
Weinig nodig om baan leuker 
te maken

hebt in plaats van de vraag die
vaak wordt gesteld: hoe je bin-
nen het profiel van het bedrijf
past.”

„Het goede aan die gesprek-
ken was dat het ging over posi-
tieve kanten”, vult
Drayer aan. Voor
sommigen was al-
leen de aandacht en
het feit dat het voor
iedereen was al posi-
tief.

Toch waren de re-
acties gemengd in
het begin. „Er was
een groep die zei:
’Hé leuk, dat is een
cadeautje’ tot ’wat
een aparte manier om te reor-
ganiseren’. Er waren ook men-
sen die het niet snapten; het
kost veel geld en tijd en waar-
om?”,aldus Drayer die de vraag
beantwoordt door te stellen dat
het bedrijf veel investeert in
zijn mensen maar dat het slim-
mer moet. „Eerder investeer-
den we soms een ton per jaar in
een persoon die heel specifiek
was. We zitten nu in een voor-
deelmarkt en kunnen het ons

„We willen echt voorop lo-
pen in de markt. Dat kun je al-
leen als je keuzes maakt. Je
moet kijken waar je echt goed
in bent en dat dan ook zo goed
mogelijk doen. Je medewer-
kers moeten dan ook die instel-
ling hebben. Dat lukt alleen als
je hen dat laat doen waar ze
echt goed in zijn en wat ze leuk
vinden”, zo verklaart Marque
Drayer, directeur HR bij Tel-
fort, de vrij unieke aanpak. 

Om dat uit te vinden richtte
het talentenbureau TalentFirst
op verzoek van Telfort een na-
burig leeg kantoorgebouw in
tot ’Talentenfort’. Binnen drie
maanden tijd werden er 1800
gesprekken en 24 groepssessies
met de 600 werknemers ge-
voerd. Naast een groepssessie,
waar werd gekeken hoe men-
sen omgaan met hun werk,
kreeg iedere werknemer drie
individuele gesprekken met
een coach waarin werd geke-
ken naar hun persoonlijke ta-
lenten en drijfveren. „Op die
manier ontstond van iedereen
een uniek profiel”, stelt Huub
van Zwieten, directeur van Ta-
lentFirst. „Je krijgt zo inzicht
in dat wat je anders maakt en
wat jij het bedrijf te bieden

niet veroorloven om geld aan
de verkeerde dingen uit te ge-
ven.”

Aanvankelijk werd gevreesd
voor een uitstroom van mede-
werkers, maar in de praktijk

bleek dit mee te val-
len. „Voor de meeste
mensen veranderde
er niets, die waren
tevreden met hun
werk, verder was er
een deel dat met en-
kele aanpassingen of
verschuiving van ta-
ken binnen hun hui-
dige baan weer heel
tevreden was. Zo’n
10% koos voor een

carrière buiten Telfort”, aldus
Drayer. „Van een groot verloop
op sleutelposities was geen
sprake. Het doel was iedereen
zoveel mogelijk aan boord te
houden en enthousiast te laten
worden.”

Van Zwieten had vanaf het
begin vertrouwen in het pro-
ces. „Bedrijven hebben wel
eens de angst dat mensen weg-
gaan door zo’n proces maar dat
is kortzichtig. Juist het feit dat

je dit mogelijk maakt geeft een
extra binding. Voor heel veel
mensen is het fijn dat zij bij hun
bedrijf kunnen blijven in een
functie die beter bij hen past.
Als je mensen vraagt: ’Hoe zou
je ideale leven eruit zien?’ ko-
men de meest
mooie dingen
voorbij zoals bij-
voorbeeld een
camping begin-
nen in Frankrijk.
Maar voor heel
veel mensen
hoeft dit niet met-
een. Ze kunnen
wel vast een stap-
je maken richting
die droom door
bijvoorbeeld hun ondernemer-
schap in te zetten in hun huidi-
ge functie.”

De uitkomst van het traject is
volgens Marque dat veel men-
sen hebben ingezien dat er
maar weinig hoeft te verande-
ren om zijn of haar baan leuk te
maken. Binnen teams kunnen
mensen het werk zo verdelen
dat zij bezig zijn met dingen
waar ze goed in zijn.

