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Rondetafel

Simone Lensink
Maud Berger

Rondetafeldiscussie
over HR-onderwijs
Welke eisen stelt de praktijk aan een afgestudeerde HR-student? Sluit het huidige
onderwijs daar voldoende op aan? Vertegenwoordigers uit het onderwijs en het
bedrijfsleven en studenten gingen voor Personeelbeleid onder leiding van Auke
Klijnsma het gesprek aan. “Er moeten in Nederland heel wat systemen omver!”, klonk
in het klaslokaal van de Hogeschool van Amsterdam.
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“Ik hoop
dat studenten
nog lef hebben en
HR-afdelingen
wakker schudden”
Aan tafel
Maaike de Wit is als accountmanager verantwoordelijk voor achttien interim HR-professionals
die via Raymakers vd Bruggen bij bedrijven
in heel Nederland werken. Ze volgde de HBOopleiding Personeel en arbeid, studeerde in 2004
af en deed vervolgens een master Bedrijfskunde
aan de VU.
Eva Helmond is HR-professional, radiomaakster
bij WerkenFM, trainingsacteur en dagvoorzitter.
Ze volgde de HBO-opleiding HR bij Axion in
Deventer en was personeelsadviseur bij de Universiteit van Nijmegen en in de farmaceutische
industrie.
Peter Blok is docent HR aan de Hogeschool van
Amsterdam. Hij studeerde culturele antropologie
en promoveerde onlangs op het proefschrift:
HRM: institutionele grondslagen, historische
ontwikkeling en perspectieven in de economie
van de 21e eeuw.
Mano Hordijk is masterstudent HRM aan de
VU Amsterdam en rondde hiervoor een studie
psychologie af.
Lianne Sol volgt het talentprogramma van Raymakers vd Bruggen. Ze studeerde in 2005 af aan
de Hotelschool in Leeuwarden en had daarna
allround HR-functies in verschillende bedrijven.
Hans Piket is opleidingsmanager Bedrijfskunde
en HRM bij de Hogeschool van Amsterdam. Hij
werkt sinds de jaren tachtig als professional op
het gebied van organisatiekunde en HRM. Hans
studeerde aan de UvA en ging werken bij de
Sociale Academie in de tijd dat HR – volgens
eigen zeggen – nog een ‘marxistisch georiënteerd’ bolwerk was. Hij ziet zichzelf als vertegenwoordiger van de eerste lichting ‘serieus tegen
HRM aanliggende professionals’.

Welk onderdeel uit je opleiding gebruik je nog
dagelijks in je huidige functie?
Lianne: “Op de Hotelschool heb ik geleerd om in
projectteams te werken. Dat maakt me een
betere HR-professional. Ik heb in die periode
inter-persoonlijke vaardigheden ontwikkeld
waardoor ik mensen goed kan inschatten. Waar
zitten jouw ontwikkelingsmogelijkheden of pijnpunten? Een allround HR-adviseur moet goed
kunnen luisteren en tegelijkertijd de context van
de organisatie kunnen begrijpen. Als je dat voor
elkaar hebt, komt de gereedschapskist met HRinstrumenten pas aan bod.”
Eva: “Snel schakelen in context. Ergens binnenlopen en partner zijn van wie dan ook in de organisatie. Ik was 22 toen ik bij de universiteit ging
werken. Ik wilde een partner zijn, de organisatie
verder helpen. Ik ben best doortastend, maar
merkte natuurlijk dat ik nog niet zoveel invloed
en slagvaardigheid had. Om dat te bereiken, is
zelfreflectie belangrijk. Dat leidt namelijk tot
zelfregie en daarmee kun je invloed uitoefenen.
Je moet weten waar je kwaliteiten liggen. Toen
ik me dat realiseerde, sprak ik met mezelf af dat
ik minstens drie jaar bij de universiteit moest
blijven om die basis te creëren.”
Zijn we tevreden met de resultaten van
het onderwijs?
Hans: “We kiezen in het HBO voor competentiegericht leren. De rode draad daarin is het professionaliseren van je persoonlijke kennis en
vaardigheden. Reflecteren is de motor van het
leren. Als het goed is, komen daarmee in de vier
jaar dat de opleiding duurt vaardigheden en
houding samen met kennis en inzicht.”
Peter: “Voor mijn promotie onderzocht ik wat de
‘HR-skills voor de toekomst’ moeten zijn. Naast
vakkundigheid kom je dan bijvoorbeeld uit bij
communicatie en ICT. Maar ik mis daarin nog wel
een aantal zaken. In de Nederlandse economie
draait het niet langer om spierkracht, maar om
kennis. Wat betekent dat voor HR? Ik heb sterk
de indruk dat HR wel ziet dat er dingen veranderen, maar nog niet over de juiste instrumenten
beschikt om daar adequaat mee om te gaan. De
vraag die het onderwijs zich moet stellen, is:
welke kennis is nodig om als HR-adviseur meerwaarde te bieden aan een organisatie? Dat betekent dus dat het onderwijs op de schop moet;
we moeten verbreden.”
Mano: “Ik ben blij dat ik ben begonnen met een
studie psychologie. Het is heel handig om te
weten hoe de mens in elkaar zit en hoe gedrags-
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processen verlopen. Dat is iets dat mensen met
een bedrijfskundige achtergrond missen. Natuurlijk moet je wel kennis hebben van bedrijfsmatige
processen, maar de focus ligt wat mij betreft
bij mensen.”

