be profound in its
implications. Schools, at least as traditionally envisioned,
are not suited to organize work experience, the key
attribute that employers want. Nor are they necessarily
good at teaching work-based skills.”
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De Overheid dan, misschien? De Overheid kan in de ogen
van Cappelli ook geen ‘staffing agency for employers’ zijn.
De Overheid staat in het algemeen te ver af van de
werkvloer.



De verantwoordelijkheid voor de opleiding en ontwikkeling
van geschikte vaardigheden ligt voor Cappelli bij de
werkgevers: “Work-based skills are easiest and cheapest to
learn in the workplace through apprentice-like
arrangements that one finds not only in skilled trades but
also in fields like accounting and medicine. Unlike in the
classroom, problems to practice on do not have to be
created in the workplace. They exist already, and solving
them creates value for others. Observation and practice is
also easiest to do where the productive work is being done,
and employment creates incentives and motivation that
typical classrooms cannot duplicate.”

Daarvoor is zeker ‘iets’ te zeggen: leren & ontwikkelen op de
werkplek. Eenvoudig gezegd betekent dit voor werkgevers:
Investeer (continue) in je Medewerkers en dat gaat verder dan de
uitgaven voor training & opleiding. De kans dat je organisatie
vervolgens kennis & vaardigheden tekort komt niet alleen als zich
kansen voordoen, beperk je daarmee tot een minimum.
Dan komen we terug bij het citaat van WHEATLEY’s Managing
Director Gary Knight: “We zijn er trots op dat een organisatie
cultuur van continue investeren in de vaardigheden van onze
medewerkers heeft bijgedragen aan een verdubbeling van onze
omzet”, meldde hij in een persbericht dat deze week verscheen.
WHEATLEY is één van de inmiddels tienduizenden werkgevers die
zichzelf een ‘Investor in People’ mag noemen.
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=================
Investors in People, de oplossing.
25 jaar geleden kende de Britse economie vergelijkbare uitdagingen
als onze economie c.q. de Europese economie nu. Een onderzoek
zoals dat nu is uitgevoerd door Peter Cappelli, werd op dat moment
uitgevoerd door wetenschappers van universiteiten als Oxford en
Cambridge. Hun conclusies? Er is een sterke overeenkomt met die
van Cappelli. Vervolgens besloot de Britse Overheid tot de
introductie van het “Investors in People Model”: continue
organisatie ontwikkeling als basis voor nationale economische
groei. Met ruim 20 jaar ervaring bij ruim 1/3e van de Britse
werkgevers i.c.m. een opmerkelijk herstel van de Britse
economie, kan IiP onder het motto “Designed by Business for
Business” stellen dat: “We are the UK’s most successful framework
for business improvement through people management.
The Investors in People Framework underpins everything we do.
Based on 20 years of leading practice, it was designed by business,
for business. Written in consultation with customers, employees and
people management specialists, it provides a path to organisational
change.
Created to meet the ever-evolving needs and challenges of today’s
businesses, the Framework gives you a tangible way to drive your
business forward. The benchmark for any well-run organisation, it
signals to customers and employees your commitment to good
business and people management excellence.”
De kern van het model of raamwerk is de continue ontwikkelcyclus
gebaseerd op het KAIZEN principe. Organisatie ontwikkeling is
daarbij (veel) meer dan geld uitgeven aan opleiding en training. Het
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is continue kijken naar zaken en gebeurtenissen die spelen in de
organisatie: steeds op basis van planning en uitvoering de
uitkomsten of bevindingen beoordelen, nagaan wat er goed gaat én
wat er (steeds) beter kan. Dit varieert van het continue verbeteren
van het Jaarplan tot aan de deelname aan vergaderingen. Je
organisatie kan zichzelf steeds verbeteren. De essentie is dat je
investeringen in je medewerkers en managers renderen, dat deze
uitgaven zeker geen kosten zijn! In 25 jaar tijd heeft het IiP Model
zich naast een Standaard binnen het Raamwerk ontwikkeld tot
modules waarin aandacht voor de thema’s:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Continue Ontwikkeling
Cultuur en Communicatie
Ontwikkelen van Medewerkers
Verzelfstandiging van Medewerkers
Betrokkenheid
Gezondheid en Welzijn
Inspirerend Leiderschap
Kwaliteit van Management
Managen van Prestaties
Waardering en Beloning
Gestructureerd Werken

Ieder van deze thema’s kan worden meegenomen in het
assessment, ieder assessment is dan ook maatwerk.
Een investering die rendeert, dat geldt ook of zeker voor de
investering die je doet in het IiP Raamwerk: je accreditatie als
‘Investor in People’ geldt voor een periode van 3 jaar en in die
tijd dient IiP te renderen. Afhankelijk van de omvang van je
organisatie bedraagt de investering per medewerker bij een
assessment voor de Investors in People – Standaard enkele tientjes
per jaar bij een grote werkgever tot aan ca. € 350 per jaar voor een
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werkgever met naast zichzelf ‘slechts’ 1 medewerker in dienst.
Voorafgaand aan de accreditatie vindt er een assessment plaats. De
uitkomst van dit assessment is een adviesrapport met daarin
aanbevelingen aan de organisatie om zich verder te ontwikkelen én
te verbeteren. De kwaliteit van dit adviesrapport, wat in die 3 jaar
periode nog eens wordt herhaald, daarin ligt de waarde van of het
1e rendement op de investering.
Ook al is TNO in ons land licentiehouder van ‘Investors in People’,
toch blijft het raamwerk voor veel organisaties ‘de grote
onbekende’. Een relatief kleine groep werkgevers in ons land is een
‘Investor in People’. Onder hen zijn: AVANS, Provincie Overijssel,
Gemeente Zwolle, CROON Elektrotechniek, TRIMBOS Instituut,
WIENERBERGER, TOMATORI, POST NL, TNT. Deze laatste is het
voorbeeld van een organisatie die de accreditatie wereldwijd heeft
geïmplementeerd.
Organisaties die internationaal de IiP-accreditatie voeren zijn o.m.
de automerken BENTLEY en VAUXHALL, binnen de Horeca varieert
dit van het 5* LANDMARK hotel, het ook 5* DUSIT THANI in Dubai
tot aan McDONALD’s. binnen de nutsbedrijven varieert het tussen
de landen zelfs nog meer zo is QUATARGAS een IiP-er en sinds kort
ook het in Bulgarije gevestigde CEZ Distribution. Kerncijfers
Investors in People International 2014: 40.000 cliënten in 80 landen,
werkgevers met in dienst ruim 10 miljoen medewerkers.
(veel) Meer voorbeelden en casestudies vind je in databank van IiP
International; een databank die, overigens, beschikt over een schat
aan gratis(!) informatie. Nog meer gratis, veelal Nederlandstalige,
info vind je door op deze link te klikken. “IiP, it’s in the People not in
the Paper.” Kennisdelen is één van de basisprincipes van de IiPcommunity.
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Mijn motivatie voor dit artikel ligt bij de bevindingen van Peter
Cappelli want inderdaad: onze Economie kent geen Gebrek aan
Vaardigheden maar Gebrek aan Investering. M.n. de talentvolle
kandidaten, de medewerkers, de jonge mannen & vrouwen die nu
werken maar ook zij die aan de kant staan, verdienen het dat we in
hen investeren!
Investors in People: “We believe organisations succeed by realising
the potential of their people. Because good people make a great
business.”
o

4 Scenario’s Toekomst van Werk en de introductie van
BotlR!

De wereld verandert in het voordeel van degenen die echt iets
willen doen, die een bijdrage willen leveren, die iets willen creëren,
die willen innoveren, die betekenis willen geven aan hun rol in de
samenleving en die zich verantwoordelijk voelen voor hun carrière,
hun leven.” Zie hier de Toekomst van Werk in een notendop.
“De komst van BotlR betekent niet dat we menselijk talent gaan
vervangen. Het betekent dat de medewerkers nu nog meer
persoonlijke aandacht kunnen geven aan de gast, van de optimale
locatie van je kamer tot aan de reservering in je favoriete
restaurant. Technologie i.c.m. persoonlijke bediening dragen bij aan
een klantbeleving die binnen onze sector uniek is.”
“Op het moment dat de robot de taken ging plannen en verdelen,
steeg de productiviteit van de medewerkers en nam de
tevredenheid van de medewerkers toe om het simpele feit dat nu
hun talenten beter tot hun recht komen.”
“Something like five years ago we created the ALOFT brand to
appeal to the tech-savvy, the early adopters, the next-generation
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traveler — the people who wait in line for the next smartphone to be
released.” aan het woord is Brian McGuinness, ALOFT’s global brand
leader in een interview met HBR’s Walter Frick: What Can a Robot
Bellhop Do That a Human Can’t? ALOFT Cupertino is in Silicon
Valley zo wat de buurman van APPLE, dus dat we daar in de gangen
van het hotel de vriendelijke BotlR tegenkomen, mag geen
verrassing zijn. Voor McGuinness is het logisch: de samenwerking
van BotlR met medewerkers die, tijdens hun opleiding,
oorspronkelijk gekozen hebben voor een op gastvrijheid c.q.
klantgericht beroep.
“If science fiction has taught us anything, it’s that once humans start
taking commands from robot overseers, we’re in trouble.” zo luidt
de openingszin van de ook deze week verschenen QZ entry met de
toch iets andere titel: Human workers will take orders from robots,
and they will like it.: geen angst, geen ruzie maar prima
samenwerking tussen mens & robot. De mens komt hierdoor al
helemaal niet in de problemen want onderzoek door MIT laat zien
dat robots veel beter in staat zijn (NB; dan managers……) je
medewerkers effectiever en efficiënter te laten werken.
Een voorbeeld van samenwerking mens & robotica vinden we in ons
land zoals beschreven in een entry die, ook al, vandaag verschijnt:
“In the Netherlands, PHILIPS uses 128 robots to make razors. The
only humans are the nine workers who perform quality checks.
Robots can also do without lighting, heat, air conditioning,
supervision, food, and bathroom breaks.” (……) Bron BCG.com: The
Rise of Robotics.
Waar gaan werk en werkplek naar toe? Lynda Gratton schreef
hierover al eerder The SH/FT, deze week schrijft Chuck Blakeman ‘in
het verlengde daarvan’ op INC de entry Unmotivated Employees
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Won’t Like Where The Work World Is Headed. Blakeman vat daarin
4 scenario’s samen die eerder verschenen bij DELL:
1.
2.

3.

4.

Crowdsourcing and Crowdsource services. People will
work everywhere and some will never meet.
Productivity measured in outputs, not hours.
Participation Age implication: This a results-based
culture, replacing the traditional time-based culture.
Values vs. rules. Values, which guide and encourage
personal initiative, will be more prevalent than rules,
which box people in, dull their thinking, and keep them
from innovating.
Employee-led innovation. The best innovation will
come from the “bottom up,” not from management or
R&D departments.

Het initiatief voor werk en het resultaat van werk zal veel meer dan
dat dit nu het geval is, de verantwoordelijkheid zijn van de
individuele medewerker. Wellicht heeft Blakeman gelijk als hij stelt
dat niet iedere werknemer hier blij van wordt. Maar de vraag wordt
dan opportuun: wat voegen de niet (of minder) blijen toe?…..
Dat er ondernemers blij zijn met kansen in de wereld van werk en
dat zij én hun bijzondere medewerkers betekenis willen geven aan
hun rol in de samenleving, dat lees ik vanochtend in de FtM entry
Bouwen op Blind Personeel. Met hun initiatief CTaste, CTalents en
CtheCity beschikken Sandra Ballij en Bas de Ruiter zowel over een
bijzonder businessmodel als bijzonder talentmanagement en lijken
zij hiermee een voorschot te hebben genomen op de Toekomst van
Werk!
Ctalents en BotlR, ze kunnen ‘zo maar’ goede collegae c.q. collegaconcurrenten zijn….
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SEPTEMBER


Rapport Commissie Borstlap roept vraag op of NZa zoveel
anders is dan gemiddelde organisatie….

“Op donderdag 12 december 2013, vond het jaarlijkse kerstdiner
plaats in een restaurant in de Utrechtse Zakkendragersteeg.” De
‘Zakkendragersteeg’, op het moment dat ik deze zin lees in
het Rapport van de Onderzoekscommissie Intern Functioneren
NZa, roept dat associaties bij me op.
Die avond neemt Arthur Gotlieb aan tafel plaats naast zijn
leidinggevende, de leidinggevende waarmee Gotlieb op 28
november nog een voor hem vernietigend beoordelingsgesprek had
gevoerd. Achteraf analyseert de leidinggevende, een unitmanager,
het als ‘een avond waarin beiden een prettig gesprek voerden…..’.
Inmiddels is ruimschoots bekend dat Arthur Gotlieb is overleden en
dat zijn nalatenschap in de vorm van een ‘precies 600 bladzijden’
dik dossier, de NZa in een totale transformatie heeft gebracht. Deze
entry gaat niet over klokkenluider Gotlieb, daarvoor verschijnt deze
week het boek Operatie ‘werk Arthur de deur uit’. Deze entry gaat
ook niet over mogelijke organisatorische misstanden binnen de
NZa. Deze entry gaat in op het voor het HR Beleid van iedere
organisatie relevante rapport van de Commissie Borstlap.
Sterker nog het rapport roept de vraag op of de NZa in de uitvoering
van dat HR Beleid zoveel anders is dan ‘de gemiddelde
organisatie’?……
“Op donderdag 9 januari 2014 om 16.38 uur stuurde hij (NB; Arthur
Gotlieb) per aangetekende post zijn bezwaarschrift toe aan de
voorzitter van de raad van bestuur van de NZa, mr. drs. T.W. (Theo)
Langejan: ‘Mijn bezwaarschrift is een kroniek van de reorganisatie
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en een aanklacht tegen de wijze waarop ik jarenlang behandeld
ben.’ Op vrijdag 10 januari 2014 om 8.04 uur nam een van de
receptiemedewerkers van de NZa het bezwaarschrift in ontvangst
en tekende een ontvangstbevestiging van PostNL.
Het bezwaarschrift telt exclusief bijlagen precies 600 bladzijden en
past in twee witte ringbanden. ‘Om praktische redenen’ bracht hij
op maandag 13 januari 2014 tien extra exemplaren naar de NZa en
overhandigde deze aan de secretaris van de Commissie van advies
voor bezwaarschriften van personeel van de NZa.” Rapport van de
Onderzoekscommissie pg. 38.
Vrijwel direct na de ontvangst van dit bezwaarschrift treedt bij de
NZa een (blijkbaar) ad hoc manier van ‘damage control’ in werking.
Iedere lezer is zich bewust over het potentiële gevaar van de inhoud
van dit doc., ‘mocht dit bij een krant als De Telegraaf belanden’…..
Er wordt een jurist benaderd. De bedrijfsarts wordt in enige mate
bewerkt, maar zij weet haar rug (opmerkelijk) recht te houden. Op
zich zijn dit allemaal ‘logische reacties’ op info die een klokkenluider
zou kunnen(!) openbaren.
Als klap op de vuurpijl wordt op 17 januari besloten “Om niet langer
de onderlinge communicatie te laten verlopen via de e-mailboxen
van de NZa. Allereerst omdat er medewerkers gemachtigd waren
om berichten in de in-boxen te lezen. Klaarblijkelijk bestond ook
vanwege de grote hoeveelheid (verwijzingen naar) e-mailverkeer de
indruk dat Arthur Gotlieb toegang had tot de e-mailboxen.” (pg. 40)
Bij dit soort besluiten komt de vraag op: is dit regulier Beleid of is er
hier sprake van paniekvoetbal? In Hoofdstuk 4 komt de Commissie
Borstlap met een voorzet daartoe. Titel van dit hoofdstuk “Beleid en
Praktijk op het Gebied van HRM”. In dit hoofdstuk komen thema’s
aan bod als: HR-Cyclus en vlootschouw, Opleidingsbeleid,
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Gratificatiebeleid, Beleid bij Onvoldoende Functioneren,
Ziekteverzuimbeleid, Arbobeleid en de Integriteitscode. Voor veel
organisaties kan dit hoofdstuk (toch) een goede basis vormen voor
het HR-Beleid, maar over het stoppen van onderling e-mailverkeer
geen woord.
Dan over naar de praktische toepassing van dit HR Beleid bij de NZa.
Paragraaf 2 van Hoofdstuk 4 geeft daarover duidelijkheid, in het
kort:




Onafhankelijke Positionering HR-Kolom: “Van een
zelfstandige rol van HR ten opzichte van de directies is in
de ogen van allen waarmee de Onderzoekscommissie heeft
gesproken geen sprake.”
Uitvoering van het HR Beleid: “Tijdens de gesprekken
kwam veelvuldig het beeld naar voren dat in het Beleid, en
bij de uitvoering van dat Beleid, teveel de nadruk ligt op
prestaties en resultaten en dat de menselijke kant en
ieders individuele kwaliteiten daarbij onderbelicht zijn.”