De nieuwe koers vergde het
nodige van de leidinggevenden
die anders moesten leren wer-
ken, zij krijgen hiervoor een
vervolgtraject aangeboden.
„Mensen kregen meer vrijheid
in hun eigen baan. Dat vergde

creativiteit van de
leidinggevende.
Hoe ga je beoorde-
len op basis van po-
sitieve kanten, dat
vergt een heel an-
der competentie-
model. Het chal-
lengermodel geeft
mensen een eigen
verantwoordelijk-
heid, iedere keer
moet je kijken

naar je werk of het je eigen be-
drijf is”, aldus Drayer.

De grootse aanpak zorgt voor
resultaten. „We groeien
harder, hebben een betere
winstontwikkeling en we doen
meer werk met minder men-
sen. De mensen die weggingen
hebben we niet in alle gevallen
hoeven te vervangen. De sfeer
is ook beter, we accepteren
minder mokken met elkaar.”
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AMSTERDAM - Met minder mensen meer
werk doen en het goedkoper doen. Dat was de
uitdaging waarvoor Telfort zich gesteld zag
na de koersverandering waarbij het telecom-
bedrijf zich ging richten op het echte voor-
deelsegment. Telfort wilde voorop lopen in
de marktontwikkelingen als een echte ’chal-
lenger’ met vernieuwende en voordelige pro-
ducten. Om deze strategie te laten werken
zouden ook de medewerkers zich moeten
aanpassen en wel zo snel mogelijk. De zaken
werden groots aangepakt. In drie maanden
tijd kregen alle 600 medewerkers een per-
soonlijk coaching traject om uit te vinden
wat hun sterke kanten waren en hoe ze die
het best konden benutten binnen het bedrijf. 

■ door MONIQUE HARMSEN

TELFORT LAAT 
TALENT ONTLUIKEN
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André ten Damme (43)
wordt de nieuwe financieel
directeur van het Alge-

meen Burger-
lijk Pensioen-
fonds (ABP),
het op een na
grootste pensi-
oenfonds ter
wereld. Ten
Damme volgt
Dick Sluimers
op, die begin
dit jaar is be-
noemd tot be-

stuursvoorzitter van ABP.
Ten Damme werkt sinds
1988 bij Cap Gemini in di-
verse functies. Hij is daar
momenteel financieel di-
recteur CapGemini Neder-
land.

* * *
Jo van Engelen (48)

wordt de nieuwe chief
marketing officer van het
Algemeen
Burgerlijk
Pensioen-
fonds (ABP).
Hij wordt
verantwoor-
delijk voor
de it en mar-
keting van
het ABP.
Van Engelen
is afkomstig
van de ANWB waar hij
sinds 2004 deel uitmaakte
van de hoofddirectie. Hij is
tevens sinds 1991 hoogle-
raar business development
aan de Rijksuniversiteit
Groningen.

* * *
Jan van Essen is de nieu-

we bestuurs-
voorzitter (ad
interim) bij de
logistieke
dienstverlener
Rynard
Group, met be-
drijven in
Hongarije, Ne-
derland, Tur-
kije en Roeme-
nië. Van Essen

is geassocieerd met Boer &
Croon Executive Managers
en heeft jarenlange inter-
nationale ervaring in direc-
tiefuncties bij onder meer
TDG, Aero Groundservi-
ces en Tibbett & Britten.

* * *
Anne Reichmann-Ver-

ster is benoemd als chief
financial officer van Mo-
neyView
Nederland.
Gedurende
de laatste
dertien jaar
heeft Reich-
mann ver-
schillende
senior ma-
nagement-
posities be-
kleed in de
ict-wereld. Reichmann zal
de synergie tussen de ver-
schillende bedrijfsonder-
delen van MoneyView
gaan optimaliseren.

* * *
Peter van Doesburg (38)

is als senior investment-
strategist in dienst getre-

den bij We-
alth Manage-
ment Part-
ners. Van
Doesburg
heeft twaalf
jaar erva-
ring als ma-
cro-eco-
noom en be-
leggingsstra-
teeg en was

laatstelijk werkzaam bij
Rabo Securities. Hij zal
zich bij Wealth Manage-
ment gaan bezighouden

met strategische en tacti-
sche assetallocatie.