“Ik zou willen dat HR
zowel architect als
verbinder is”
Maaike: “Pas als je aan het werk gaat, vallen de
puzzelstukjes in elkaar. Veel werkgevers vragen
HR-medewerkers met een academische opleiding.
Ik ga daarover meestal de discussie met hen aan.
Een HBO-student die een aanvullende master
heeft gedaan, is prima allround opgeleid. Ik ben
het met Eva eens dat zelfreflectie een ander
belangrijk onderwerp is. Door de situatie op de
arbeidsmarkt is de selectie van HR-professionals
aangescherpt. Voor mij zijn de belangrijkste eisen:
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kennis, persoonlijkheid en lef. En dan vergeet ik
nog een goede beheersing van de Engelse taal,
want HR wordt steeds internationaler.”
Welke eisen worden wat jullie betreft aan HRprofessionals gesteld?
Eva: “Eigenwijs zijn! Ik word een beetje baldadig
van de eisenlijstjes die tegenwoordig in alle
vacatures staan. De omgeving waarin je werkt,
verandert zo snel dat die eisen al achterhaald
zijn voordat het contract is getekend. Ik vind het
ook vervelend dat in veel bedrijven geen starters
worden aangenomen. Een nieuwe medewerker
moet meteen economische waarde hebben. Hoe
zit het met de waarde van een frisse blik? Daar
wordt volledig aan voorbij gegaan!”
Lianne: “Dat klopt. Organisaties veranderen,
maar er wordt helemaal niet vernieuwend naar
het vak gekeken. Ik mis mensen die visie hebben
en die het anders durven te doen.”
Mano: “Dat geldt zeker voor de universiteit. Daar
krijg je een wetenschappelijke ondergrond, maar
je leert niet om creatief of vernieuwend naar het
vak te kijken.”