M.a.w. een HR Beleid dat vooral een “papieren tijger” is. ‘Waar
niet?’, zeggen we dan…..
Hoofdstuk 5 beschrijft de “Werksfeer en Organisatiecultuur”. Het
voor dit hoofdstuk uitgevoerde cultuuronderzoek levert als
algemene cultuuromschrijving op: “Medewerkers van verschillende
directies schetsen een beeld van de NZa waarin mensen van elkaar
precies weten in welke schaal zij zitten, en ook precies van elkaar
weten of zij dat waarmaken of niet. (…) Verminderd presteren, al is
het tijdelijk, is minder geaccepteerd. Een tijdelijk of structureel
onderpresteren heeft dus grote gevolgen voor hoe een
medewerker door andere medewerkers wordt gezien.”
Prestatiegericht dus, deze cultuur. Is dat uniek?
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Verder levert het cultuuronderzoek de volgende resultaten op:




NZa medewerkers zijn, vergeleken met een voor het
onderzoek gehanteerde referentiegroep, positief over
onderwerpen als: collegialiteit, teamsamenstelling,
onderling vertrouwen, feedback geven en ontvangen,
voorbeeldgedrag van leidinggevenden en een respectvolle
behandeling.
Waarop de leidinggevenden binnen NZa lager scoren dan
hun collegae binnen de referentiegroep is het thema
“bieden van emotionele veiligheid”.

Deze resultaten roepen dan de vraag op: scoort de NZa hierin nu
zoveel anders dan een ‘gemiddelde Nederlandse organisatie’? Zijn
niet veel organisaties in ons land prestatiegericht? Welke
organisatie functioneert 100% effectief, efficiënt? Scoren
‘gemiddelde werkgevers’ op vergelijkbare punten bij een
cultuuronderzoek onder hun medewerkers ook hoger dan de
referentiegroep?
Wat bij mij blijft hangen dat is de opmerking over het gebrek aan
emotionele veiligheid. Over de relatie met Arthur Gotlieb wordt er
daarover in het rapport opgemerkt: “Het heeft de leidinggevenden
kennelijk aan managementvaardigheden en empathie
ontbroken om Arthur Gotlieb in de afgelopen jaren de effectieve
begeleiding en de duidelijkheid te geven die hij nodig had.” Triest,
toch roept ook dat de vraag op: is de NZa daarin uniek? Een gebrek
aan managementvaardigheden (in deze hectische tijden) c.q. een
gebrek aan empathie (niet écht een Nederlandse eigenschap) bij
leidinggevenden, komt dat niet vaker voor?
Let wel: dat er nu wordt ingegrepen binnen de NZa daarvoor is na
dit drama zeker ‘iets’ te zeggen. Maar de vraag is dan: lopen
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medewerkers én klanten niet bij iedere organisatie een risico als er
niet aan de afspraken (verwachtingen) wordt voldaan? Dient er niet
bij veel meer organisaties te worden ingegrepen i.v.m.
organisatorisch disfunctioneren? Of wachten wij ‘Zakkendragers’ op
het volgende slachtoffer?
Willen we nu voorkomen dat er een trend ontstaat dan zijn er, niet
alleen voor ‘de gemiddelde organisaties’, oplossingen zoals:





Dienend Leiderschap, kijk o.m. eens naar Net-a-Porter’s
v/m CEO Mark Sebba;
een Beleid gericht op Gezondheid en Welzijn, gezondheid
en welzijn zowel van medewerkers, klanten als
leidinggevenden, het uitgangspunt bij dit specifieke G&W
Beleid is: het beleid zit ‘in’ de mensen, commitment, niet in
een grote hoeveelheid papier…..
als voorbeeld binnen de Gezondheid en Welzijn aanpak
meer specifiek c.q. gerelateerd aan het hiervoor
aangehaalde (gebrek aan) ‘empathie’ is er deze entry:
“Empathy drives profit – why taking time to care pays off ”

‘It still matters a great deal to have a good boss, and it is still one of
the worst things to have a bad one.‘ Peter Cappelli
o

Top 30 Medewerker Betrokkenheid Strategieën voor
Moderne Managers (+ eboek).

“Vader leerde me mensen te motiveren. Iedere leidinggevende wil
altijd alles zelf doen, maar dat werkt niet. Je moet mensen in hun
waarde laten, niet altijd alles beter weten. Het is een belangrijke les
geweest, één die ik mijn hele leven in de praktijk heb gebracht , tot
in de Raad van Bestuur. Laat mensen hun gang gaan, laat ze werken,
laat ze dingen ontdekken en daar zelf de vruchten van plukken (en
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dan met een lachje) Al moeten ze natuurlijk wel weten wie de baas
is.”
5 december 2005 overleed Frits Philips, dat overlijden leverde één
van de eerste ManPro entries op. De ‘boodschap’ van Frits Philips
was duidelijk: betrokkenheid van medewerkers is cruciaal voor het
succes van organisaties, niet alleen bij PHILIPS.
9 jaar later blijkt dat er aan dat principe van (meer) betrokkenheid
van medewerkers nog nauwelijks iets is veranderd (wellicht is het
belang zelfs toegenomen). Maar ook blijkt dat er met de Tip van
Meneer Frits weinig is gedaan. Zo maakt één van de meest
recente ManPro entries, die ingaat op de affaire bij de NZa, pijnlijk
duidelijk dat een gebrek aan erkenning door de organisatie van die
betrokkenheid van een medewerker, kan leiden tot excessen.
In de Geest van Frits en om te proberen dergelijke excessen nu
eindelijk eens de kop in te drukken, heb ik een Top 30 voor je met
Medewerker Betrokkenheid Strategieën!
Het Britse Investors in People komt deze week met het ebook ‘Top
30 Employee Engagement Strategies for Modern Leaders’. Deze Top
30 komt voort uit ruim 20 jaar ervaring met succesvolle organisatie
ontwikkeling bij 40.000 cliënten in 80 landen, werkgevers met in
dienst ruim 10 miljoen medewerkers. Ervaring met een
businessmodel dat gebaseerd is op het principe van medewerker
betrokkenheid. Eerst geef ik je een overzicht van deze Top 30,
vervolgens de link naar dit (interactieve) eboek.



Zorg voor een Sterk Merk, een merk waarop medewerkers
trots kunnen zijn.
Communiceer de Visie.
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Benoem Kernwaarden en maak die tot de basis van je
activiteiten.
Geef je medewerkers de mogelijkheid Input te leveren.
Haal je voordeel uit Focus Groepen, groepen waarop je je
ideeën kan loslaten.
Betrek je Medewerkers bij je Strategie, bij Doelstellingen
die ook hun doelstellingen zijn.
Houd aandacht voor Gezondheid en Welzijn binnen het
werk.
Laat je medewerkers profiteren van initiatieven gericht op
Gezondheid en Welzijn.
Pas Flexibiliteit in het werken toe.
Zorg voor een correcte Functiebeschrijving.
Leer je medewerkers ook over andere taken en laat hen
ook andere functies uitoefenen.
Moedig Innovatie en innovatieve ideeën aan.
Biedt je medewerkers de mogelijkheid zich te Ontwikkelen.
Creëer een organisatiecultuur waarin continue van elkaar
wordt geleerd.
Open deuren c.q. creëer Kansen voor je medewerkers.
Haal overbodige (management)lagen weg.
Bewaak een Positieve werkcultuur.
Zorg ervoor dat Beloning op een Eerlijke en Transparante
manier plaatsvindt.
Breng financiële en niet financiële Waardering met elkaar
in Balans.
Zorg voor een Constructieve manier van werken tussen
leidinggevenden en hun medewerkers.
Ben Zelfbewust, ken je goede en je minder goede
eigenschappen.
Inspireer en biedt Kansen.
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Ben een manager, een leider die in staat is om op 3
Niveaus te Luisteren: feiten, gevoel, zingeving.
Ben een Rolmodel, een (school)voorbeeld.
Ben een Visionair.
Leer je medewerkers Kennen, doe dat oprecht.
Laat je medewerkers eigenaar zijn van en blijven over hun
beslissingen en hun ervaring.
Ben een Benaderbaar leidinggevende.
Biedt de mogelijkheid tot Zelfverantwoordelijkheid.
Beloon zowel het individu als het team zodra dat verdiend
is, ‘ere wie ere toekomt’.

“Building and sustaining a great team involves focusing on
the people-orientated aspects of leading an organisation.
Perhaps the most complex and unpredictable part of any
organisation – there is no recipe for instant success and no secret
formula for ‘Employee Engagement’. But excellence can be achieved
by everyone, because it’s about creating engaging
motivational workplaces, and that starts with modern leadership.
People are usually the greatest financial cost for an organisation –
mistakes are costly but the opportunity for gains are tremendous.
The Demands of a Modern Leader.”
Bron: ‘Top 30 Employee Engagement Strategies for Modern
Leaders’, een interactief eboek.
o

Robot vervangt nu ook Manager, toch plant Kabinet
100.000 extra banen.

Lynda Gratton’s The SH/FT (2011) is in de voorbereiding op
Prinsjesdag 2014 door niemand van het Kabinet Rutte e/o de
ondersteunende ambtenaren gelezen. Kennis genomen van Erik
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Brynjolfsson en Andrew McAfee’s The Second Machine Age (2014)
lijkt ook niet het geval te zijn. Tegen trends in wil het Kabinet Rutte
de lasten verlagen om zo door werkgevers in 10 jaar tijd 100.000
extra banen te laten creëren……
De 3D printer geeft (thuis)fabricage een nieuwe dimensie.
Autonoom vervoer vindt plaats op het moment dat ik dit typ.
GOOGLE’s plannen met domotica zetten ook de (thuis)Zorg in
beweging. De eerste volledig gerobotiseerde HoReCa gelegenheid
kan deze week nog worden geopend. De GiGaFactory die Elon
Musk’s TESLA in 2020 opent in Nevada zal op de werkvloer slechts
een handjevol medewerkers kennen. Verbazingwekkend dat
Minister Asscher toch denkt banen voor laaggeschoolden te kunnen
creëren en een arbeidsklimaat te kunnen scheppen dat talenten
aanzet naar Nederland te immigreren.
Het 100.000 banen plan lijkt mij niet alleen een Utopie, het lijkt ook
van een redelijke naïviteit te getuigen; helaas.
In The SH/FT beschrijft Gratton The Third Wave of Virtual Work.
Werken? Je talenten delen? Dat kun je voor steeds meer
banen vanaf iedere werkplek, het is niet meer locatie gebonden.
Laat staan dat er een arbeidsrelatie werkgever/werknemer nodig
is. In hun werk beschrijven McAfee en Brynjolfsson de opkomst en
invloed van Robotica op werk en werkomgeving. Eerder al
publiceerde Clayton Christensen zijn gedachtengoed over
disruptieve technologieën. Technologieën die zich in een rap tempo
ontwikkelen en daarmee een impact hebben op maatschappij en
werk. Los van dat alles denken Rutte c.s. in 10 jaar tijd 100.000
extra(!) te kunnen laten creëren….
Voor een belastingvoordeel van $ 1,3 miljard creëert TESLA 6.000
extra banen in Nevada. ‘Het kan dus toch.’ zeg je dan,
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waarschijnlijk: ‘Fiscale mogelijkheden bieden en daarmee extra
banen realiseren!’ OK. Los van de vraag of dat bedrag veel of weinig
is, zullen die banen vooral te vinden zijn in de dienstverlening. We
kunnen daarbij denken aan de toeristische aandacht die deze
GiGafactory zeker zal trekken. Factory tours, een TESLA Shop met
TESLA memorabilia, VIP treatments voor TESLA Enthusiasts.
Mogelijk zelfs een naastgelegen TESLA pretpark analoog aan
FERRARI WORLD in Abu Dhabi. Al dit soort activiteiten zullen
ongetwijfeld positieve invloed hebben op lokale HoReCa. Dat vraagt
dan om medewerkers die, typisch Amerikaans wellicht,
‘dienstverlening in het hart hebben’. Een speciaal soort talent
‘dienstverlening’, een (unieke) competentie zelfs(!), zo leert de
decennialange ervaring van SouthWest Airlines. Niet iedere
werkloze kan, bijscholing of niet, daar dan ook in mee.
Vorige week verscheen bij WHARTON Univ. de entry Can a Robot Be
Your Boss? Om maar ‘met de deur in huis te vallen': Ja dat kan, heel
goed zelfs. Zo blijkt al eind augustus n.a.v. wetenschappelijk
onderzoek van de WHARTON collega’s bij MIT SLOAN: Human
workers will take orders from robots, and they will like it. Zie
VID. Het blijkt dat een robot veel beter in staat is tot planning en
het logisch en efficiënt volgtijdelijk uit laten voeren van
werkzaamheden. De productiviteit van deze medewerkers ging na
aansturing door ‘manager’ robot met stappen vooruit. Mogelijk dat
werkgevers die willen profiteren van de voordelen die Rutte &
Asscher hen nu gaan bieden, de oplossing dan ook kunnen vinden in
de samenwerking van medewerker en robotica.
In het WHARTON artikel merkt Peter Cappelli nog op: “So far, the
things that are being automated don’t seem to affect the
supervisor-employee relationship much. It still matters a great deal
to have a good boss, and it is still one of the worst things in the
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workplace to have a bad one.” Is het een idee voor Rutte c.s. om
daar geld in te steken?
o