* * *
Paul Boomkamp (38)

wordt de nieuwe voorzitter
van het Service Center Le-
ven van Aegon Nederland.
Hij is afkomstig van AXA
Nederland waar hij sinds
2000 werkzaam was. Boom-
kamp was daar lid van het
directiecomité en bekleed-
de de functies van chief
operating officier (coo) en
chief information officer
(cio). Hij begon zijn loop-
baan bij Shell en werkte
vervolgens als manage-
mentconsultant bij McKin-
sey & Company.

* * *
Geert van den Goor (38)

is benoemd tot hoofd van
de overheidsgroep van Ac-
centure in Nederland en
wordt hiermee verant-
woordelijk
voor de
dienstverle-
ning aan
overheden en
publieke in-
stellingen.
Van den Goor
trad in 1992 in
dienst bij Ac-
centure, waar
hij in 2002
partner werd. De eerste ja-
ren werkte hij voor overhe-
den en ziekenhuizen, later
heeft hij zich beziggehou-
den met complexe veran-
der- en ict-projecten bij be-
drijven in de energiesec-
tor.
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Het was een voor Neder-
land uniek evenement,
twee weken geleden in het
Olympisch Stadion in Am-
sterdam. Sportpresentator
Humberto Tan wil
de marathon van
Peking lopen en
zocht een haas.
Een trainings-
maatje en -coach
tegelijk, een spor-
tieveling die hem
tijdens de mara-
thon af en toe
over het spreek-
woordelijke ’dode
punt’ heen kan
helpen. Die ideale
haas is inmiddels gevonden
en ik heb begrepen dat
Humberto buiten werktij-
den keihard traint voor Pe-
king. 

Veel werkgevers herken-
nen de situatie. De ’haas’
die zij al maanden – en
soms langer – zoeken is een
callcenteragent, of een ac-
countant. Een mts’er elek-
trotechniek met een paar
jaar ervaring, of iemand
met de juiste achtergrond
die aan de slag wil als hypo-
theekadviseur. In sommige
branches wordt steen en
been geklaagd over het feit
dat de juiste mensen niet te
vinden zijn en dat vacatu-
res daardoor lang open
staan. De spreekwoordelij-
ke speld in een hooiberg!

Denkend aan Humberto
en aan zijn haas, zeg ik: tijd
voor creatieve werving en
selectie. Dat moet beginnen
bij de organisatie. Bij de
vraag: wie zoeken we echt?
Denken wij voor de functie
van boekhouder wellicht te
veel aan voor de hand lig-
gende profielen? Als die in
de bekende ’vijver’ dun ge-
zaaid zijn, dan wordt het
tijd om creatief te denken
en de knop om te zetten. 

Want dikwijls kan een
functie ook heel goed wor-
den ingevuld met een erva-
ren oudere of met een her-
intredende vrouw, ook als

zij zeven jaar gele-
den voor het laatst
zo’n functie be-
kleedde. In deze ge-
vallen zal de onder-
neming bereid
moeten zijn om de
nieuwe medewer-
ker door bijscho-
ling en goede bege-
leiding klaar te sto-
men voor de func-
tie. 

Soms vraagt het
oplossen van een vacature-
probleem om ’out of the
box’ denken. Een bekend
belastingadvieskantoor in
de Randstad zocht onlangs
nieuwe fiscaal deskundi-
gen. Na enig creatief denk-
werk besloot men te onder-
zoeken in welke regio in ons
land de meeste fiscalisten
wonen. Dat bleek de regio
Apeldoorn te zijn. Een slim-
me zet: het advieskantoor
besloot ’de berg naar Mozes
te brengen’, en opende een
dependance in Apeldoorn. 

Je zou als werkgever bij
de voortdurende wervings-
en selectie-inspanningen
haast vergeten dat je eigen
medewerkers ook doelgroep
kunnen zijn. Werp de blik
ook eens op talenten in de
eigen organisatie. Eigen
kweek, dat is nog eens crea-
tief personeelsbeleid!

Werkgever, vergeet ook
niet dat het netwerk van
uw eigen werknemers een
rijke bron kan zijn van toe-
komstig personeel. De
werknemer als ’ambassa-
deur’ kan een zeer krachtig
wervingsinstrument zijn!