Peter: “Ik ben voor ‘en-en’. Een HR-professional
moet een bepaalde hoeveelheid basiskennis
hebben. Natuurlijk verandert de economie op dit
moment wezenlijk. Daardoor komt HR uit de
control-hoek. Om verder te kunnen, moet je dat
op z’n minst begrijpen. En vervolgens veel meer
aandacht hebben voor innovatie. Dat is de enige
manier om stappen te kunnen zetten.”
Hoe ziet voor jullie de ideale HR-professional
eruit?
Lianne: “Omdat wij mensen detacheren, bouwen
wij als het ware bruggen naar het bedrijfsleven.
Dat betekent automatisch dat je te maken hebt
met de gevestigde orde. Dus je ontkomt ook niet
aan bepaalde harde eisen. Maar voor mij is je
persoonlijkheid net zo belangrijk. Net als een
vernieuwende blik, snel kunnen schakelen, lef en
vragen durven stellen.”
Hans: “Ik zie dat HR goede ideeën heeft, maar in
veel organisaties die niet op de agenda krijgt.
Een HR-professional moet dus in staat zijn om
verbinding te maken met de organisatie. Om
zo’n bedrijf in beweging te krijgen. Hoe stevig
staan we in het oog van de orkaan? Het is
schijnrust; we voelen aan dat het hopeloos
verkeerd gaat.”
Mano: “Volgens mij gaat het er niet om hoeveel
je weet. Het is veel belangrijker dat je je kennis
op de juiste manier kunt toepassen in elke situatie; bij selecteren, toetsen, et cetera. Ik denk dat
het wetenschappelijk onderwijs daar op een
goede manier mee bezig is.”
Is het de taak van HR om bedrijven tot nieuwe
inzichten te laten komen, bijvoorbeeld over hoe
je met mensen zou moeten omgaan?
Eva: “HR moet zich ervan bewust zijn dat er
wederzijdse afhankelijkheid is. HR is afhankelijk
van de directie en van de lijn, maar bijvoorbeeld
ook van marketing en communicatie. Volgens mij
is de kerntaak van HR mensen helpen om ze te
laten ontdekken wie ze zijn en het bedrijf te laten
inzien hoe zij hun mensen het beste kunnen
inzetten.”
Lianne: “Dan krijg je twee soorten HR-medewerkers: de HRM-ers die in staat zijn mensen met
elkaar te verbinden en hun collega’s die het
strategische beleid uitzetten en uitvoeren. Daar
zit overigens geen niveauverschil tussen, het is
gewoon een andere taak.”
Hans: “Ik zou willen dat HR zowel architect als
verbinder is. Pak je rol bij het opbouwen van een
organisatie en denk mee over vernieuwingen

“ Het is schijnrust; we
voelen aan dat het
hopeloos verkeerd gaat”

binnen het bedrijf. En zorg vervolgens dat je
anderen in dat denken meeneemt.”
Lianne: “Ik vind het zeker een rol van HR om
bestaande patronen te doorbreken. Lef hebben
dus! Al krijg je maar één initiatief voor elkaar… Ik
hoop dat studenten die net van de opleiding
komen nog lef hebben en HR-afdelingen wakker
schudden.”
Maaike: “Sta op en probeer het uit. Gewoon
doen!”
Peter: “Inzichten uit het verleden moet je kunnen
loslaten op basis van de kennis van nu. Dat hopen
wij studenten ook mee te geven. Tegelijkertijd is
het belangrijk om pragmatisch te blijven. Wat
werkt, is waar. Als je daar vanuit gaat, kun je
loslaten en nieuwe inzichten omarmen.”
Kunnen we conclusies trekken?
Eva: “Ik denk dat een HR-professional anno 2014
drie hulpbronnen moet hebben: de waaromvraag leren stellen, verbinding zoeken en
gewoon toepassen. Als je die drie in één HRprofessional kunt verenigen, kun je daarmee veel
anderen besmetten.”
Lianne: “Laten we vooral de verwondering vasthouden en ingesleten proposities loslaten.”
Mano: “HR moet zichzelf vaker de vraag stellen:
waarom doen we dit? En nauwer samenwerken
met andere onderdelen van het bedrijf. Alleen
dan kun je toegevoegde waarde leveren aan de
strategie. Die houding zou dus ook in het onderwijs een grotere rol moeten krijgen.”
Peter: “Zowel HR als het HR-onderwijs moeten
inzichten uit het verleden veel meer durven loslaten. En veel pragmatischer gaan werken vanuit
de vraag: wat werkt waar? Dan sta je meteen
ook open voor nieuwe ontwikkelingen.”
Auke: “Mijn conclusie is dat de menselijke maat
normaal moet worden in hoe we in het dagelijks
werk – en dus ook in het onderwijs – staan. Zo
kun je ervoor zorgen dat je meer plezier krijgt in
je werk. En daarmee zeg ik meteen dat er in
Nederland heel wat systemen omver moeten.”
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Koffie met…