Organisatieproblemen Oplossen? Stel een Vrouw aan!
#HeforShe

De prestigieuze National Football League benoemde gisteren Dawn
Hudson tot de nieuwe Chief Marketing Officer. Dit gebeurt op het
moment dat de clubs in deze competitie worden geconfronteerd
met een fors verlies aan sponsoren naar aanleiding van recente
schandalen die varieerden van discriminatie, via huiselijk geweld tot
aan kindermisbruik door topspelers binnen de NFL. Niet alleen het
verlies aan sponsoren zorgde voor een overvolle bestuursagenda,
de mediastorm die volgde deed daar nog een schepje bovenop.
Het voltallig mannelijke bestuur van de duurste/rijkste competitie
ter wereld bleek niet langer in staat genoemde problemen het
hoofd te bieden vandaar dat na jarenlang aandringen zelfs de NFL
nu overstag gaat op het thema diversiteit. “We are looking forward
to working with Dawn, whose experience as a leader and marketer
will help further connect the NFL with fans.” aldus Commissioner
Roger Goodell in het NFL-persbericht dat verscheen. Let op de
nuance ‘connect‘…….
De eerste uitdaging van Dawn wordt waarschijnlijk niet ‘Marketing’
maar het antwoord op de vraag: wat doe je met talentvolle
medewerkers die de regels hebben overtreden?
Commentaren in de Amerikaanse media zijn duidelijk: wil de NFL
het vertrouwen herstellen dan dienen de rotte appelen te worden
verwijderd! Zie vid & lees o.m. het WSJ artikel The National Football
League Wanted to Become a Constant Obsession—And Now It Is.
Dat dit ‘verwijderen’ kan leiden tot ‘competitievervalsing’ nemen de
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Amerikanen op de koop toe. Let wel: bij de schandalen die
plaatsvonden binnen de NFL in de recente zomermaanden zijn niet
de minsten betrokken. Laat je die topspelers, overtreders van
regels, gaan dan kan het met je favoriete rol als team voor dit
seizoen zijn gedaan.
In haar sublieme commentaar, een aanrader als je wil weten hoe je
omgaat met degenen die de regels overtreden, NFL Owners Can’t
Manage Their Players Without Better Rules stelde HBR’s editor
Sarah Green vorige week: “The only clear principle that seems to
have guided the NFL during its summer of shame is this one: don’t
change anything unless you absolutely have to. No matter what
industry you are in, this is always a recipe for disaster.
Until fans, sponsors, media partners, and other stakeholders hold
the NFL’s feet to the fire, the short-sighted lawlessness will
continue. That is a pity. The NFL needs to figure out what its rules
are, and apply them consistently. It’s the only fair thing to do for its
employees, its executives, and its fans.”
Een helder commentaar, dat schijnbaar (in)direct leidde tot de
aanstelling van Dawn Hudson. Was de reactie op regelovertreders
in ons land ook maar zo direct….. (NB: lees event. ook RTL’s Ivo en
de bagagedrager.)
Nu bezien vrouwen uitdagingen vanuit een ander perspectief dan
mannen (NB; lees o.m. Can women fix capitalism?), Hudson staat
(toch) voor een forse uitdaging. De NFL staat (stond) niet
écht bekend om een Gelijkheid en Diversiteit Beleid. Zo werd in juni
2013 pas de eerste vrouwelijke NFL Official aangesteld, Sarah
Thomas: “Having a female involved and the NFL showing its
diversity, well, that’s just a bonus.” Diversiteit als een extraatje… Op
hetzelfde moment hanteert de NFL voor de bekende
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(vrouwelijke) Cheer Leaders een reglement waarvan ‘de honden
geen brood lusten’. Tot in detail is vastgelegd waaraan deze jonge
vrouwen zich dienen te confirmeren, er blijft voor hen weinig
vrijheid over, dat terwijl de beloning voor hun inzet abominabel is.
Dat wordt binnen de organisatieproblemen van de NFL het 2e
aandachtspunt voor Dawn.
Dat het v.w.b. diversiteit ook anders kan, in de VS, laat eBay zien.
Naast een ‘Diversity and Inclusion’ paragraaf, “eBay Inc. firmly
believes that a high-quality, diverse workforce is critical to our
success.”, bleek uit recent onderzoek dat eBay ‘verrassende
diversiteit data laat zien’. In een commentaar daarop bij McKinsey
Insights meldde Michelle Angier, the global leader of eBay’s
Women’s Initiative Network: “We zijn tegen quota’s maar we zijn
voor vooruitgang, daarom investeren we bij eBay in diversiteit.” &
“In the future, winning companies will be those that learn to deploy
the entire workforce productively and inclusively. We hope eBay will
be one of them.” Vrouwen, niet alleen om organisatieproblemen op
te lossen maar ook om continuïteit te waarborgen. Wie wil dat niet?
Stel nu dat je dit als mannelijk bestuurder/manager ook wil, je wil
laten zien dat Gelijkheid en Diversiteit een serieus Beleid wordt
binnen je organisatie, dan kun je wellicht allereerst je HeforShe
Commitment afgeven. Dit HeforShe Commitment is een initiatief van
UN Women: “Gender equality is not only a women’s issue, it is a
human rights issue that requires my participation. I commit to take
action against all forms of violence and discrimination faced by
women and girls.” (NB; op dit moment hebben 1.000 NL mannen
hun HeforShe Commitment afgegeven. Het is interessant om m.b.v.
de interactieve map op de site de commitments per land te zien.)
Een persoonlijk commitment afgeven aan het thema diversiteit
zoals eBay’s CEO John Donahoe dat deed, want inderdaad: de NFL is
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niet de enige organisatie die, hopelijk met de komst van een vrouw
als Dawn, discrimineerde…… (NB; da’s dan verleden tijd, hoop ik).
o

Na Eed van Hippocrates, Eed van Advocaten, Bankierseed,
Accountantseed ook een ISterroristeneed?

“Om vertrouwen te kunnen verschaffen moet je allereerst zelf
worden vertrouwd.” zo opent ‘In het Publiek Belang’ een rapport
samengesteld door de voornamelijk uit jonge accountants
samengestelde Werkgroep Toekomst Accountantsberoep. Da’s al
direct een interessante zin: eerst dienen je klanten jou, als
accountant, te vertrouwen dan pas vertrouw jij hen.
Voor mij is dat nu precies andersom: als ik jou niet vertrouw dan zal
jij mij nooit vertrouwen. Het is hetzelfde als met respect: het begint
allemaal bij mij. Overigens, je kan deze volgorde ook hanteren voor
integriteit, moraliteit, ethiek: ben ik het niet, dan mag/kan ik dat
ook niet van jou verwachten; toch?
Het aantal ‘Eden’ dat momenteel kan worden afgelegd door de
beroepsbeoefenaren uit een scala aan door schandalen getroffen
beroepsgroepen is niet meer te tellen. Je kan dan ook eenvoudig
(sic.) concluderen dat het woord ‘Eed’ in ernstige mate is
gedevalueerd: “Leg maar een Eed af & alles is opgelost.”
Hippocrates draait zich om in zijn graf.
Een gemêleerd gezelschap bevindt zich in een bomvolle zaal. Op het
podium staat een beëdigd notaris. Hij leest plechtstatig de tekst van
een Eed voor. Hij spreekt zijn laatste zin uit: “Ik zweer/beloof dat ik
mij nimmer zal bezondigen aan enige daad van terrorisme tegen
Staat, burgers en samenleving. Dat verklaar en beloof ik.” Met een
bij ieder van de aanwezigen beroepsgroepleden hoorbare brok in
de keel klinkt als uit één mond: “Dat beloof ik!”. Vanaf dat moment
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zijn wij gevrijwaard van iedere vorm van terrorisme en is angst
daarvoor dan ook niet meer nodig….. Geloof je het zelf? Let wel: d.i.
dus een fictieve situatie (NB: de tekst is een vrije vertaling van dat
wat de Staatscourant meldt over de Bankierseed.)!
De AFM kwam deze week met het persbericht “Structurele
tekortkomingen bij grootste accountantsorganisaties, fundamentele
hervormingen en cultuurverandering noodzakelijk.” Het is niet fraai,
dat wat de Big Four laten zien. Na alle schandalen levert de
rapportage niet nog meer schokkende bewijslast op, alleen dat er
tussen de AFM rapportage van september 2010 en die van dit jaar
blijkbaar niets is gebeurd binnen de onderzochte organisaties om
ook maar iets aan het toen al geconstateerde laakbaar gedrag te
veranderen. Het gaat zover dat de AFM voorstelt om nu toch maar
eens “een kwaliteitsgerichte cultuur te creëren binnen de sector”.
Die focus op kwaliteit is er dus niet; citaat: “Er is geen cultuur
geweest van elkaar aanspreken op het nakomen van afspraken.”
Anders waarschijnlijk dan met het versturen van declaraties.
Op dezelfde dag dat de AFM met genoemde rapportage kwam,
publiceerde de Werkgroep Toekomst Accountantsberoep ‘In het
Publiek Belang’. Na alle schandalen proberen enkele gemotiveerde
accountants/controllers te redden wat er nog te redden valt. Buiten
de ongelukkige openingszin is het een leesbaar resultaat met een
groot aantal goede intenties. Zo luidt ‘maatregel 1.1: De
beroepsgroep voert een beroepseed in voor accountants. Deze
wordt afgelegd op het moment van inschrijving in het
accountantsregister.” Weest gerust beste burger: zodra de eed is
ingeschreven kunnen wij weer uw volledig vertrouwen genieten.
Interessant.
“For all the easy talk about the need to repair dysfunctional cultures,
it is still one of the hardest management challenges.” schreef
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Financial Times columnist Andrew Hill eerder deze maand in zijn
krant.
“Tenzij managers bereid zijn tot persoonlijke veranderingen, zal de
organisatiecultuur weerbarstig blijven.” schreven Quinn & Cameron
velen jaren eerder in de inleiding op hun bekende OCAI Model.
Veranderen doe je niet zomaar, zeker niet als een organisatie wordt
getroffen door excessen die ver verwijderd zijn van dat wat
maatschappelijk verantwoord is en verantwoord kan worden. KPMG
geeft met de benoeming van Jan Hommen tot voorzitter van de
RvB al aan wat Hill, Quinn & Cameron bedoelen: je hebt voor
culturele verandering nieuwe mensen nodig & inderdaad ‘mens’ is
hier meervoud.
Terug naar de jonge, (gelukkig) enthousiaste accountants van de
Werkgroep. Zij pleiten, uiteraard, voor een opleiding: “Wel vragen
wij nadrukkelijk aandacht voor de niet-technische aspecten binnen
de opleiding, zoals kritische houding, ethiek en moraliteit, die juist
essentieel zijn voor het functioneren van de accountant. Wij pleiten
ervoor dat de CEA deze aspecten nadrukkelijker opneemt in de
eindtermen van de opleiding.” Laat de openbare aanbestedingen nu
maar komen.
Mooi maar de vraag is of je ‘zaken’ als ethiek en moraliteit kan leren
in een opleiding? Ik betwijfel dat. Natuurlijk kan ik je ‘iets’
bijbrengen over ‘ethiek’ en ‘moraliteit’ (NB; lees dit blog of
raadpleeg onze Kennisbank en je beschikt al direct over aan schat
aan info.). Wellicht pak je hiervan ook zeker ‘iets’ op. maar of jou
dat (niet alleen) als accountant na het tekenen van de
Accountantseed ook ethisch, moreel, zelfs integer maakt? Zoals
gezegd: ik betwijfel dat. Je deed dit niet, dus waarom zou je dit nu
wel doen? Wat maakt dat ik je nu (wel) ga vertrouwen? Dat ik dit als
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eerste doe, vertrouwen, is blijkbaar nodig voor onze goede
verstandhouding.
Mijn ervaring in een scala aan situaties leert me dat gedragingen als
ethiek, moraliteit, integriteit, zelfs klantgerichtheid en het nakomen
van je afspraken, persoonlijke (kern)competenties zijn: je hebt het
of je hebt het niet. Iets als het zweren op een ‘eed’ lost dat niet
voor je op; helaas…….
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OKTOBER
o

Zelfmanagement, zelf je werktijden bepalen, het kan; niet
alleen @VIRGIN!

Is het fout dat je als werkgever extra verdient aan de extra vrije tijd
van je medewerkers? Die vraag doet zich voor nadat vorige week
VIRGIN’s CEO Richard Branson op zijn blog de entry post-e Why
we’re letting Virgin staff take as much holiday as they want.
Branson geeft (een deel van) zijn medewerkers volledige vrijheid
van handelen v.w.b. werktijden en het opnemen van vrije dagen.
Het beoogd (bedrijfs)resultaat: meer winstgevendheid en meer kans
op continuïteit voor VIRGIN.
Dat wat bekend staat als ‘Zelfmanagement‘, was direct
‘wereldnieuws’. De commentatoren vielen/vallen over elkaar heen.
Dit varieerde van voorstanders zoals in de entry Richard Branson Is
Right: Time Is the New Money tot fervent tegenstanders zoals blijkt
uit het commentaar van FT.com’s Lucy Kellaway in Branson’s big
holiday offer – give us a break en uit het TIME artikel Quit Gushing:
Richard Branson’s Unlimited Vacation Is a Trick. In ons land kwam
ook wat dit betreft direct ‘de ware aard naar boven': volgens
arbeidsjuristen(!) ‘lijkt dit plan vrijgeviger dan het is’, zo meldt RTL
Nieuws.
Toch opmerkelijk al die reacties want het plan waarmee Branson nu
komt betekent voor de gemiddelde werkvloer wellicht een
aardverschuiving, maar ‘wereldnieuws’ dat is het (toch) niet. Terwijl
wij het er hier over hebben, gebeurt zelfmanagement wereldwijd al
op verschillende werkplekken….
In zijn entry refereert Branson aan NETFLIX, de organisatie waar
vandaan hij dit managementidee heeft dankzij het artikel dat één
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van zijn dochters las in The Telegraph: Netflix lets its staff take as
much holiday as they want, whenever they want – and it works.
NETFLIX is inderdaad (ook) een bijzondere werkgever: “At Netflix we
value high performance, freedom and responsibility. We don’t focus
on rules, processes or procedures. We are candid and transparent
and seek excellence in everything that we do.”
Zo hanteert NETFLIX in het verlengde daarvan
als ‘regel’ voor bestedingen, uitgaven, investeringen: “Act in
Netflix’s best interests.”
I.d. hanteert ook de in Californië gevestigde tomatenkweker
MORNINGSTAR: “We want colleagues to take personal responsibility
and hold themselves accountable for achieving our Mission.”
Zelfmanagement => persoonlijke verantwoordelijkheid, ook v.w.b.
de investering die jij persoonlijk doet in de spullen die je nodig hebt
om jouw werk goed te kunnen doen. “Vertrouwen” is hier het
kernbegrip, vertrouwen gebaseerd op het persoonlijk commitment
van de medewerker.
MORNINGSTAR laat met dat commitment zien dat deze
verantwoordelijkheid niet vrijblijvend is. I.d. zien we ook bij W.L.
GORE & Associates, de organisatie die je de bakermat van
zelfmanagement kan noemen (NB: inderdaad, zelfs eerder dan
SEMCO & Partners): “But once you’ve made your commitment as an
associate, there’s an expectation that you’ll deliver. So there are two
sides to the coin: freedom to decide and a commitment to deliver on
your promises.” Terri Kelly, W.L. GORE’s CEO in een interview met
Gary Hamel. Feitelijk stelt Kelly past het principe van
zelfmanagement niet bij iedere werknemer, die ervaring wordt
gedeeld voor de overige hier genoemde werkgevers.
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eBAY is de volgende organisatie die het principe
van zelfmanagement toepast, de motivatie daarvoor: “In the future,
winning companies will be those that learn to deploy the entire
workforce productively and inclusively. We hope eBay will be one of
them.” Zelfmanagement als onderdeel van een Strategisch HRM
Beleid; prima idee.
ZAPPOS is op dit moment de werkgever die het principe van
zelfmanagement nog een trede hoger heeft gebracht d.m.v. het
introduceren van het principe van de Holacratie. “Holacracy had
been described as an organizational approach in which everyone
participates in shaping the company’s future.” Iedereen neemt deel
aan de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf; da’s logisch, toch?
Als je dat accepteert, dan accepteer je ook dat iedereen in de
organisatie gelijkwaardig is: holacratie => geen management.
In Nederland kennen we Buurtzorg, toch spreekt men daar eerder
nog over ‘zelfsturende teams'; ook mooi, maar dat is toch iets
anders. Het zijn overigens niet alleen werkgevers in de VS die
‘zelfmanagement’ toepassen. Zo is het in India gevestigde HCL
Technologies met hun ‘Ideapreneurship‘ (tm) een voorbeeld uit
Azië.
Als je nog iets dieper graaft dan zie je dat 100 jaar eerder Henry
Ford hierover al ideeën had: “It ought to be the employer’s ambition
to pay better wages than any similar line of business and it ought to
be the workman’s ambition to make this possible. What good is
industry if it be so unskillfully managed as not to return a living to
everyone concerned?” Kunnen Leven impliceert dat je ook vrij kan
nemen…… Bron: Richard Branson’s Vacation Policy: What’s Good for
Employees Is Good for Business.
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Stel dat je zelfmanagement nu ook, of toch, wil implementeren:
hoe doe je dat nu? Hoe pas je het principe van zelfmanagement
toe in je eigen organisatie?
Allereerst begint dit (nieuwe) Beleid met het basisprincipe
Vertrouwen: vertrouw je je medewerkers niet, doe dit dan NIET.
Sterker nog: wellicht is het dan raadzaam dat je niemand
aanneemt…
Dan terug naar de vraag: hoe doe je dit? Daarvoor is door Investors
in People ingespeeld op het bericht van Richard Branson met de
entry: Innovate your Working Culture so Everyone Wins
“Giving employees more control of their time, and allowing bright
sparks the chance to work on new ideas, can drive more than just
commitment and performance. It can change the world.
When it comes to letting employees have more control over how
they use their working hours, you’ve got to walk the talk and really
allow them freedom to choose.
1.