Roland Berendsen
directeur operations
Randstad Nederland

Een haas in de hooiberg?
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Banen op Speurders.nl
Naast tweedehands fiet-

sen, beertenders en andere
aanbiedingen is het nu ook
mogelijk een baan te zoeken
via Speurders.nl. Sinds deze
week is de vraag- en aanbod-
site de rubriek ’Banen’ rijker.
De nieuwe rubriek is tot
stand gekomen in nauwe sa-
menwerking met Vacature-
krant.nl. Alle vacatures die
op Vacaturekrant.nl ge-
plaatst worden, zullen recht-
streeks doorgeplaatst wor-
den op Speurders.nl. Net als
bij gewone vacaturesites is
het mogelijk om te zoeken
op een aantal kenmerken.
Verder is, net als bij andere
rubrieken, het plaatsen van
een advertentie gratis.

Cursus toch aftrekbaar
Een carrièremaker die ont-

slagen werd, mag alle kosten
van een cursus fiscaal aftrek-
ken, zelfs als hij of zij daarna
zakt voor het examen. De Be-
lastingdienst had de aftrek-
post voor een cursus juist af-
gewezen, maar is teruggeflo-
ten door de rechtbank Den
Haag. De ontslagene wilde zo
snel mogelijk weer aan de
slag en schreef zich in voor de
opleiding. Die extra scholing
zou ook vrijwel zeker meer
uitzicht op een baan bieden,
aldus de rechtbank, en dus is
de aftrek gerechtvaardigd.

Marktconform mkb
In veel vacatures wordt

niet expliciet gemeld hoe
hoog de beloning zal zijn. In
de meeste gevallen wordt
gebruik gemaakt van de term
’marktconforme beloning’,
maar voor velen is het ondui-
delijk hoe hoog die is. Vooral
in het midden- en kleinbe-
drijf is weinig helderheid
over marktconforme belo-
ning. Eprom organisatieadvi-
seurs is een onderzoek ge-
start naar de beloning van
ruim vijftig functies binnen
het mkb in de sectoren logis-
tiek, productie en industrie.
Zij roept iedereen op die
werkzaam is in een van de
mkb-sectoren mee te doen
aan het onderzoek dat op de
website van Eprom is te vin-
den. Op die manier moet dui-
delijk worden wat de term
marktconform nu precies in-
houdt in bepaalde sectoren.

Ze zijn de ridders van de weg als je
onverwacht met pech langs de weg
komt te staan. De vertrouwde gele
auto’s van de wegenwacht ontlok-
ken gestrande autoreizigers vaak
een zucht van opluchting. Verder as-
sisteert de wegenwacht ook bij onge-
lukken, meestal zijn zij snel ter plek-
ke en verlenen ze eerste hulp totdat
de hulpdiensten arriveren. Het vak
van wegenwacht is dan ook veelzij-
dig. Naast een gedegen autotechni-
sche kennis is ook een communica-

tieve en hulpverlenende instelling
vereist. Eenmaal in dienst bij de
ANWB volgt nog een aantal inter-
ne opleidingen.

De wegenwacht is zeven dagen
24 uur per dag bereikbaar. De
meeste medewerkers draaien dan
ook onregelmatige diensten en
diensten in het weekend of tijdens
feestdagen. Voor deze diensten
geldt een extra toeslag die niet in
het basis-cao-loon is opgenomen.
De hoogte van het salaris is afhan-

Wat verdient een … WEGENWACHT 

bron: ANWB-cao

begin
1418,65
1491,14
1585,47

eind schaal
2182,54
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2439,23
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Marjolein Sol (44) is
benoemd tot businesslea-
der van Mercer Investment
Consulting. Sol was tot
voor kort werkzaam bij het
pensioenfonds PGGM on-
der andere als directeur
aandelen. Daarvoor werkte
zij onder meer bij Pierson
Heldring & Pierson Amster-
dam en in diverse functies
bij Rabobank International
in Utrecht en Londen.

„Het interessante aan
mijn werk is dat alles in de
reële economie zijn weer-
slag heeft op de kapitaal-
markt. Ik geef leiding aan
een groep van ruim twintig
specialisten die allemaal
passie voor het vak heb-
ben, dat is erg leuk. Ik ben
geen type om een grote fa-
briek te leiden. Overigens
vind ik het een voorrecht
om te mogen werken. Ik
heb twee keer een sabbati-
cal gehad en dan waardeer
je werken echt weer.