Christine Schellekens
in gesprek met Mijke Vossen van Coca-Cola Enterprises:

“Transparantie
gaat boven alles”
In ‘Koffie met…’ gaat young professional Christine Schellekens (26) in gesprek met doorgewinterde
HR-collega’s. Christine studeerde psychologie, deed vervolgens een post-master HRM-bestuurskunde
en is sinds 2012 HRM-adviseur bij de Rijksgebouwendienst. Als young professional heeft zij veel
parate theoretische kennis. Kijkt zij daardoor anders tegen het vak aan? Sluit de kennis van young
professionals voldoende aan bij de praktijk? Wat zijn interessante nieuwe inzichten? Christine
probeert het voor Personeelbeleid boven tafel te krijgen…
Simone Lensink
Marloes Levie
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Christine reisde dit keer naar Coca-Cola Enterprises (CCE) in Rotterdam en dronk uitgebreid koffie
en natuurlijk Coca-Cola met Mijke Vossen (36),
Associate Director HR op het Nederlandse
hoofdkantoor. Mijke werkt inmiddels 11 jaar voor
Coca-Cola en vervulde verschillende HR-functies.
Hiervoor werkte ze bij snoepfabrikant Perfetti van
Melle en dochteronderneming Look-O-look. Na
haar studie Personeel & Arbeid aan Avans Hogeschool in Breda deed ze een master Internationaal
Human Resource Management aan de Universiteit
van West-Engeland.
Omdat HRM-onderwijs het thema van deze
Personeelbeleid is, begint het gesprek tussen
Christine en Mijke daar.
Christine: “Heb jij het idee dat jouw opleiding
aansloot op de praktijk?”
Mijke: “Nee. Op school leer je de basiselementen
en vervolgens was het ‘learning on the job’. Als je
genoeg fouten maakt, ga je het vak pas echt
begrijpen. Natuurlijk heb je aan bepaalde vakken
meer dan aan andere, maar het was voor mij
vooral trial and error. Bij Coca-Cola hanteren we
voor iedereen het principe: 70 procent is ‘learning
by doing’, 20 procent coaching en 10 procent is
aanvullende training. Voor alle functies hebben
we gedrags- en technische competenties. De
opleidingen zijn daarop gebaseerd en zijn deels
verplicht en deels optioneel. Alles wat medewerkers daarbuiten willen doen, moet passen in hun
persoonlijke ontwikkelplan.”
Christine: “Heb je die manier van werken in je
opleiding geleerd?”
Mijke: “Dat weet ik niet meer zo goed, maar in de
opleiding werd wel gediscussieerd over de vraag
wat een totaal aantal trainingsdagen dat je de
medewerkers aanbied nou eigenlijk zegt. Dat mag
nooit een doel op zich zijn. De doelstellingen van
het bedrijf moeten leidend zijn, het gaat immers
om de output. Het blijft lastig om vast te stellen
of investeren in opleiding resultaat oplevert,
daarom heeft Coca-Cola ook een starter to expert
trainingsprogramma voor onze buitendienst,
gekoppeld aan de visie en strategie van CCE. Per
fase in het programma zijn kennis en vaardigheiden
gedefineerd. De manager gaat on the job mee om
hierop te coachen.”
Christine: “Je hebt het over het terugverdienen van
je investering. Coca-Cola is een winstgedreven
organisatie. Ik werk in de publieke sector en daar

is dat vaak niet aan de orde. Denken wij als HR
wel voldoende in financiële termen?”
Mijke: “Ik heb inmiddels geleerd: maak het kwantificeerbaar. Dat is dé manier om bij de business
aan tafel te zitten. Mensen vinden het prettig om
een doel te hebben en te weten waar ze naartoe
werken. Daarbij kun je HR-analytics als tool
goed gebruiken.”