2.

3.

Bottom up approach: giving employees ownership of
how they spend their time and allowing them to
become ‘co-creators’.
Concrete, coherent, consistent communication:
including the rationale behind the changes you are
making.
Targets and feedback: as in other aspects of
employees’ jobs, introducing employee freedom
around how they spend their time will only work if
their role has clearly defined targets that they are
involved in setting.”
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Het principe van zelfmanagement past prima binnen de Investors in
People Standaard, zeker nu ook nog eens IiP transformeert richting
High Performance Working (HPW). (NB: de Britten vullen die extra
vrije tijd in met activiteiten van je medewerkers binnen goede
doelen c.q. als vrijwilligerswerk & daarvoor is, niet alleen vanuit de
nationale cultuur, ook ‘iets’ te zeggen.)
Op weg naar HPW, of zoals Branson stelt: “Anyway, simply stated,
the policy-that-isn’t permits all salaried staff to take off whenever
they want for as long as they want. There is no need to ask for prior
approval and neither the employees themselves nor their managers
are asked or expected to keep track of their days away from the
office. It is left to the employee alone to decide if and when he or
she feels like taking a few hours, a day, a week or a month off, the
assumption being that they are only going to do it when they feel a
hundred per cent comfortable that they and their team are up to
date on every project and that their absence will not in any way
damage the business – or, for that matter, their careers!”
Aan het eind van het verhaal is het het Resultaat dat telt, niet je
aanwezigheid…… Win/Win?
*VID: Richard Branson plant zijn vrije tijd voornamelijk op (zijn)
Necker Island. Trouwens, dit eiland is ook te boeken voor jouw
vakantie.
NB: interessant is het om ook het aanvulend commentaar van Josh
Bayliss, VIRGIN’s CEO, te lezen in zijn bijdrage More on the
introduction of Unlimited Leave.
o

DEVELOP and APPRECIATE or DIE! (Ontwikkel en
Waardeer je Talenten of Sterf….)
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“Ik wil iemand een klap in het gezicht geven! Dit is de essentie:
Waarom is het klip & klaar voor een theater directeur, een ballet
gezelschap, de coach van een sportteam dat je zo goed bent als de
kwaliteiten van de talenten waarover je team beschikt? En waarom
is het dat niet voor iemand die verantwoordelijk is voor een
organisatie met 200.000, 20.000 of 2.000 medewerkers?
WAAROM?”
Tom Peters, de auteur van de mega-bestseller In Search of
Excellence is Boos, zichtbaar boos in het filmpje dat McKinsey
plaatst bij het artikel: ‘Tom Peters on leading the 21st-century
organization’. Op 70 jarige leeftijd maakt Peters zich (nog) boos
over het feit dat te weinig organisaties gericht investeren in hun
medewerkers.
Gericht in hen investeren, dat is wat Talent zelf ook wil: ‘Learning
and Career Development’ zoals blijkt uit een door de collega’s van
McKinsey, BCG, zojuist uitgebracht rapport: ‘Decoding Global
Talent’.
De titel van het filmpje waarin Tom Peters verschijnt heeft de
veelzeggende titel: ‘Develop or Die!‘. In de ranglijst ‘Happiness on
the Job’ die BCG opmaakte n.a.v. hun ‘decoding 203.756 talent
profiles’ onderzoek, staat ‘Learning and Career Development’ op de
6e plaats.
Met Stip op No. 1, in het overzicht van ‘zaken’ die talenten gelukkig
maken in het werk, staat: ‘Appreciation for your Work’. Vandaar de
titel van deze entry: DEVELOP and APPRECIATE or DIE!
Tijdens een WEF conferentie in Seoul vroeg Peters aan de
aanwezige business & worldleaders: ‘7 billion people on earth. 4
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1/2 or 5 billion of them work. What in the hell are they going to be
doing in 25 years from now?’
Peters refereert hier aan de opkomst van disruptieve
technologieën, ‘iets’ dat Minister Asscher zich vorige week ook
realiseerde: ‘Robots pikken banen in’. Vervolgens verschilden de
mening van ‘deskundigen’ of er nu wel of niet nieuwe banen
worden gecreëerd o.i.v. robotica. Nog even & we zullen het weten.
Peters is i.i.g. van mening dat voor de kansen van grote groepen
mensen, de situatie op de arbeidsmarkt er niet beter op wordt: “I
really do believe that the only defence against automation is the
development of talent. What other choice is there if you’re
gonna deal with the forces that we’re talking about? You don’t have
any choice except to develop people!‘” Inderdaad, die mening deel
ik: wil je kansen creëren voor mensen dan heb je de plicht hen
continue te ontwikkelen, de trend voor zijn zo gezegd.
& Dat talent c.q. die medewerker zelf? BCG signaleert The Growing
Importance of “Softer” Factors zodra het de arbeidsrelatie betreft. Is
‘iets’ voor te zeggen: Robot => “hard”; Mens => “zacht”.
De leaseauto heeft als secundaire AV afgedaan. Voor de jonge
talenten zal daarbij de opkomst van autonoom vervoer, ook een
disruptieve technologie, ongetwijfeld een rol spelen.
BCG: “The survey provides compelling evidence that workers are
putting more emphasis on intrinsic rewards and less on
compensation.”
Het zal een forse uitdaging worden zowel het ontwikkelen als het
waarderen van medewerkers. Het eerste heeft te lang stilgestaan,
OK er was wellicht een budget beschikbaar als ‘1.000 pp’ c.q. ‘2%
van de loonsom’ maar dat impliceert niet: ‘gericht investeren’.
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Wat het tweede betreft, het uitspreken van waardering voor de
inzet die medewerkers tonen, dat is niet écht een culturele
eigenschap in ons land. Hiervoor geldt de eenvoudige (sic.) Tip: als
je in staat bent om je geliefden te waarderen, dan lukt het je op je
werk met je talentvolle medewerkers ook.
Tom Peters is boos en dat mag hij zijn maar of hij daarmee veel
managers aan het werk krijgt ondanks de sombere vooruitzichten,
‘Sterf!’, voor hun organisaties als zij dit nalaten?…….
o

Anders dan TESLA’s Elon Musk ontbreekt het Overheid en
Publieke Sector aan de SOLL situatie…..

Als ‘docent van werkend Nederland’ leer ik ook van ‘mijn’
studenten; gelukkig. Het is dan ook niet voor het eerst dat hun
ervaringen mij de inspiratie leveren voor een entry, zo ook vrijdag.
Masterstudenten die ieder hun Ministerie, Uitvoerings Orgaan,
Universiteit, Gemeente, Zorgorganisatie, Bankwezen,
vertegenwoordigden leerden mij de termen ‘ideeënsex’ en de
organisatiemetafoor ‘petrischaaltjes’. Tot hun verbazing had ik er
nog nooit van gehoord …..
Tot deze termen behoorde in hun ogen ook het niet benoemen van
een ‘SOLL situatie’ op het moment dat je met een
organisatieverandering start. Je kent dat wel (hoop ik nu): ‘We
gaan van IST naar SOLL!’. De studenten hadden elders geleerd
dat de SOLL situatie nimmer wordt bereikt, dus waarom al die
moeite doen?
Minister met zware, monotone stem tijdens de a.s.
Nieuwjaarsborrel: ‘Mensen, we gaan naar Mars! Overigens, het kan
ook Jupiter of Pluto worden.’ Ambtenaar: ‘Kunnen we ook nog
terug?’ Minister: ‘Da’s een goede vraag.’…..
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Intrigerender nog dan het gebrek aan die SOLL situatie was voor mij
het gegeven dat dit ‘gedachtengoed’ blijkbaar breed wordt beleefd
binnen een sector.
Opeens werden mij de antwoorden op vragen als: “Hoe kan het dat
er binnen een sector managementmisstanden worden gecreëerd?
Waarom wordt er niet ingegrepen op de structureel falende,
miljarden verslindende IT projecten? Waarom wordt de
overschrijding van € 130 miljoen op het project genaamd ‘Nationale
Politie’ afgedaan als een futiliteit? Op basis van welke resultaten
baseren de bestuurders in deze sector hun salariseisen?” helder: er
is geen Soll-situatie……
‘Ideeënsex’ en ‘petrischaaltjes’ komen uit de koker van Prof. dr.
Thijs Homan, zo leer ik dit weekeinde. Dat ik dit niet wist heeft
wellicht te maken met paradigma’s, wereldbeelden, met mijn
persoonlijke Visie op veranderen c.q. ontwikkelen. Een Visie die m.i.
nodig is om richting een heldere Soll situatie te komen, zo
ervoer ik dat ook persoonlijk in de recente 58 jaar. Een docent is
tenslotte ook maar een mens…
In Homan’s Veranderen als Chaotisch Proces lees ik over ‘Visie':
“Fundamenteel uitgangspunt is dat verandering van het gedrag van
medewerkers en managers hand in hand gaat met veranderingen in
beelden die zij over de werkelijkheid hebben. Hoe men tegen de
werkelijkheid aankijkt is het resultaat van spontane, sociale,
betekenisgevende interactieprocessen. Deze worden hooguit
getriggerd, maar niet gestuurd door de visie van het management.
Dat maakt gedragsverandering dus een stuk minder stuurbaar, dan
soms gedacht.”
Zoals de fictieve ambtenaar hiervoor al opmerkte ‘Kunnen we nog
terug?’, is daarvoor zeker ‘iets’ te zeggen: mensen ontwikkelen zich

www.managementpro.nl
www.willemscheepers.nl

164

9e Dagboek van een ManagementPro

CHEMIEBEURS 2015 ‘special’.

en veranderen zelden of alleen als er een sense of urgency is. Zo
leert ons o.m. Darwin. Maar: je kan je bij
organisatieverandering ook afvragen of je dat met dezelfde mensen
wil/kan doen? Mensen die mogelijk hun twijfels hebben: ‘Het
verleden was toch prima?!’.
Homan vertaalt de Soll situatie dan ook in de ‘Etwas situatie': “De
uitkomsten van organisatieverandering is niet precies voorspelbaar.
Van Ist naar Etwas.” ‘Zo ongeveer, ergens in de buurt van Mars.’,
aldus de Minister.
Zoals met veel managementgedachtengoed, -modellen, -theorieën
e.d. is er ook met Homan’s Etwas-situatie niets mis; het kan, zeg ik
dan. Sterker nog: deze ‘Homan methode’ wordt inmiddels door een
scala aan adviseurs toegepast, zie ik bij Google, en dat waarschijnlijk
ook nog eens binnen één & dezelfde sector.
Ernstig wordt het dan als blijkt dat een hele sector door dat ene
beeld beïnvloed lijkt te zijn. De afweging dat er ook andere opties
zijn, een kritisch vermogen, wordt blijkbaar niet gemaakt. Het
gebrek aan noodzaak voor het benoemen van een Soll situatie
wordt dan het Leitmotiv. De volgende stap is dat het Group Think
wordt. Waarna we langzaam overgaan naar de bekende Self
Fulfilling Prophecy.
Bij mij komen nu termen naar boven als het Greiner organisatie
ontwikkelmodel, fases waar iedere organisatie ‘als van nature’
doorheen gaat’ en daarom (NB: bijna nooit: sense of urgency) hoeft
te veranderen, en het ‘Piggyback Riding’: je bent zo goed als je
klanten, je burgers, als je hun ontwikkeling maar weet te volgen. Dit
(kunnen) volgen geldt m.n. voor Overheid en Publieke Sector
daarvoor is er geen Visie en geen Missie nodig. Wat mij betreft mag
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je dit de ‘Etwas situatie’ noemen: als Overheid, Publieke Sector heb
je hierop nauwelijks invloed.
Wel is het handig, noodzakelijk zelfs dat je voor je Strategische
Doelen de Soll situatie benoemt! Doelen voor: het voorkomen van
misstanden, het een halt toe roepen aan verspilling, nu eens weten
te melden dat een project een besparing oplevert, een focus leggen
op resultaatgericht werken als verklaring voor de beloningen.
Inderdaad: juist dit aspect vraagt binnen deze sector om een
ingrijpende Organisatieverandering.
Dan naar het filmpje. In het filmpje zien we TESLA’s CEO Elon Musk
deze week het nieuwe TESLA D Model presenteren. Musk wordt nu
al gezien als meer dan alleen de erfgenaam van Steve Jobs. Musk is
één van die succesvolle ondernemers die zijn Soll situatie (wel)
helder in beeld heeft. Zo is daar ook nog zijn SPACE X project: “Elon
Musk argues that we must put a million people on Mars if we are to
ensure that humanity has a future.” (NB: het interview is, naar mijn
mening, een aanrader).
SPACE X, een project waarvan Musk (43) persoonlijk verwacht dat
hij de realisatie van de Soll situatie daarvan niet zal meemaken….
Da’s pas een Soll situatie creëren, nu onze Overheid en Publieke
Sector nog.
Lees event. ook: Getting People to Believe in Something They Can’t
Yet Imagine.
Mijn dank voor de inspiratie voor deze entry gaat naar de studenten
van de Master Class Organisatie en Cultuur (706727) 0914, NCOI
University!
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ORDINA Topman bij Commissie Elias: “Een op de tien keer
gaat het met IT fout.”

