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De meest gestelde vraag door lijnmanagers 
en directeuren: hoe krijgen wij onze men-
sen mee? Deze vraag kunnen en moeten 
HR-professionals overtuigender beantwoor-
den! HRM heeft de unieke kans om samen-
hangende HR-activiteiten te ontwikkelen, 
in co-creatie met directie, lijnmanagers en 
medewerkers, om mensen in de organisatie 
mee te krijgen met de ontwikkelingen bin-
nen en buiten het bedrijf. Het personeels-
bestand moet immers, meer dan ooit, in 
staat zijn om niet alleen mee te bewegen 
met nieuwe ontwikkelingen, maar deze zelf 
ook vorm geven. Het in beweging krijgen 
van medewerkers stelt echter belangrijke 
eisen aan de organisatie en HR. 

Medewerkers in beweging krijgen 
Om medewerkers in beweging te krijgen, 
moeten HR-professionals samen met di-
rectie, management en medewerkers sleu-
telen aan een sterk HRM-systeem. Een 
sterk HRM-systeem is een combinatie van 
HR-activiteiten die uitgelijnd en effectief 
geïmplementeerd zijn1. Allereerst moeten 
de HR-activiteiten de strategie van de or-
ganisatie weerspiegelen (horizontale uitlij-
ning): heeft de organisatie een sterke stra-
tegische focus op innovatie? Richt functies 
dan zo in dat medewerkers met nieuwe 
innovatieve oplossingen moeten komen.  

Ook de onderlinge consistentie van HR-ac-
tiviteiten (verticale uitlijning) is essenti-
eel: selecteer niet alleen op innovatief ver-
mogen, beoordeel en beloon daar ook op. 
Tot slot is zorgvuldige implementatie en 
communicatie van groot belang2: hoe in-
terpreteren medewerkers de HR-activitei-
ten en is het doel helder? Voorkom tegen-
strijdige berichten door eenduidige 
communicatie in de organisatie. De imple-
mentatie van HR-activiteiten is daarbij 
nooit helemaal klaar. Het regelmatig moni-
toren van de interpretaties van professio-
nals, maar ook de uitvoering en effecten, 
zijn dan ook van groot belang.  

Maar… hoe dan? 
Er zijn verschillende HR-activiteiten - en 
inrichtingen van die activiteiten - die in 

samenhang bijdragen aan het in bewe-
ging krijgen van medewerkers. Deze HR-
activiteiten komen samen in zogeheten 
‘groeibanen’3. Dit zijn banen die medewer-
kers niet alleen in staat stellen maar ook 
stimuleren om in beweging te komen. Dit 
is goed voor werkgevers en ook voor werk-
nemers. Ze zijn beter in staat om adequaat 
te reageren op innovatie en veranderingen 
binnen organisaties door verbetersugges-
ties te doen, nieuwe dingen te proberen 
en verantwoordelijkheid te nemen. Hier-
door versterken ze hun positie binnen de 
organisatie en op de arbeidsmarkt. Maar 
hoe ontwerp je deze groeibanen?  

De volgende activiteiten kunnen in samen-
hang ingezet worden om groeibanen in te 
richten.  

• Functie-inrichting: faciliteer en moti-
veer medewerkers om kennis te delen, 
vraag ze om kennisdeelsessies te orga-
niseren met externe partijen. Laat me-
dewerkers problemen oplossen in 
teams van wisselende samenstelling, en 
geef werknemers variërende werk-
zaamheden waarbij ze echt uitgedaagd 
worden.  

• Opleiding en ontwikkeling: laat me-
dewerkers zich inhoudelijk en persoon-
lijk ontwikkelen middels formele trai-
ning en met name ook in het 
dagdagelijkse werk; daag medewerkers 
uit met nieuwe techniek te werken, 
maak ze verantwoordelijk om elkaar 
daarop bij te scholen, en stimuleer le-
ren van (elkaars) fouten.  

• Beoordeling: maak persoonlijke ont-
wikkeling en het vormgeven van veran-
dering een structureel onderdeel van je 
beoordelingscyclus.  

• Leiderschap: geef lijnmanagers een 
coachende rol waarbij voorbeeldgedrag 
van belang is, stimuleer managers om 
fouten te delen, zodat medewerkers 
van die fouten leren maar ook zien dat 
het delen en leren van fouten belang-
rijk is.  

• Selectie: daag potentiële nieuwe me-
dewerkers uit om een periode mee te 

lopen, vraag ze actief te reageren op 
veranderingen en reflecteer samen op 
handelen.  

Samenhang is hierbij essentieel. Boven-
staande moet op een manier worden ge-
daan zodat de HR-activiteiten onderling 
consistent zijn en passen bij de eerder 
aangehaalde strategie van de organisatie. 
Hoe? Doe een organisatiescan waarbij de 
strategie expliciet wordt gemaakt en pas 
de ingerichte HR-activiteiten aan op deze 
strategische focus. Monitor mogelijke te-
genstrijdigheden, communiceer de doel-
stellingen van je HR-activiteiten en evalu-
eer samen met management en 
medewerkers op de vormgeving en uit-
komsten van je HR-activiteiten.

HR is aan zet  
De kennis over het vormgeven en facilite-
ren van het meekrijgen van medewerkers 
ligt bij HR. Waar HR-professionals door-
gaans nadruk leggen op het schrijven van 
beleid, het uitwerken van individuele HR-
activiteiten, zal er nu meer nadruk moeten 
liggen op het vormgeven, implementeren 
en monitoren van die activiteiten die in 
samenhang groeibanen verwezenlijken. 
Alleen dan kan HR met een gerust hart 
antwoord geven op de meest gestelde 
vraag: hoe krijgen wij onze mensen mee? 

Meer weten? Neem contact op met Tom 
Morssink: tom@tommorssink.nl.  

Tom Morssink (senior 
onderzoeker) en Luuk 
Collou (associate lector) 
werken samen voor 
Saxion aan een project 
waarin ze onderzoek 
doen naar en organisaties 
ondersteunen met het 
vormgeven en imple-
menteren van HR-initia-
tieven die medewerkers 
meekrijgen met verande-
ringen. Dit doen ze met 
name in het mkb in de 
maakindustrie.
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