“Als je genoeg fouten
maakt, ga je het vak
pas echt begrijpen”
Christine: “Mijn ervaring is dat cijfers niets zeggen
als je niet weet wat erachter zit. Het gesprek komt
pas op gang als je dat inzichtelijk kunt maken.
In veel HR-gerelateerde opleidingen leer je veel
over bijvoorbeeld gespreksvaardigheden, maar er
mag van mij wel wat meer aandacht worden
besteed aan de betekenis van cijfers. Misschien
ligt daar nu wel het verschil tussen het HBO en
wetenschappelijk onderwijs. Terwijl iedereen alles
zou moeten leren. Gelukkig valt er ook in de praktijk iedere dag te leren door open te staan voor
wat er in je omgeving gebeurt. Interessant voor
mij is bijvoorbeeld dat delen van Binnenlandse
Zaken gaan fuseren met onderdelen van Defensie.

“Het is de
taak van HR om
advocaat van de
duivel te spelen”
19
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Dat betekent dat er twee totaal verschillende
culturen bij elkaar komen. Ik ben heel benieuwd
wat dat gaat brengen.”
Mijke: “In mijn opleiding was er veel aandacht
voor verandermanagement. Welke theorieën
gebruik je om alles op orde te krijgen? Zo’n transitie
valt of staat echter met een succesvolle implementatie en daar gingen in mijn tijd de opleidingen
dan weer niet of onvoldoende op in. Neem een
onderdeel als rouwverwerking. Ik heb pas in de
praktijk geleerd hoe belangrijk dat is. Je moet
eerst het oude loslaten voordat je iets nieuws
kunt opbouwen. Wat in veel organisaties gebeurt,
is dat er een nieuwe structuur wordt neergezet.
Maar je hebt mensen nodig om die verandering
tot een succes te maken. Ik heb zelf meegemaakt
dat het bedrijf waarvoor ik werkte, verhuisde naar
de andere kant van het land. Die verhuizing begeleidde ik vanuit HR, maar daardoor raakte ik mijn
baan ook kwijt. Die ervaring heeft mij verrijkt; ik
weet wat verandering met mensen doet en ben
daar veel meer op bedacht. Ik spreek managers
er ook op aan: hoe ga je jouw mensen hier doorheen loodsen?”
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Christine: “Managers zijn ook medewerkers. Ik zie
dat er in de organisatie waar ik werk voor hen ook
veel onduidelijkheid is. Wat kun je nog meer doen
om bij hen dat bewustzijn te creëren?”
Mijke: “Waar het om gaat is: hoe maak je mensen
weerbaar voor veranderingen? En hoe zorg je
ervoor dat zij kapitein op hun eigen schip blijven?
In relatie tot hun werk, maar bijvoorbeeld ook in
hun gezondheid, talent en in mobiliteit. Veranderingen zijn aan de orde van de dag, het is aan HR
om daar op een goede manier over te adviseren.
Kun je dat van een lijnmanager verwachten? Ik
denk niet volledig. Wat je wel kunt doen is hem of
haar aanmoedigen om het gesprek aan te gaan.”
Christine: “Veranderingen blijven komen. In veel
organisaties komt het daarom vooral op verandermanagement aan. Maar daar zijn veel managers
niet voor opgeleid. In de praktijk zie ik regelmatig
dat ‘het beste jongetje van de klas’ manager
wordt. Maar dat werkt niet altijd. Wat doet
Coca-Cola aan management development?”
Mijke: “De taak van HR hierin is om advocaat van
de duivel te spelen. Het belangrijkste daarbij is
het identificeren van talent. Medewerkers vullen
bij ons hun eigen talentprofiel in. We vragen hun
leidinggevende vervolgens om dat ook te doen.
Die twee leggen we naast elkaar en bespreken we
in een brede forum. Daardoor zie je breder waar
ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Hierin moet
je overigens geen ‘zachte heelmeester’ zijn.
Transparantie gaat voor mij boven alles.