“We zullen toch met z’n allen moeten accepteren dat als wij een
digitale infrastructuur en wereld met elkaar aan het bouwen zijn,
het wel een keer misgaat; 1 op de 10 keer zelfs.” Stéphan
Breedveld, vicevoorzitter van Nederland ICT en CEO van ORDINA.
De organisatie die recent door ZEMBLA onder de loep werd
genomen en waarvan de CEO (blijkbaar) een Wereld bouwt: ‘Foutje,
bedankt’. Het is alleen jammer dat met die 10% de rekening voor de
belastingbetaler zo hoog is…..
“Sec genomen is dit ook waar. Wel liet de heer Breedveld hierbij
buiten beschouwing dat leveranciers weliswaar soms niet op de
ontwikkeling verdienen, maar juist wél op bijkomende zaken zoals
het beheer en onderhoud.” lezen we als reactie (pg. 166) op de
stelling van Breedveld in het zojuist verschenen Eindrapport van de
IT COMMISSIE ELIAS.
Veelzeggend zinnetje van de Commissieleden want is het nu
onbewust of bewust dat er o.i.v. externe IT leveranciers,
leveranciers die ook vaak de projectleiders blijken te zijn, ‘iets
misgaat’ bij 10% van het scala aan IT projecten dat er loopt binnen
de Overheid?
Dat maakt het rapport niet duidelijk. Wel wordt helder dat het
zowel de Overheid zelf als de externe IT leveranciers nauwelijks lukt
om de meest geschikte talenten op de projecten in te zetten.
Talenten die zowel beschikken over de juiste kennis, kunde en
competenties als over het noodzakelijke commitment.
Hoe anders de Britse Government Digital Service, waarnaar de
Commissie verwijst. We gaan (opnieuw) leren van de Britten…..
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Zoals ORDINA collega CAP GEMINI al opmerkte bij het SVB IT
debakel: “We hechten er aan om de verder goede relatie met SVB in
stand te houden.” Da’s begrijpelijk. Voor IT leveranciers is de
Overheid het Gouden Kalf, letterlijk zowel als figuurlijk zo lijkt. De
Overheid is op de markt één van de grootste aanbieders. Uit het
rapport van de Commissie blijkt ook dat de Overheid één van de
makkelijkste (zo niet dé makkelijkste) klanten is voor de IT
leveranciers: deze klant beschikt nauwelijks over kritische vermogen
& da’s (toch) fijn…. Deze klant hanteert daarbij ook nog eens zelden
targets e/o boeteclausules ‘die hout snijden’. Er blijkt vooraf
nimmer sprake te zijn van een gewenste SOLL situatie. De ‘Homan
methode’ lijkt hier dan ook optimaal (sic.) zijn werk te doen.
“Het lukt niet altijd om ICT’ers in dienst te nemen, bijvoorbeeld
omdat de kennis schaars is en/of ICT’ers weigeren bij de overheid in
dienst te treden.” (pg. 143) ‘Weigeren in dienst te treden.’
constateert de Commissie. Als dat zo is dan lijkt er bij de talentvolle
IT-ers een ernstig gebrek aan Commitment. De vraag is dan of dat
Commitment er plots wél is zodra de IT-er deelneemt als een
externe aan de flexschil binnen de Overheid? Ik betwijfel dat. (NB:
lees event. ook ‘The Third Wave of Virtual Work’). De extra uitgaven
aan de IT projecten lijken nu al voor een essentieel deel verklaard.
Dan maar naar de Britse Government Digital Service (GDS). De
Commissie Elias: “De Government Digital Service (GDS) heeft een
speciaal mensen-en-vaardighedenteam (people and skills team), dat
alleen als taak heeft om kwalitatief goede medewerkers te
vinden.”
GDS (zie filmpje): een Overheidsorgaan dat als Kerntaak heeft de
juiste m/v op de juiste plaats te krijgen: de Britse Overheid
Investeert in deze talenten, zowel in vaste- als in flex-dienst, en
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verwacht (eist) van die Investering Rendement! Dat allemaal in het
belang van het Publiek & daarvoor is ‘iets’ te zeggen.
Ook de Britse Overheid kende uitdagingen v.w.b. falende IT
projecten. Na onderzoek verscheen Digital by Default, een rapport
dat helder aangeeft waaraan m.n. IT projecten dienen te voldoen.
Tot in detail is vastgelegd (NB: noem het de SOLL situatie) waaraan
dient te zijn voldaan voordat een project start. Zoals over de
samenstelling van het projectteam: “The right team needs to be in
place to deliver a digital by default service. Teams are
multidisciplinary, meet regularly, and often work close together to
deliver rapid iterations of user-centred products.” SHRM thema’s als
‘learning and development’, ‘recruitment’, ‘building a digital delivery
team’ zijn tot in detail uitgewerkt.
Ook, of inderdaad, is er speciale aandacht voor “Working with
specialist suppliers. How people outside government can help build
your service.” Over de benodigde teamleden wordt opgemerkt:
“People, not process. An underlying principle behind Agile
development is that people are more important than process. It has
been proven that great teams make great products whether they’re
in government or business. At GDS, we don’t call people ‘resources’,
whether permanent or contract. You look after people, resources are
things you use (and discard).”
“Geweldige Teams leveren Geweldige Resulaten.” Inderdaad. Het
wordt Hoog Tijd dat onze Overheid juist hierin gaat Investeren. Hun
Britse collegae accepteren de 10% van de NL ICT voorman i.i.g.
niet…
o

In ‘5 Leiderschapslessen in Organisatieverandering voor
managers, bestuurders, ondernemers.
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“In 2000 keken wij naar onze toekomst. Wat we zagen dat was een
organisatie met een top down autocratie. De manier waarop wij het
bedrijf manage-den was zeker niet de manier waarmee we in de
nabije toekomst ons geld zouden verdienen, de manier waarmee
we onze medewerkers betrokken zouden kunnen krijgen en de
manier waarmee we onszelf zouden kunnen onderscheiden van de
concurrentie.” Zo opent Dr. Andy Wood, Chief Executive van
ADNAMS BREWERIES zijn ‘5 durende toespraak. Een toespraak
waarin hij enkele leerzame leiderschapslessen deelt.
Wil een organisatie veranderen dan is er daarvoor ‘a sense of
urgency’ nodig. Voor ADNAMS was die sense of urgency in 2000, na
een bestaan van 130 jaar, zeker aanwezig! De opkomst van talloze
lokale hobby- c.q. microbrouwerijen en de forse ingreep die de
Britse Overheid deed in o.m. het bestand aan de lokale pubs zoals
ADNAMS die beheerde, waren voor het ADNAMS management
voldoende redenen om in te grijpen.
De manier waarop zij dat deden is, zoals gezegd, leerzaam m.n. voor
de vele organisaties die nu in verandering zijn (of dat behoren te
zijn….) en dat in ‘slechts’ ‘5.
Brouwerijen opereren in een ‘klassiek volwassen’ markt, een markt
zoals veel familiebedrijven die kennen. Wil je je organisatie binnen
zo’n markt veranderen, dan vraagt dat om moed, vraagt dat om
leiderschap. Thema’s als ‘mensenmanagement’ en ‘duurzaamheid’
stonden, voor ADNAMS tot dat moment, niet ‘hoog in het vaandel’
(NB; voor relatief veel organisaties kun je hier voor ‘stonden’ nog
steeds ‘staan’ invullen; wellicht).
De Missie om deze verandering in gang te zetten werd voor
ADNAMS: “People are the ‘thing’ that are going to make us
Different.”
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Twee uitgangspunten stonden/staan daarbij nog steeds centraal:



Onze leidinggevenden leiden vanuit hun persoonlijke
kernwaarden, hun overtuigingen,
De kerntaak van onze leidinggevenden is het stimuleren
van hun medewerkers zodat zij tot buitengewone
resultaten kunnen komen.

Wood: “Bij dat laatste willen we onze medewerkers ‘betrappen’
wanneer zij iets Goed doen, niet zoals bij het gemiddelde Westerse
bedrijf: als zij iets fout doen. Niemand komt in beweging als hij/zij
wordt gestraft. Ieder van ons waardeert een compliment en
probeert vervolgens tot betere prestaties te komen.” (NB; deze
aanpak staat bekend als Appreciative Inquiry)
ADNAMS paste de filosofie toe van de Service Profit Chain, zoals zij
dat zagen bij SEARS ROEBUCK. Vervolgens wilde de organisatie een
Geweldige Werkplek zijn voor de Medewerkers, een
Geweldige Beleving kunnen leveren aan de Klanten en een
Geweldig Resultaat kunnen leveren aan degenen die in de
organisatie Investeerden. Tot één van de kernwaarden behoorde
vanaf dat moment Duurzaamheid. Eén van de cruciale
doelstellingen werd “Getting a Damned Good Job Done!”
Voor het succesvol kunnen opereren door & van de
leidinggevenden werd vanaf dat moment 360o feedback het
uitgangspunt. “Het is belangrijk,” aldus Wood, “dat leidinggevenden
zich bewust zijn van hun handelen als er zich cruciale momenten
voordoen, voordat zij daaraan zelf leiding geven.” Iedere 2 jaar
vindt er een medewerkersbetrokkenheid onderzoek plaats. In dat
onderzoek is er ruimte voor de medewerkers om feedback te geven
op alle(!) leidinggevenden. Om dit zo effectief mogelijk te kunnen
doen worden de leidinggevenden in dit onderzoek met naam &
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toenaam genoemd, ook het Topmanagement (NB; een aanpak die
Vineet Nayar ook introduceerde binnen HCL Technologies)
Het Topmanagement wordt beoordeeld door de medewerkers c.q.
ontvangt feedback op onderwerpen als:





Het persoonlijk commitment aan de kernwaarden van de
organisatie;
Het aanmoedigen van nieuwe ideeën, van innovatie;
De benaderbaarheid;
De luistervaardigheid. (NB; da’s een sterke toevoeging
want: Communicatie is, naast Gedrag, vooral kunnen
Luisteren).

De respons op dit onderzoek bedraagt 90%. De resultaten van het
onderzoek en de manier waarop de acties die daaruit
komen worden opgepakt, worden gedeeld op het intranet van de
organisatie.
Tot slot van zijn intro staat Andy Wood stil bij de manier waarop
men het thema talentmanagement toepast. Hij introduceert
daarvoor Karen Hester: “Karen joined ADNAMS in 1988 as a parttime cleaner and with a background in Army logistics and transport,
her expertise in operational management was soon spotted.” Dat
het talent van schoonmaker(!) Karen spoedig werd ontdekt, leidt er
uiteindelijk toe dat Karen’s werkgever dit jaar kan melden: Karen
Hester joins the ADNAMS Board as Executive Director. (ook)
Mooi voorbeeld van diversiteit, wellicht, maar de Board van
ADNAMS is sowieso al ‘divers’ samengesteld.
In ‘5 tijd weet Wood leiderschapslessen met ons te delen zoals:


Sense of Urgency om tot verandering te kunnen komen;
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Visie, Missie, Kernwaarden;
Service Profit Chain;
Duurzaamheid;
Appreciative Inquiry;
360o feedback;
Talentmanagement.

Als organisatie-ontwikkelmodel én als businessmodel om succesvol
tot deze verandering te kunnen komen implementeerde ADNAMS
BREWERIES het “Investors in People” Model. In 2013 ontving deze
werkgever de ‘Gouden Status’ als IiP-er: men voldeed, in de ogen
van de betrokken medewerkers, aan 170 van de 196 organisatie
ontwikkeling indicatoren (NB; ‘management capability’ is daarbij
één van de aandachtsgebieden, een e-book met 30 BetrokkenheidTips is daarvan een afgeleide); een prima prestatie, een mooie les.
Geïnteresseerd in nog een, recente, ervaring met “Investors in
People”? Lees dan de entry ‘ESTÉE LAUDER: ‘De Waarde van een
Bedrijf kun je bepalen a.d.h.v. de Kwaliteiten van de Medewerkers.’
o

KLM vergat de Klant Centraal te stellen. #HappytoHelp.

“Klant Centraal: KLM geeft met haar gerichte service blijk van haar
pragmatische en ondernemende Hollandse geest.”. D.i. de Missie
van KLM, een alternatief voor zo’n Missie is: “The Mission of
SouthWest Airlines is dedication to the highest quality of Customer
Service delivered with a sense of warmth, friendliness, individual
pride and company spirit.” Stel je wil een vlucht boeken, voor welke
maatschappij kies je wetende dat er nauwelijks prijsverschil is
tussen beiden?
De luchtvaartindustrie is zowel moordend v.w.b. de diversiteit aan
concurrentie als een markt met een enorm groeipotentieel: de
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burgers in de opkomende landen willen nu ook eens de wereld gaan
verkennen. Probeer je daarin maar eens staande te houden met je
Hollands pragmatisme, pragmatisme gedefinieerd als ‘zakelijke
aanpak’…. Da’s mogelijk wel het laatste wat een passagier wil:
zakelijk te worden aangepakt.
Op 13 oktober 2014 lanceerde KLM #HappytoHelp. Op 18 juni 1971
lanceerde SouthWest Airlines (SWA) #TheSouthWestEffect. KLM
staat op het randje, SWA is in volle bloei. De reden voor dit verschil?
Het besef: “Without a Heart it’s just a Machine.*”
Terwijl het aantal passagiers van SWA in de laatste 12 maanden
stabiliseerde, nam dat aantal bij KLM af met 16,3%. In de media
wordt vanochtend gemeld ‘Resultaat Air France-KLM hard geraakt
door staking.’ maar die ondeugende Franse collegae zijn niet de
enige reden van je neergang….. #HappytoHelp
“Southwest has been in LUV with our Customers from the very
beginning. Therefore, it’s fitting that we began service to San
Antonio and Houston from Love Field in Dallas on June 18, 1971. As
our Company and Customers grew, our LUV grew too! With the
prettiest Flight Attendants serving “Love Bites” on our planes, and
determined Employees issuing tickets from our “Love Machines,” we
changed the face of the airline industry throughout the 1970s. Then
in 1977, our stock was listed on the New York Stock Exchange under
the ticker symbol “LUV.” Over the ensuing years, our LUV has spread
from coast to coast and border to border thanks to our hardworking
Employees and their LUV for Customer Service.” meldt de (terecht)
vrolijke CEO van SWA Gary Kelly op de speciale Customer
Commitment pagina.
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Vanaf de oprichting was SWA In LUV met de klant (NB: de link gaat
naar een entry die hier 4 jaar terug verscheen, de 1e reactie van
‘Piet’ toont Hollands pragmatisme. ;-)).
Hoe anders de situatie voor KLM. Terwijl collega SWA bezig was de
klant centraal te stellen, holde KLM van de ene naar de andere
organisatieverandering. Wat te denken van de integratie van
(voorgenomen) samenwerkingen zoals die met NorthWest,
SwissAir, SAS, Austrian Airlines, Kenya Airways, AlItalia, China
Southern en tot (voorlopig) slot Air France; allemaal luchtvaartmijen
opzoek naar de “Heilige Klantgerichtheid Graal”, zo lijkt. Da’s al
geen handig begin, collegae met soortgelijke uitdagingen opzoeken.
Wellicht was een bezoek aan SWA handiger geweest. Maar: bij
zoveel managementuitdagingen kun je inderdaad de klant uit het
oog verliezen…. #HappytoHelp.
Terwijl de medewerkers van KLM hun werkgever in 2013 nog
bestempelde als De Beste Werkgever! hangt hen nu op (korte?)
termijn een massaontslag boven het hoofd. Ook de medewerkers
van SWA zijn ‘stiktevreden’, zo zeer zelfs dat door hun
ervaringen/referenties veel meer mensen in dienst willen treden bij
de organisatie dan dat er nodig zijn voor de natuurlijke(!) groei:
“Southwest received 100,682 resumes and hired 1,521 new
Employees in 2013.”, meldt SWA’s factsheet.
SWA is het prototype van de Service Profit Chain. In de recente
entry In ’5 Leiderschapslessen in Organisatieverandering voor
managers, bestuurders, ondernemers meldt ADNAMS Breweries
CEO Andy Wood dat zijn organisatie in de afgelopen jaren dit
principe ook heeft geïmplementeerd; het was nodig.
Da’s allemaal niet zo lastig; toch? Nou ja, voor KLM bleek het dat
i.i.g. toch te zijn…..
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*‘The Machine’ is hier een vliegtuig, je kan het ook als een metafoor
voor je eigen organisatie gebruiken
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NOVEMBER
o

Topbankier VS: ‘Spreek Bankiers Financieel aan op
genomen Risico’s.’ Een Cultuurschok?