In mijn nieuwe functie
bij Mercer krijg ik met na-
me met pensioenfondsen
te maken. Er zijn veel ver-
anderingen op dit gebied,
de professionaliseringsslag
zal verder doorgezet wor-
den. Mercer is een interna-
tionaal bedrijf en je kunt
gebruikmaken van de ken-
nis die in alle delen van het
bedrijf aanwezig is.”

Werkgever stimuleert gezond gedrag
Bij het aannemen van nieu-

we medewerkers en bij het be-
oordelingsgesprek staat de fy-
sieke en psychische gesteld-
heid van het personeel steeds
nadrukkelijker op de agenda.
Werkgevers doen steeds meer
moeite en bemoeien zich ook
steeds meer met de gezondheid
van hun personeel.

Dit komt naar voren in het
hr-praktijk panelonderzoek
naar preventie, verzuim en re-
integratie dat onlangs is gehou-
den onder 850 P&O’ers.

Een kleine meerderheid van
de P&O’ers spreekt medewer-
kers ook daadwerkelijk aan op
ongezond gedrag tijdens werk-
tijd. Aanmerkelijk terughou-
dender is men ten aanzien van
ongezond gedrag buiten werk-
tijd: slechts 42 procent durft
daar kritisch over te zijn. 

Bijna de helft van de respon-
denten geeft overigens aan dat
het verzuim de afgelopen twee
jaar is afgenomen; dit loopt ge-
lijk op met de eigen inspannin-
gen voor het herstel van mede-
werkers. 

Uit de online-enquête, die in
samenwerking met het onder-

zoeksbureau Millward Brown
is uitgevoerd, blijkt verder dat
gezondheid steeds vaker deel
uitmaakt van het beoordelings-
gesprek met de medewerker. 

• Werknemers worden door
werkgevers ook aangesproken
op ongezond gedrag buiten
werktijd. 
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’Loopbaanbegeleiding verplichten bij ontslag’
■ door EDWIN VAN DER AA

De door minister Donner
voorgestelde versoepeling van
het ontslagrecht is te billijken.
In dat geval krijgt de overheid
echter ook een grote taak om te
zorgen dat werknemers na een
onvrijwillig ontslag niet tus-
sen wal en schip belanden. Een
optie zou zijn dat een loop-
baantraject verplicht wordt
gesteld. Dat vindt Rogier Huff-
nagel, bestuursvoorzitter van
Van Ede & Partners. 

Dit bedrijf is gespecialiseerd
in outplacement, de begelei-
ding van ontslagen of met ont-
slag bedreigde werknemers
richting een nieuwe baan.
Huffnagel, sinds kort hoofdbe-

stuurder, is eveneens al jaren
werkzaam als personal coach.

Donner (minister van Socia-
le Zaken) wil bij een onvrijwil-
lig ontslag de vergoeding maxi-
meren die werknemers mee-
krijgen. Ook wordt de rol van
de rechter bij het verlies van
een baan ingeperkt en moet de
opzegtermijn een minder groot
obstakel worden. 

Begeleiding
Huffnagel: „De versoepeling

van het ontslagrecht is niet ver-
keerd, als de werknemer maar
niet in de knel raakt. De over-
heid heeft daar een zorgplicht
in. Flexibilisering past in de

huidige tijd, maar dan staat de
begeleiding van mensen abso-
luut voorop.”

Overigens beseft Huffnagel
dat hij voor eigen parochie pre-
dikt. Toch ziet hij ook een
hoger doel. „Voor veel mensen
hangt hun leven af van een pas-
sende baan. Daarnaast is de
economie er, zeker in mindere
tijden, bij gebaat dat iedereen
op de juiste plek zit.”

Ongeveer 70% van de ontsla-
gen in Nederland vindt mo-
menteel plaats om ’bedrijfseco-
nomische’ redenen. Het is in de
huidige situatie aan de werkge-
ver om te bepalen of er een so-
ciaal plan komt, met eventueel
loopbaanbegeleiding. 

kelijk van het kennisniveau en er-
varing van een wegenwacht. Na
het afronden van een basisoplei-
ding volgen allerlei vervolgoplei-
dingen waarna men kan doorstro-
men naar allround wegenwacht en
van daaruit naar senior
wegenwacht.

YER, uw partner in HRM!

Voor meer informatie, bel 020 - 697 50 11 
en vraag naar één van onze HRM consultants.

The Netherlands | Belgium | Germany | Spain | USA | www.yer.nl