“Hoe maak je
mensen weerbaar
voor veranderingen?”
Sommige dingen zijn niet leuk om te horen, maar
daar kom je wel verder mee. Ik gebruik in dat soort
gesprekken vaak metaforen. Dat werkt om het beter
te begrijpen. Iedereen wil graag de kortste weg
omhoog, maar ik ben ervan overtuigd dat je steviger
in je schoenen staat als je een brede basis hebt.”
Christine: “Je bent nu op een indrukwekkend punt
in je carrière. Wat zou jij zelf nog willen leren?”
Mijke: “Genoeg! Ik leer hier iedere dag. Ik geloof niet
dat ik op dit moment één groot doel voor ogen heb.
Ook als je eenmaal kapitein op je eigen schip bent,
moet je blijven leren. Misschien moet ik nog wel
eens de businesskant op om ook dat zelf te ervaren.
Ik ben altijd erg resultaatgericht. Het maakt daarbij
– denk ik – niet uit of ik dat vanuit een lijnfunctie of

COLUMN BAS BLEKKINGH

Leren of afleren?
Wat ons opvalt, is dat we bij Authentiek Leiderschap mensen
meestal geen nieuwe dingen aanleren, maar oude dingen
afleren. Dit vergt uitleg. Stel, je wilt als HR-professional je
invloedsfeer vergroten. Dat betekent dat je je naar businesspartners wat steviger moet neerzetten. Dan kun je een training
volgen om beter te presenteren, steviger feedback te geven,
slimmer te onderhandelen et cetera. Vooral doen! Het kan je
vertrouwen vergroten. Toch zien we vaak dat jij als leider deze
vaardigheden al in huis hebt, er is alleen iets dat je tegenhoudt
om deze vaardigheden toe te passen. Vaak is dat angst. Angst
voor afwijzing, angst om niet serieus genomen te worden, angst
om niet aardig gevonden te worden. Eigenlijk angst om uit de
groep te liggen.

vanuit HR doe, maar mijn liefde ligt wel bij HRM.
Maar om écht als businesspartner bij de directie
aan tafel te zitten, is het misschien nog wel van
toegevoegde waarde. En dan is natuurlijk de
vervolgvraag: het is me gelukt bij één organisatie,
kan ik het ook bij een ander? Vast, maar zo ver is
het nog lang niet…”
Christine: “Wanneer vind jij dat je succesvol
bent?”
Mijke: “Bij Coca-Cola staan de mensen
centraal in de organisatie. Die visie wordt
gedragen door de top, het is zelfs benoemd in
de strategische prioriteiten. Dat creëert zoveel
openingen! Daardoor heeft HR een platform en
wordt in mensen geïnvesteerd. Dat vind ik één
van de belangrijkste successen die wij met de
HR-afdeling hebben behaald.”

Perfect en stevig
Die angsten zijn terecht. Het is gewoon akelig als je dat overkomt. Maar door die angst ga je (vaak onbewust) gedrag vertonen dat je vroeger heeft geholpen: beetje wegduiken, beetje
aardig doen of een beetje paternaliseren. Om maar niet afgekeurd te worden. Prima, alleen vertoon je niet het authentieke
gedrag dat je eigenlijk zou willen laten zien. Gedrag dat juist
perfect en stevig zou zijn in die specifieke situatie. Stel jezelf
dan maar eens de vraag: Wat zou ik in deze situatie doen als ik
mijn mooiste/beste zelf zou zijn en het goed met die ander(en)
zou voor hebben? Ik weet bijna zeker dat je dan op erg effectief
en uiterst vaardig gedrag uitkomt. Misschien popt er nog een
oud stemmetje op dat zegt dat je dat maar beter niet kan doen,
omdat het gevaarlijk is (angst).
Goed en vaardig
Wat je af te leren hebt? Dat oude stemmetje automatisch te
volgen. Je weet niet half hoe goed en vaardig je al bent.
Ontwikkel alleen wat lef dat te laten zien, ook als het
spannend wordt. Veel geluk!
Bas Blekkingh

Christine: “Wat wil je ons als young professionals
nog meegeven?”
Mijke: “Denk goed na over hoe je mensen weerbaar maakt en meeneemt in veranderingen.
Daarin kun je het verschil maken.”

Bas is verbonden aan Authentiek Leiderschap, een bureau
voor organisatie-, team- en individuele ontwikkeling.
www.authentiekleiderschap.nl

21