“Als een bank wordt geconfronteerd met een boete dan wordt die
boete nu voldaan door aandeelhouders en klanten. De gevolgen van
deze boete voor het management van de bank zijn beperkt. Mijn
voorstel is dat we de uitgestelde beloning van het management als
eerste aanspreken voor het betalen van deze boete.” aldus William
C. Dudley, President of the Federal Reserve Bank of New York, eind
vorige maand in zijn speech tijdens de Workshop on Reforming
Culture and Behavior in the Financial Services Industry.
Dudley gaat daarin nog verder: ook als een bank middelen tekort
komt, solventieproblemen (denk aan de stress test), dan is het zijn
voorstel hiervoor als eerste de uitgestelde beloning van het
management aan te spreken om dit tekort aan te vullen. Zijn
motivatie om tot deze, voor veel bankiers, vergaande maatregelen
te komen is: “Not only would this deferred debt compensation
discipline individual behavior and decision-making, but it would
provide strong incentives for individuals to flag issues when
problems develop.”
Dudley maakt hiermee van Bankiers (deels) Ondernemers v.w.b. het
persoonlijk risico lopen. Wat hij impliceert dat is een voorstel
voor een cultuurverandering binnen de financiële dienstverlening,
mogelijk zelfs voor een cultuurschok…..
Dudley gaf zijn speech op 20/10 tijdens de Workshop on Reforming
Culture and Behavior in the Financial Services Industry. De titel van
zijn speech Enhancing Financial Stability by Improving Culture in the
Financial Services Industry. Overigens, deze speech is a must read
voor iedereen die de intentie heeft de cultuur binnen haar/zijn
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organisatie te veranderen, d.i. niet alleen interessant voor bankiers
dus.
Over uitgestelde beloningen binnen de bancaire sector wordt al
langer gediscussieerd. Dat er niet altijd tot uitkering van het
uitgestelde deel wordt overgegaan melden o.m. ACHMEA ‘er wordt
eerst nog een duurzaamheidtoets uitgevoerd’ (NB: wat die ‘toets’
inhoudt is onduidelijk) en RABOBANK ‘Het uitgestelde deel wordt
onvoorwaardelijk na een periode van drie jaar, wanneer voldaan
wordt aan de voorwaarden. Daarbij wordt onder andere vastgesteld
of er sprake is van een significante teruggang in financiële prestaties
of een significante breuk in het risicomanagement van de Rabobank
Groep.’ (NB: wat een ‘significante teruggang’ c.q. ‘breuk’ is staat
niet omschreven). Het lijkt er dan ook op dat Dudley’s voorstel
Grotere Stappen zet; een (mogelijke) cultuurschok, dus.
We zullen zien waarmee de banken komen intussen besteed ik nog
wat aandacht aan deze interessante speech van William C. Dudley,
ook als het gaat om cultuurverandering binnen organisaties.
“Culture relates to the implicit norms that guide behavior in the
absence of regulations or compliance rules—and sometimes despite
those explicit restraints. Culture exists within every firm whether it
is recognized or ignored, whether it is nurtured or neglected, and
whether it is embraced or disavowed. Culture reflects the prevailing
attitudes and behaviors within a firm. It is how people react not
only to black and white, but to all of the shades of grey. Like a
gentle breeze, culture may be hard to see, but you can feel
it. Culture relates to what “should” I do, and not to what “can” I
do.”
Da’s al direct een mooie definitie van ‘organisatiecultuur': wat
behoor ik te doen (ethisch) tegenover wat zou ik ‘binnen de mazen
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van de regelgeving’ (wettelijk) kunnen doen. Van die laatste
mogelijkheid, het opzoeken van die mazen, hebben we de laatste
jaren veel voorbeelden gezien met als voorlopig laatste
aansprekend (sic.) voorbeeld de woningcorporaties.
Organisatiecultuur blijft een interessant fenomeen. Deze week zit ik
midden in de afronding van Masterclasses Organisatie en Cultuur.
Het aantal deelnemers daaraan neemt gestaag toe wellicht ook
omdat velen van hen in 1e instantie nog denken dat de cultuur van
juist hun organisatie binnen no-time is veranderd…..
“Changing an existing culture, particularly in a large organization, is
so hard because it’s analytically difficult to pinpoint precisely how
any one part of a system interacts with any other part. Further,
some parts can be devilishly hard to detect. For instance, the actual
values of an organization are often hidden from view; therefore, it’s
challenging to identify and measure them (even if the organization
posts a list of “Our Values” on the lunchroom wall).” stelt prof.
James O’Toole in het zojuist verschenen Strategy & Business artikel
Best Business Books 2014—Organizational Culture.
Nog 1-tje: “Culture is that complex whole which includes knowledge,
belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and
habits acquired as a member of [a] society.” stelde de Britse
antropoloog Edward Burnett Tylor (al) in 1881…..
Een overeenkomst maken, een Eed opstellen, een Strategie
bepalen waarin het management wordt aangesproken op de risico’s
die zij nemen c.q. waarin zij financieel worden bestraft voor
onoorbaar gedrag, is nog voor het einde van het jaar geregeld. Maar
de cultuur van een organisatie veranderen waarin dit mogelijk is of
zoals William C. Dudley voorstelt: een cultuur waarin een
ondernemersrisico (want dat is het, ten dele) wordt geaccepteerd
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nog voordat men zich (opnieuw) beroept op ‘Ja maar, ik ben een
uniek talent!’, die nieuwe cultuur zal nog wel even op zich laten
wachten.
Urguru Peter Drucker gaf ons deze waarschuwing: “Culture eats
Strategy for breakfast.”……
o

Op weg naar een Tsunami van Innovatie; manager bereid
je voor.

“Op de juiste manier toegepast kan de samenwerking van menselijk
vermogen met de meest krachtige technologie die de mensheid ooit
heeft ontwikkeld (NB; een disruptieve technologie die nog in de
kinderschoenen staat) uitzonderlijke resultaten opleveren. Denk
alleen maar aan de ongelofelijke verspilling die momenteel dagelijks
plaatsvindt in organisaties aan onbenutte ideeën, creativiteit,
motivatie en betrokkenheid.”
Donderdag start het 6e Global Drucker Forum. Het thema van dit
forum: “The Great Transformation, managing our way to
prosperity” & vooruitgang c.q. (het behoud van) welvaart, dat is
‘iets’ wat we momenteel wel kunnen gebruiken; daarom: samen op
weg naar een tsunami van innovatie….
Het Global Drucker forum beschikt over niet de minste inleiders,
contemporaine denkers die met hun publicaties het thema
‘management’ een (geheel) andere betekenis geven. Denk daarbij
aan Gary Hamel, Clayton Christensen, Vineet Nayar. In deze entry
vind je een synopsis van o.m. hun bijdragen.
“We are at the beginning of a set of gigantic changes in society, for
better or for worse. The future is open; nobody knows what it will
hold. One thing we know: on this stage, managers will surely be of
pivotal importance for shaping it.” Dit citaat is, net als het citaat
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waarmee de entry opent, een bijdrage van Richard Straub,
president van de Peter Drucker Society, (uiteraard) getiteld “The
Great Transformation“.
De giga uitdagingen waarvoor onze maatschappij, onze organisaties
nu staan vragen managementvaardigheden die van cruciaal belang
zijn voor het suc6 van innovatie, de bouwsteen van een nieuwe
welvaart. Waar Straub het zittend management deze vaardigheden,
zei het met enige scepsis, nog toedicht “Management is a realworld practice dealing with people and organisations. Managers can
make all the difference in the world with their knowledge, their
creativity, their emotions and their values.“, schuift Gary Hamel het
zittend management nagenoeg volledig ter zijde als het gaat om het
in gang brengen van deze Tsunami m.b.v. de door Straub genoemde
vaardigheden; iets dat Hamel al eerder deed.
“Large organizations are emotionally insipid (NB; ‘smakeloos’).
Managers know how to command obedience and diligence, but
most are clueless when it comes to galvanizing the sort of
volunteerism that animates life on the social web. Initiative,
imagination, and passion can’t be commanded—they’re gifts.” De
titel van Hamel’s bijdrage: “The Core Incompetencies of the
Corporation.” ‘Incompetentie’, het zegt al voldoende….
In een 2e bijdrage houdt Hamel het huidige management
verantwoordelijk voor het in stand houden van de bureaucratie, een
vorm van ondernemen die z.i. niet meer van deze tijd is, daarom
zijn advies: “Bureaucracy Must Die“. Juist die bureaucratie kan een
(forse) blokkade vormen voor die o-zo broodnodige innovatie:
“Most of us grew up in and around organizations that fit a common
template. Strategy gets set at the top. Power trickles down. Big
leaders appoint little leaders. Individuals compete for promotion.
Compensation correlates with rank. Tasks are assigned. Managers
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assess performance. Rules tightly circumscribe discretion. This is the
recipe for “bureaucracy,” the 150-year old mashup of military
command structures and industrial engineering that constitutes the
operating system for virtually every large-scale organization on the
planet.”
De oplossing volgens prof. Hamel: “To find a cure, we will have to
reinvent the architecture and ideology of modern management —
two topics that aren’t often discussed in boardrooms or business
schools.” De architectuur van de organisatie, de bureaucratie, dient
te worden ontmanteld. ‘Zelfmanagement‘ is daarbij het thema dat
Hamel (zéér) aanspreekt. Bij (het verspreiden van) ideologie denkt
Hamel aan inspirerende CEO’s als APPLE’s Tim Cook en HCL’s Vineet
Nayar “They already understand that the first priority of a business
is to do something truly amazing for customers.”
Met dat laatste hebben we direct een bruggetje naar een andere
inleider Vineet Nayar. Nayar is een (‘gepensioneerd’) CEO die in
staat is gebleken zijn organisatie op een bijzondere manier niet
alleen van de (mogelijke) ondergang te redden, maar ook nog eens
legio kansen te bieden voor een gezonde toekomst. Zijn
belangrijkste innovatie is zijn business model Employees First,
Customers Second. In zijn bijdrage 3 Traps That Block Corporate
Transformation noemt Nayar als blokkades van innovatie:




“The Logic Trap. Companies often have to consider doing
what others believe is impossible; they can’t change
radically by thinking within the boundaries of reason.
The Continuity Trap. Many business leaders take comfort in
the past — essentially staring at the long-gone comet’s tail
— rather than getting excited about the uncertainty of the
future.
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The Leadership Trap. If the source of today’s competitive
advantage lies in the interface between employees and
customers, the leader’s role must change from being a
commander to an enabler of bottom-up innovation.”

Prof. Clayton Christensen sluit aan bij Hamel en Nayar op de idee
dat bureaucratie zijn langste tijd heeft gehad, zeker als het gaat om
het creëren van innovatie. In zijn ogen is (het nog steeds) het
middenmanagement wat de boel traineert: “As ideas come up from
the bottom of the company, how do the middle managers decide
which of these ideas will they push forward to the senior people who
will then invest? To answer that, Joe Bower gave us a construct he
calls “impetus.” (NB: ‘impuls’) Some ideas get impetus and come to
the top, and other ideas don’t get impetus and they languish. Once
you are exposed to that construct – my gosh, your understanding of
how the resource allocation process works is so far advanced.” Bron:
Clay Christensen on Peter Drucker Ideeën, innovatie een impuls
geven; daarvoor zijn er zo min mogelijk (bij voorkeur geen)
blokkades nodig.
“When a society accepts the practices, methods, and measures of
th
st
the 20 century to conceive the 21 century, failure is inevitable. In
order to consider new ideas, you have to be willing to let go of ones
that no longer serve you.” stelt één van de andere inleiders business
innovator Nilofer Merchant. Om in haar bijdrage How to Invent the
Future te illustreren hoe het komt dat wij zo lang blijven vasthouden
aan (al-)oude overtuigingen, verwijst Merchant naar het experiment
met de apen, de ladder, de banaan en de brandslang. Ken je dat
experiment niet, dan maakt alleen al die metafoor van een
bureaucratische organisatie (ook) haar bijdrage de moeite waard.
Het worden 2 interessante dagen daar bij het 6e Global Drucker
Forum maar of de bijdragen van de inleiders ook direct
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‘management’ ingrijpend veranderen en daarmee ‘innovatie’ direct
op de agenda zetten? Daarvoor hebben we toch écht jou nodig,
verwacht ik: ManagementPro bereid je daarom al vast voor op een
leven zonder bureaucratie.
In deze synopsis van bijdragen aan het Peter Drucker Forum mag
deze zojuist verschenen bijdrage van Dov Seidman niet ontbreken:
“From the Knowledge Economy to the Human Economy:
The path ahead for leaders—as Peter Drucker foresaw with such
prescience—is to create human operating systems that allow
humanity to be expressed. He understood that, in a human
economy, it is no longer enough to follow rules. As he famously
noted, “Management is doing things right; leadership is doing the
right things.”
We need to deeply internalize and scale into our human operating
systems this profound distinction. In so doing we will inculcate a
culture in which everyone is a leader doing the next right thing.
Certainly, machines will continue to get better at many things that
humans have traditionally done in businesses, but machines will
never be the source of enduring advantage. The companies that
succeed best will those that focus on the humanity of work, and
capitalize on what humans can uniquely do.”
Op weg naar een tsunami van innovatie dankzij de
(mede)menselijkheid van het werk……
o

Het wordt nu toch echt tijd Karl Marx de laan uit te
sturen!

Karl Marx stelt dat de werknemer die continue aan de productielijn
staat vervreemdt raakt van het werk; ‘Entfremdung‘. Uiteindelijk
verliest deze werknemer alle besef over niet alleen het totale
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productieproces maar vooral ook over de persoonlijke verbinding
met de organisatie en de persoonlijke identiteit.
Aangezien werknemers niet de eigenaar zijn van de
productiemiddelen, worden zij geketend aan de productielijn,
verdienen zij slechts een klein deel van de door de organisatie
gecreëerde waarde en hebben zij daarbij ook nog eens een kleine
kans omhoog te klimmen in de lijn van de hiërarchie.
Deze week lees ik 2 artikelen die mij doen besluiten dit
gedachtengoed van Karl Marx niet in de verleden maar in de
tegenwoordige tijd te schrijven. Crisis of niet, dat wat Marx
waarnam lijkt nog steeds van toepassing te zijn op het
arbeidsproces.
Het opmerkelijke is, of wellicht ook niet, dat werkgevers juist van dit
gedachtengoed afstand dienen te nemen willen zij dat voor de
continuïteit van de organisatie o-zo-broodnodige talent kunnen
aantrekken én behouden.
“Retention will also call for fresh approaches that satisfy Millennials’
need for intrinsic rewards. Google, for instance, structures small
teams around its high-impact smart creatives. These teams thrive in
an environment of open dialogue and brainstorming.” meldt BCG
Perspectives gisteren in het artikel Transforming Technology
Companies: Putting People First. Een ‘intrinsieke beloning’ zoals
waardering, erkenning, de kans op (persoonlijke) ontwikkeling, veel
meer verwacht het talent niet van jou als werkgever. Niet voor niets
stellen de auteurs dat het Topmanagement van je organisatie
hierbij een cruciale rol speelt: een schouderklopje van de baas als
ultieme vorm van waardering; o.m. Richard Branson weet daar alles
van. (NB: in de tijd van Marx was dat de voluptueuze directeur met
dito sigaar, in 3-delig kostuum voorzien van het obligate horloge-
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aan-de-ketting waarmee de arbeidstijd streng werd bewaakt én
bepaald.)
De auteurs verwijzen met smart-creatives naar het zojuist
verschenen boek ‘How GOOGLE Works‘ van v/m GOOGLE
‘medewerkers’ Eric Schmidt (CEO) en Jonathan Rosenberg (SVP of
Products): “In an era when everything is speeding up, the best way
for businesses to succeed is to attract smart-creative people and
give them an environment where they can thrive at scale.” Een
omgeving waarin creatief talent zich op grote schaal kan uitleven,
beter gezegd zich kan ontwikkelen & daarmee hun organisatie ook.
In de 21e eeuw zou je mogen verwachten dat dit inmiddels
algemeen gehanteerd management gedachtengoed is, maar dat is
het dus niet (gezien niet alleen het succes van het boek). De
meesten van ons (over)leven nog in het tijdperk van Marx……
“How did we get into this mess?” vraagt redacteur Katie Jacobs zich
af in het artikel dat gisteren verscheen in het HR Magazine Falling
down the skills black hole: het “Zwarte Gat genaamd
Vaardigheden”. Een ‘gat’ dat veel organisaties kennen of op korte
termijn leren kennen, zoals momenteel ABNAMRO bijv.
De Britse economie trekt aan, anders dan die op het EU-vasteland,
en m.n. dan wordt de noodzaak om het tekort aan vaardigheden op
te vangen Groot! Dat een gebrek aan Visie één van de belangrijke
oorzaken is hoe men, hoe wij (….), in deze puinhoop verzeild is c.q.
zijn geraakt, is bekend; toch? Zie anders ook wat Peter Cappelli,
director of the US-based Wharton School’s Center for Human
Resources, in het artikel stelt: “He believes that the skills shortages
suffered by the UK and US are completely the fault of employers.“.
Zet NL daar ook maar naast.
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Feitelijk liggen de artikelen van BCG Perspectives en HR Magazine in
het verlengde van dat wat er vorige week tijdens het 6th Global
Drucker Forum naar voren kwam: mensen, talenten als Urgent
management aandachtspunt.
Daarom: Karl Marx was 150 jaar terug zijn tijd ver vooruit maar het
wordt nu toch echt tijd om hem zijn rust te geven. Hoewel, we
kunnen nog verder terug in de tijd namelijk naar een millennia oud
Chinees gezegde: “If you want one year of prosperity, grow grain. If
you want 10 years of prosperity, grow trees. If you want 100 years
of prosperity, grow people.” Anders dan bijv. President Obama kun
je Marx niet kwalijk nemen dat hij niet op de hoogte was van dit
veelbelovende gezegde, wij nu weer wel…..
o

Als je je medewerkers niet ontwikkelt dan blijft er
inderdaad weinig anders over dan Reorganiseren.

‘Onze doelstelling is het vinden, ontwikkelen en behouden van het
Beste Talent van de Wereld, omdat wij er naar streven het Meest
geWaardeerde automobielproductiebedrijf te worden.’ Phil
Millward, HR Director van GM dochter VAUXHALL in een interview
eerder deze maand met de titel ‘Why It’s Time to Futureproof Your
Talent’: waarom het tijd wordt het talent binnen je organisatie
‘toekomstbestendig’ te maken.
Omar Arias, Lead Economist van de Wereld Bank, gaat deze week
een stapje verder: ‘Vaardigheden van medewerkers zijn een
noodzakelijk ingrediënt voor een toekomstbestendige strategie
gericht op de functies van je medewerkers. De kans om talenten te
ontwikkelen neemt momenteel dagelijks af, daarom is het moment
om in je medewerkers te investeren NU!’
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Met dat ‘afnemen’ verwijst Arias naar de alternatieven voor
menselijke arbeid, voor menselijk contact. Als mensen niet gericht
worden ontwikkeld dan staat het alternatief in de vorm van
disruptieve technologieën klaar. De vraag is of het inzetten van dat
alternatief altijd handig is…..
Kies je nu voor het investeren in je medewerkers, dan heb ik een 5
tal prioriteiten niet alleen voor jouw organisatie maar ook voor onze
duurzame economie.
Het is voor VAUXHALL niet onmogelijk om de 35.000 m/v die men
momenteel in dienst heeft, (voor een essentieel deel) te vervangen
door robotica e.d., maar: “Investing in the development of our
employees is investing in our future as a business, we’re
demonstrating how much we value our people by supporting them
to reach their full potential, in turn creating a more committed, loyal
and empowered workforce. This ultimately leads to greater
productivity, innovation and growth. It’s about laying the firm
foundations today for Vauxhall’s continued success tomorrow.” Het
Directieteam van VAUXHALL is er van overtuigd dat voor hun
organisatie onderscheidend vermogen wordt gecreëerd m.b.v. hun
medewerkers. Strategisch Mensenmanagement is voor hen dan ook
een bewuste keuze.
De banken in ons land lijken er een andere, meer multimediale,
Strategie op na te houden. ‘1 op de 3 banen bij banken weg’ meldde
de NOS gisteren. De oorzaak voor de banken om voor deze Strategie
te kiezen ligt volgens hen bij de klant die wegblijft uit de kantoren,
daarom: reorganisatie! De vraag is dan (toch): als je Klantbeleving
(NB; iets dat multimediaal niet onmogelijk maar wel lastig is)
centraal had staan in je Missie, was dit dan ook gebeurd? Positief is
i.i.g. dat men kiest voor een Strategie. Je kan de markt, de klant
inderdaad op meerdere manieren bedienen zo doet VICTORIA’s
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SECRET dat m.b.v. een andere Strategie c.q. business model dan
collega-concurrent ZAPPOS & beiden zijn succesvol.
Voor de Britse Overheid is het geen uitgemaakte zaak dat robotica
c.q. disruptieve technologieën de arbeidsplaatsen gaan overnemen.
Het streven van deze Overheid is dat i.i.g. 90% van de
beroepsbevolking in het komende decennium een bijdrage blijft
leveren aan de economische groei. Da’s een forse target zeker als je
beseft dat nu al (, ook of zelfs,) het Beste Restaurant ter Wereld
nagenoeg volledig gerobotiseerd kan opereren. Er is nog een andere
reden voor de Britten om deze target te stellen nl. de kans op
sociale onrust als je nu geen actie onderneemt: “The workplace is
changing at a faster rate than it ever has done. It’s creating some
terrific jobs with great opportunities for some people, but not for
others, where it’s leading to lower pay for longer.”
Gisteren publiceerde the UK Commission for Employment and Skills
het rapport Employer Leadership in Skills and Employment is Vital to
Long Term Prosperity and Growth. “Urgent action must be taken to
improve skill levels and how they are developed in order to boost
productivity, wages and social mobility.” Urgentie, noodzaak, waar
lazen we dat hier eerder? (NB; bij Omar Arias) De focus in het
rapport ligt dan ook op Investeren in Mensen.
UKCES noemt 5 Prioriteiten om tot duurzame economische groei te
komen door te investeren in medewerkers:




“Employers should lead on skills and government should
enable them.
Improving workplace productivity should be recognised as
the key route to increasing pay and prosperity.
‘Earning and learning’ should be the gold standard in
vocational education.
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Education and employers should be better connected to
prepare people for work.
Success should be measured by a wider set of outcomes not
just educational attainment.”

De Britten zorgen al ruim 2 decennia voor een samenspel tussen
Overheid en Bedrijfsleven als het gaat om investeren in
medewerkers, investeren in talent en met Succes zoals het UKCES
rapport o.m. aanhaalt in deze quote “Using the Investors in People
Framework, the Landmark London hotel achieved £35k in savings
and saw a rise in guest satisfaction ratings and mystery guest scores
after increasing their employee engagement.”
Het lijkt me niet raadzaam te wachten op onze Overheid al was het
maar omdat het “NU” inderdaad van belang is. Een eerste aanzet
kan dan al zijn: kiest je organisatie bij de Klantbeleving voor de
multimediale weg of voor de human touch? Ik wens je hierin veel
wijsheid
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DECEMBER
o

Hoe Pareer je Talentmagneet ASML bij het Werven van
Technisch Talent?

“ASML Holding expects the opportunity to grow net sales to about
EUR 10 billion and to triple earnings per share by 2020.” meldde het
persbericht tijdens ASML’s Investor Day op 24/11/14. Da’s nog eens
een ambitieuze doelstelling, maar binnen de unieke marktpositie
waarin ASML zich bevindt is dit zeker niet onmogelijk.
ASML’s huidige omzet van € 5,6 miljard, wordt gerealiseerd m.b.v.
“10,786 payroll employees and 2,820 temporary employees
(measured in FTEs)”, zo meldt het Interim Management Board
Report. Naast deze ‘eigen’ medewerkers, waarvan er ca. 8.100 in NL
in vaste dienst zijn, schat ASML dat men ook nog eens voor 17.000
extra banen zorgt zoals bij de toeleveranciers. Ook op de
arbeidsmarkt is dit een speler van formaat dus.
Nu ASML plannen bekend heeft gemaakt voor deze exponentiële
groei, is de veronderstelling dat er in 2020 12.000 medewerkers in
Veldhoven in vaste dienst kunnen zijn waarbij met een (mogelijke)
invloed van ‘iets’ als disruptieve technologieën al rekening
wordt gehouden. Maar ook ‘voor de toeleveranciers wordt het een
klus om ASML bij te benen.’ meldt het BD eufemistisch in een
commentaar op de plannen.
I.d. geeft de arbeidsmarkt op z’n minst een interessante dynamiek,
een dynamiek die ongetwijfeld invloed heeft op de talentplannen
van werkgevers die ook op zoek zijn naar vergelijkbaar technisch
talent of die dat talent juist nu voor hun organisatie willen
behouden…..
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ASML is belangrijk voor ons land. Volgens een recent ING alert was
ASML in de 1e 3 kwartalen van dit jaar verantwoordelijk voor de 1/2
van onze export. (NB; de andere 1/2 kwam bijna volledig voor
rekening van IHC Merwede; i.d. noem je een ‘kwetsbare
economie’…..)
Mede door dat succes is ASML wat je noemt een ‘talentmagneet’.
De arbeidsvoorwaarden zijn van de buitencategorie, daarnaast is
het ook in andere opzichten voor velen een employer of choice, en
dat niet alleen voor de medewerkers met een vast contract: ‘Wij
steken veel geld in het opleiden van flexwerkers’ meldde ASML’s
HR-directeur Harry de Vos in een recent interview met Het FD. De
Vos: “Wij steken heel veel geld in hun opleidingen, we willen ze ook
vasthouden tijdens de neergang.” ‘Kom daar maar eens om’ bij
de gemiddelde werkgever. Voor veel werkgevers wordt de
investering in de ontwikkeling van (zelfs) de vaste medewerkers nog
beschouwd als een ‘kostenpost’ waaraan men bij voorkeur voorbij
gaat……
Wat betekent dit nu voor andere werkgevers, en dat niet alleen
binnen de Regio Eindhoven ook wel genaamd Brainport Eindhoven,
werkgevers die voor hun groei ook op zoek zijn naar technisch
talent of, sterker nog: werkgevers die het huidige talent dat men in
dienst heeft wil behouden voordat dit talent besluit een overstap te
maken naar ASML?!
De concurrentie op de arbeidsmarkt aangaan met ASML zal een
‘tour de force’ worden. Maar de concurrentie aangaan met de
overige bedrijven die vissen in deze zelfde talentvijver kan wél een
realiseerbare optie zijn!
Passende acties daarbij kunnen zijn:
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Zorg aan de Top voor een inspirerend leider, zoals APPLE
dat had met Steve Jobs bijv.;
Zorg voor een optimale work/life balans zoals VIRGIN dat
doet, bijv.;
Ga nog een stapje verder en elimineer managementlagen
zoals bijv. MORNINGSTAR;
Plaats niet je klanten maar je medewerkers op de 1e
plaats, zoals HCL Technologies dat doet en dat doet niet
alleen HCL maar in NL ook MAS Dienstverleners;

Mogelijk is het opvallend dat in dit korte overzicht ‘beloning’
ontbreekt, beloning blijkt dan ook nauwelijks een factor te zijn om
te blijven. Organisatiecultuur en stijl van leidinggeven blijken dat
wel te zijn, zoals recent nog eens bleek.
Wat je (natuurlijk) ook kan doen dat is investeren in je huidige
medewerkers, zelfs in je flex-krachten zoals ASML’s HR directeur
hiervoor opmerkt. Je medewerkers vormen je beste aanbeveling!
Hier in dit (technisch) kader aansprekende voorbeelden zijn o.m.
BENTLEY MOTORS en VAUXHALL. Beide werkgevers voeren de
accreditatie als ‘Investor in People’. Binnen de Britse markt levert
hen dat als werkgever onderscheidend vermogen op (NB; in het
Verenigd Koninkrijk is 40% van de 100+ werkgevers een ‘Investor in
People’). Nu de IiP accreditatie internationaal ook steeds meer ‘voet
aan de grond’ krijgt, en dat m.n. ook nog eens bij multinationals,
weten IiP-werkgevers als BENTLEY & VAUXHALL ook internationaal
talent aan zich te binden.
Overigens, er is in ons land i.i.g. één werkgever (NB; naast een
potentiële) uit deze bedrijfstak die al meerdere jaren terug op deze
ontwikkeling een voorschot nam: Investor in People CROON
ELEKTROTECHNIEK.
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Saillant detail: op een metershoge reclamestellage a/d A2-N2, afslag
Aalst-Waalre bij het V.d. VALK Hotel, maakt CROON
momenteel beeldend reclame. Gezien het grote scherm & de
heldere beelden kan het niet anders of de boodschap is zelfs te zien
in de burelen van ASML.
o

40 Top Jobs in de nabije Toekomst……

Robotica, disruptieve technologieën, hoge werkeloosheid, je vraagt
je af welke baan je nog enige zekerheid biedt niet alleen voor nu
maar zeker ook voor de nabije toekomst. De meesten van ons
hebben dan ook nog een hele carrière voor zich (NB; om zich aan
het eind daarvan te kunnen afvragen: ‘Pensioen, AOW, wat was dat
eigenlijk?’…… ).
Om de beroepsbevolking enig carrièreperspectief te bieden komt
het Britse UKCES vandaag met het rapport ‘Careers of the
Future’. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit rapport levert
40 Top Jobs op die je als carrièremaker c.q. medewerker in de nabije
toekomst, met meer zekerheid dan waarschijnlijkheid, ruim
voldoende carrièreperspectief bieden. De banen zijn niet typisch
Brits, de uitkomst is dan ook voor onze arbeidsmarkt ruim
voldoende interessant.
Daarom: op zoek naar de volgende stap in je nog jonge carrière!
Het onderzoek dat het UKCES uitvoerde sluit aan op dat wat ik een
recente entry memoreerde nl. dat de Britse Overheid het
(Strategisch) Plan heeft neergelegd om in het komende decennium
aan minimaal 90% van de beroepsbevolking werkgelegenheid te
bieden. Met zo’n doelstelling dien je als Overheid ook te komen met
ideeën en tips voor banen die een bijdrage kunnen leveren aan het
realiseren van deze ambitieuze doelstelling. (NB; zeker “ambitieus”
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als je kijkt naar de ontwikkelingen die op onze economie afkomen;
lees ook What Happens to Society When Robots Replace Workers?.)
Vooraf merken de onderzoekers het volgende op: “In identifying our
list we have focused on the prospects for today’s jobs – in
occupations for which we have statistical data. But just as we can
identify job titles today that didn’t exist 10 years ago (such as
offshore wind farm engineer or social media manager), we fully
expect that new jobs may emerge over coming years as a result of
new technology, changing consumer requirements and other trends.
(…..)
What we can all see is that there is an evolution of existing jobs
taking place – new tasks, new knowledge and skills requirements,
and changing work patterns. It is arguably these factors that are the
most important issue to be aware of.“
M.a.w.: we zijn er (zeker) nog niet v.w.b. de invloed van en hoge
tempo waarop disruptieve technologieën zich momenteel
ontwikkelen en hoewel de (mogelijke) invloed daarvan is
meegenomen in de opzet en de beschrijving van de Top banen, de
focus ligt m.n. op de ontwikkeling van de bekende banen, ook:
Careers of the Future.
Op No. 1 in deze Top 40 staan de Care Workers. Dat lijkt al direct
een ‘disruptie’ althans als we kijken naar de NL arbeidsmarkt. O.i.v.
regeringsmaatregelen wordt momenteel de ene na de andere
‘Zorgwerker’ aan de kant gezet. Wij Nederlanders zetten onze hoop
nl. op de participatiemaatschappij…..
De motivatie voor de Britten om (geheel) anders naar deze
beroepsgroep te kijken: “Life expectancy might be rising, but slower
improvement in in-health ageing means the UK’s elderly will need
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care for much longer periods of their life. By 2037 the number of
people aged 75+ is predicted almost to double from 5.2 million
today, to 9.5 million. This means more than 1 in 10 (13%) people in
the UK will be aged over 75. These pressures are creating a boom in
demand for people in caring roles.” Het zou kunnen dat de Britse
No. 1 Top Job niet de Nederlandse Nr. 1 Top Baan wordt, toch kan
het ook zo zijn dat (commerciële) partijen springen in dit gat in de
Zorgmarkt.
Wat vervolgens volgt dat zijn banen in de techniek, in de IT, in R&D,
in de dienstverlening, in de agrarische sector (NB: in de high-tech
agrarische sector; ook een trend), een diversiteit aan banen die niet
eens zo verrassend of futuristisch zijn. Het zijn wel banen die één
ding gemeen hebben: ze vragen om een continue investering in de
medewerkers die deze banen vervullen zodat zij hun waarde
blijven behouden voor de arbeidsmarkt: ‘new knowledge and skills
requirements’. Mogelijk dat dit laatste, die continue investering, de
40 Top Jobs daadwerkelijk tot potentiële Top-Banen c.q. futureproof jobs maakt, meer nog dan dat het banen zijn die sterk
afwijken van dat wat we nu kennen
Het volledig overzicht van de 40 Top Jobs met een toelichting wat
deze top-banen tot banen maakt die je voor langere termijn
carrièreperspectief bieden, vind je in de publicatie Careers of the
Future. Ik wens je veel succes.
*VID: TED talk The surprising workforce crisis of 2030 — and how to
start solving it now van Rainer Strack mag hier niet ontbreken. “It
sounds counterintuitive, but by 2030, many of the world’s largest
economies will have more jobs than adult citizens to do those jobs.
In this data-filled — and quite charming — talk, human resources
expert Rainer Strack suggests that countries ought to look across
borders for mobile and willing job seekers. But to do that, they need
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to start by changing the culture in their businesses.” aldus
Innovation Excellence. (NB: wat je medewerkers het meest
waarderen, stelt Strack, is waardering voor hun inzet)
NB; wat ‘in dit geval’ (ook) nog handig is dat is het overzicht van 71
vaardigheden/functies dat Tony de Bree geeft in zijn recent
verschenen boek ‘Geld Verdienen met Jezelf’, hfdst. 12:
‘Eenenzeventig manieren om slim geld te verdienen’ & wie wil dat
niet: slim zijn….
o

Emancipatiemonitor 2014: Meer Vrouwen in de Top!
(voor 80% van het salaris van een man)

“Meisjes kiezen steeds vaker voor techniek, meer vrouwen dan
eerst in topfunctie.” is de titel van het persbericht dat gisteren
verscheen van het CBS n.a.v. de ‘Emancipatiemonitor 2014′.
Vreugde alom, zo (b)leek want eindelijk neemt de positie van de
jonge vrouw in de economie aan waarde toe!
Mooi maar lees je in het persbericht een stukje verder dan is alle
euforie mogelijk misplaatst: “Vrouwen verdienen in het
bedrijfsleven gemiddeld bijna 80% van het bruto-uurloon van
mannen.” De Overheid vormt hier een positieve (sic.) uitzondering
want daar ontvangen vrouwelijke medewerkers gemiddeld
genomen tenminste nog 90% van dat wat hun mannelijke collegae
op de rekening krijgen bijgeschreven.
Interessant is ook nog dat de verklaring voor deze verschillen
worden gezocht bij: de vrouwen! Anders dan hun mannelijke
collegae kunnen zij nl. niet onderhandelen….
(toch) Opmerkelijk dat lagere salaris als je weet dat GALLUP eerder
wist te melden: “Women Are Better Managers Than Men.”
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Vraag ik het vrouwelijke studenten die werkzaam zijn in het
bedrijfsleven, vraag ik het vrouwelijke managers, zelden hoor ik dat
zij van mening zijn dat zij minder salaris ontvangen dan hun
mannelijke collegae. M.n. binnen de Overheid is men er van
overtuigd dat de classificaties voor iedereen gelijk zijn! Niet dus,
hoewel: “Bij de overheid verdienen jonge vrouwen meer dan jonge
mannen.” Vandaar, mogelijk, die 10% positief verschil met het
bedrijfsleven.
Om (opnieuw) de discussie rondom vrouwen die
vooral deeltijdwerken te voorkomen, dat dit de hoofdoorzaak voor
de verschillen zou vormen, merkt het CBS nog op: “Een deel van de
beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen is te verklaren uit
verschillen in onder meer werkervaring, beroepsniveau, opleiding
en leidinggeven. Ook als daar rekening mee wordt gehouden, blijft
er een loonverschil over van 8% in het bedrijfsleven en 4% bij de
overheid.”
Mogelijk dat vrouwen dit verschil inderdaad weinig interesseert, dat
zij een andere motivatie hebben om aan het werk te gaan. De vraag
is dan toch of dat je deze ongelijkheid als goed werkgever kan & wil
toestaan? Past dit binnen je rol van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen? Omgekeerd kun je aan de vrouwelijke, maar ook aan
de mannelijke, kandidaten voor een (Top)functie vragen: een
werkgever die talenten, wellicht ook klanten, niet serieus neemt in
een onderhandeling, is het raadzaam om daarvoor je talenten
beschikbaar te stellen? Is er binnen die organisatie naast een
diversiteitsbeleid ook sprake van gelijke behandeling?
“Diversity: The cultural, social, gender or other differences between
people, with reference to an organisational culture that encourages
and values these differences. In addition, a culture of diversity is
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about recognising, valuing and taking account of different skills and
life experiences.
Equality : Recognising that everyone is treated with dignity and
respect, regardless of race, gender, disability, sexuality, religion or
belief, age, marital status or other personal characteristics. In terms
of learning and development, equality means recognising that
different groups have different needs, and ensuring that they have
appropriate and fair access to appropriate opportunities.” (Bron:
IiP Framework, Investors in People Int.)
“Overall, female managers eclipse their male counterparts at setting
basic expectations for their employees, building relationships with
their subordinates, encouraging a positive team environment, and
providing employees with opportunities to develop within their
careers.” stelt GALLUP in het hiervoor aangehaalde artikel.
Vrouwelijke managers zijn beter in staat om te gaan met thema’s
als gelijkheid, diversiteit én de betrokkenheid van hun
medewerkers. Een betrokkenheid die, aldus (niet alleen) GALLUP,
bijdraagt aan betere resultaten van de organisatie. Als dit je
organisatie veel oplevert, dan is het toch onduidelijk waarom niet
meer werkgevers deze thema’s omarmen?!?….
21 september jl. deed Emma Watson in een toespraak voor de
Verenigde Naties de aftrap van de #HEFORSHE ‘A solidarity
movement for gender equality.’. Er wordt een commitment
gevraagd aan de mannelijke wereldburgers: “The HeForShe
Commitment: Gender equality is not only a women’s issue, it is a
human rights issue that requires my participation. I commit to take
action against all forms of violence and discrimination faced by
women and girls.” Nu 3 maanden later hebben zich al (of is het
‘slechts’?) 199.857 mannen wereldwijd gecommitteerd aan deze
Missie, waarvan 1.828 in ons land.
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Het lijkt er dan ook (sterk) op dat het thema gelijkheid nauwelijks
leeft, ook of zelfs niet in ons land. Een bevestiging daarvan lijken we
opnieuw te vinden in het CBS persbericht: “Uit een eerder
verschenen CBS-publicatie blijkt dat onder werknemers met
kinderen het loonverschil tussen mannen en vrouwen beduidend
groter is dan onder degenen zonder kinderen, vooral in het
bedrijfsleven.” Oops…. Gelijkheid en diversiteit, het lijken
toch mooie, wellicht nog beter: cruciale, organisatiethema’s voor
2015.
o

Stel dat Paus Franciscus met zijn Curie Kersttoespraak
Managers uit Bedrijfsleven toesprak……

De oren werden gewassen maandag, ruw zelfs, de oren van de Curie
van het Vaticaan; noem het de Raad van Bestuur van de Katholieke
Kerk. Paus Franciscus liet er (opnieuw) geen gras over groeien: hij is
het (zeker) niet eens met het gedrag van sommigen in deze wereld
& hij zal dat laten horen ook!
Was het in november nog het Europese Parlement dat hij verweet
lankmoedig te zijn v.w.b. de economische crisis en de opvang van
vluchtelingen, deze keer was zijn eigen team aan de beurt. De
gehele video van de toespraak is een aanrader, al was het maar om
het non verbale gedrag van de Kardinalen te kunnen waarnemen.
Kerst is begonnen in het Vaticaan, da’s duidelijk. Stel nu dat we
deze waarschuwende boodschap interpreteren voor
leidinggevenden, wat komt daar dan uit? FT.Com’s Andrew Hill
deed dat en dat levert leerzame informatie op, informatie om te
comtempleren onder de Kerstboom c.q. tijdens het Kerstdiner over
de 15 ziektes waaraan (veel?) leidinggevenden lijden….
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Eerst de 15 Ziektes waarvan volgens Paus Franciscus de kardinalen
binnen de Curie mogen genezen & ik citeer:
“Laat ik u aansporen om deze Kerst de kans te nemen om te
“genezen” van elke wond en te “genezen” van elk gebrek. Dit is de
reden waarom ik u dringend verzoek om:














Uw geestelijk leven te genezen, je relatie met God, want
dit is de ruggengraat van alles wat we doen en wat we
zijn. Een christen die niet wordt gevoed door het gebed, de
sacramenten en het Woord van God, vervaagt
onvermijdelijk en verdwijnt;
Beloon uw volgelingen, geef aan uw volgelingen en uw
dierbaren niet alleen geld, maar vooral tijd, aandacht en
liefde;
Genees uw relaties met anderen, transformeer het geloof
in het leven en de woorden in goede werken, in het
bijzonder bij degenen die daar het meest behoefte aan
hebben;
Genees je manier van communiceren, het zuiveren van de
taal van beledigende woorden, de vulgariteit en de
woordkeus van wereldse decadentie;
Heel de wonden van het hart met de olie van vergeving,
vergeef mensen die ons pijn bezorgen en heel de wonden
die wij bij anderen hebben aangebracht;
Genees van je werk, voer het werk uit met enthousiasme,
met nederigheid, met vaardigheid, met passie, met een ziel
die weet hoe de Heer te danken;
Pas op voor afgunst, lust, haat en negatieve gevoelens die
onze innerlijke vrede verslindt en transformeert en die ons
als mens vernietigt;
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Genees van de bitterheid die ons brengt tot wraak, genees
van luiheid die leidt tot apathie, genees van het
vingerwijzen dat leidt tot hoogmoed, genees van het
voortdurend klagen dat leidt tot wanhoop. Integendeel,
vraag de Heer om wijsheid om op je tong te bijten
door beledigende woorden niet te zeggen en om bitterheid
na te laten;
Zorg voor onze zwakkere broeders, onze medemens. Ik zag
zoveel mooie voorbeelden onder u, in deze, en ik dank u,
van harte gefeliciteerd! Behandel de ouderen, de zieken,
de hongerigen, de daklozen, de buitenlanders. Over dit
gedrag zullen wij uiteindelijk worden beoordeeld;
Behandel de heilige Kerstmis nooit als een viering van het
consumentisme met commercie, uiterlijk vertoon,
nutteloze geschenken of onnodig afval. Het is het feest van
vreugde aan de Heer die van harte welkom is in de kribbe
en in ons hart.

Bron: Udienza ai dipendenti della Santa Sede e dello Stato della Città
del Vaticano per gli auguri del Santo Natale 2014, 22.12.2014.
In The Financial Times komt columnist Andrew Hill vandaag met een
vertaling van deze ziektes naar de betekenis voor leidinggevenden
in het reguliere bedrijfsleven, hoe kunnen zij zichzelf genezen van
de volgende 15 ziektes:


De ziekte van het gevoel van ‘onsterfelijkheid’; Gevoel
onmisbaar te zijn? Denk opnieuw. De paus beveelt een
bezoek aan de begraafplaats, dat is een beetje drastisch als
een oefening, maar hij waarschuwt ook tegen
degenen met de typische CEO karakteristieken,
eigenschappen die voortkomen “uit de pathologie van de
macht, het ‘Messiah complex’ en het narcisme”.
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De ziekte van overmatige activiteit; Neem een
pauze. Mensen die ‘zich verliezen in hun werk zullen
zichzelf onvermijdelijk verwaarlozen. Dit is niet een
uitnodiging om meer uren in de sportschool door te
brengen: Verwaarloos je je rust dan volgen ongetwijfeld
angst en stress.



De ziekten van mentale en spirituele ‘verstening’; Pas op
voor bureaucratie. De paus voelt zich omringd door
mensen die hun interne vrede, hun levendigheid en durf
verliezen door zich te verbergen onder papier en
verworden tot ‘procedurele machines'”. Excessieve
management symptomen zijn: primair tijd besteden aan
verzenden van en reageren op e-mail, continue gebogen
zitten over strategische plannen en verzanden in eindeloze
vergaderingen.



De ziekte van ‘overplanning’; Hoe vaak heb je het cliché
gehoord dat de enige constante is het
continue veranderen? “Een goede planning is
noodzakelijk”, aldus de paus, maar als CEO kun
je je vrijheid beperken door je daaraan aan te passen.
Waarschuwt de paus: “Het is altijd makkelijker en prettiger
om terug te vallen op ongewijzigde posities”.



De ziekte van slechte coördinatie; Paus Franciscus is bang
dat een slecht georganiseerde team “zijn harmonieuze
functionaliteit verliest: een orkest produceert
ongedisciplineerde geluidsoverlast omdat de leden niet
samenwerken, niet in overeenstemming met elkaar
functioneren en geen teamgeest hebben”. Klinkt dit als één
van de vergaderingen die je onlangs hebt voorgezeten?
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De ziekte van spirituele Alzheimer; Tal van managers zijn
vergeten waarom ze in het bedrijfsleven kwamen – de
equivalent van priesters die “hun geheugen hebben
verloren” voor wat betreft hun afspraak met de Heer en
die nu toegegeven aan “passies, grillen en obsessies”.



De ziekte van rivaliteit en ijdelheid; “Genoeg gezegd”.



De ziekte van existentiële schizofrenie; Sommigen onder
de kardinalen van de paus leiden “een dubbel leven, een
gevolg van de hypocrisie typisch voor middelmatige
mensen en van het bevorderen van de geestelijke leegte,
een leegte die erkenningen of academische titels niet
kunnen invullen”. Het relevante punt voor
leidinggevenden? Je kan het “contact verloren hebben met
de werkelijkheid en met de echte mensen”.



De ziekte van roddels en onnodig geklets; “De ziekte van
lafaards, lafaards die niet de moed hebben zich oprecht uit
te spreken en door te praten achter iemands rug … Kijk uit
voor dit terrorisme van de roddels!”



De ziekte van de vergoddelijking van de leiders; “Kijk uit
voor opkomende managers die hun bazen verheerlijken en
die alleen denken aan dat wat zij kunnen ontvangen,
niet over dat wat zij dienen te doen en zeker niet aan dat
wat van wat zij dienen te geven”.



De ziekte van onverschilligheid richting anderen;
“Wanneer wij, door jaloezie of sluw gedrag, ons er op
verheugen anderen te zien vallen, in plaats van hen kansen
te geven en hen aan te moedigen” – voor het Vaticaan is
dit de equivalent van de politieke agenda.

www.managementpro.nl
www.willemscheepers.nl

204

9e Dagboek van een ManagementPro

CHEMIEBEURS 2015 ‘special’.



De ziekte van het ‘begrafenisgezicht’; De ziekte van
mensen die “fronsende en onvriendelijk de wereld in
kijken en denken dat, om serieus te worden genomen, zij
een melancholische en streng gezicht dienen te laten zien –
vooral aan degenen waarvan zij denken dat ze
minderwaardig zijn – met een houding van stijfheid,
hardheid en arrogantie”. Het is moeilijk een manager te
zijn, maar vrolijk op(!), adviseert de paus.



De ziekte van het hamsteren; Over de bonus ….



De ziekte van de gesloten cirkels; Organiseren
betekent samenwerken met iedere betrokkene, dus
vergeet die kliek van golf maatjes.;



De ziekte van wereldse winst en exhibitionisme; “De
ziekte van die mensen die onophoudelijk proberen hun
krachten te vergroten. Om dat te bereiken, kunnen zij
anderen belasteren en in diskrediet brengen, ook m.b.v. de
media. Uiteraard gebeurt dit om te pronken en
het vertonen van hun superioriteit aan anderen.
“Misschien moet je er eens over nadenken om de cover
van BusinessWeek te mijden…”

Bron: The Pope’s Message to Vatican Clerics reinterpreted for CEO’s.
Voor deze ‘hertaling’ van Hill is ‘iets’ te zeggen; voor nu van mijn
kant geen aanvulling dus. De thema’s die worden aangehaald vind
je ook terug in de Kennisbank.
Een jaar geleden was het hier niet zo lastig te voorspellen dat de rol
van Paus Franciscus aan kracht zou toenemen. Als er niets
uitzonderlijks gebeurt, dan hebben wij van hem ook in 2015 het
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laatste nog niet gezien c.q. gehoord. Als het bijdraagt aan een
betere wereld, waarom niet….
NB; op social media wordt al direct de vraag gesteld of e.e.a. ook
geldt voor Politiek, Overheid, Publieke Sector? Ik vermoed dat Paus
Franciscus het daarmee eens is.

-0-0-0-0-0-0-0-
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