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Na de succesvolle première van vorig 
jaar, waar HR-vertegenwoordigers 
van grotere ondernemingen in 
Nederland met elkaar in discussie 
gingen over nut en noodzaak van 
sourcing, stond vast dat het 
Loosdrechtse landgoed Eikenrode 
ook dit jaar sfeervol decor zou zijn 
voor een interessante 
HR-bijeenkomst. En zo geschiedt het 
ook. NVP-secretaris en avondvoorzit-
ter Hélène Propsma trapt af met een 
verwijzing naar het in 2005 door Dave 
Ulrich geschreven standaardwerk The 
HR Value Proposition. “In veel bedrij-
ven profileert HR zich steeds meer als 
een cruciale partner door 
HR-resultaten te benoemen in termen 
van tastbare resultaten. Organisaties 
kunnen niet meer om HR heen. Maar 
wat blijft er over van deze rol tijdens 
economisch zwaar weer? Hoe kun je 
als HR-directeur of –organisatie toe-
gevoegde waarde blijven leveren in 
een tijd waarin ontslagen, personeel-
sinkrimping en kostenbeperkende 
maatregelen eerder regel dan uitzon-
dering zijn? Kortom: welke 

HR-transformatie is nodig voor de 
benodigde waardecreatie?”   

Eén grote revolutie
Als er iemand is die hier uit eigen 
ervaring kan putten, is het Sylvia 
Bronmans. In een gloedvol betoog 
schetst de directeur van P-Direkt het 
lastige en leerzame proces achter de 
totstandkoming van het Shared 
Service Centrum voor en door twaalf 
ministeries. “De oprichting van 
P-Direkt was in eerste instantie één 
grote revolutie; een ambitieus big-
bang scenario dat zijn weerga niet 
kende. Niet alleen de inrichting van 
de HR-organisatie ging op de schop, 
ook wij zélf moesten veranderen. Al 
snel bleek de planning te ambitieus. 
Verder was de politieke druk erg 
hoog en ontbrak het aan voldoende 
draagvlak. Niet in de laatste plaats 
vanwege de grote onderlinge ver-
schillen in ICT, HR-processen en 
–organisaties. Uiteindelijk zijn we na 
een bezinningsperiode met een scho-
ne lei begonnen.”  
De nieuwe aanpak week op een groot 

aantal punten af van het oorspronke-
lijke plan. Zo werd gekozen voor een 
meer gefaseerde invoering en kwam 
er -behalve een heldere verdeelsleu-
tel in wie wat betaalde- meer aan-
dacht voor de verschillende startposi-
ties en behoeften van ministeries. 
Bronmans: “De opzet van professio-
neel programma- en projectmanage-
ment hielp ontzettend goed bij het in 
kaart brengen en begeleiden van 
wensen en behoeften. Omdat in eer-
ste instantie de opdrachtgeversrol 
van de overheid te zwak was, kreeg 
de rijksdienst een sterke regierol toe-
gewezen.“ 
 
Any place, any time, anywhere 
Achteraf blijkt de tijdelijke onderbre-
king een uitstekende keuze, zeker als 
we naar de huidige dienstverlening 
van P-Direkt kijken. Bronmans: 
“P-Direkt verzorgt de PZ-dienst-
verlening voor alle 12 ministeries, in 
totaal zo’n 130.000 ambtenaren; de 
rijkssalarisservice, maar bijvoorbeeld 
ook  de digitale personeelsdossier 
service. Inmiddels kunnen 110.000 

ambtenaren van 9 ministeries via 
digitale self service een groot deel 
van hun personeels- en salariszaken 
regelen.” 
Dat de transformatie naar een inter-
departementaal HR-proces medewer-
kers en managers meerwaarde biedt, 
staat buitenkijf. Bronmans: “Door de 
invoering van selfservice kunnen 
medewerkers any place, any time, any-
where hun HRM-zaken regelen. Bij 
eventuele vragen is, afhankelijk van 
de complexiteit, een belletje of mail-
tje naar het contactcenter voldoende. 
Managers kennen deze voordelen 
ook. Zij houden meer tijd over voor 
het échte personeelsmanagement en 
kunnen zich richten op de warme 
kant van het vak.” 
De HR-kolom ten slotte is door de 
toegenomen automatisering minder 
bezig met handmatige controle, 
zodat het meer tijd heeft voor de 
ondersteuning van medewerkers, 
managers en HR professionals op de 
departementen. “Met P-Direkt zijn we 
erin geslaagd een betere en meer 
efficiente  
HR-dienstverlening op poten te zet-
ten”, aldus Bronmans. “Ook kunnen 
onze HR-professionals zich door de 
standaardisering en automatisering 
van administratieve processen meer 
richten op de persoonlijke advisering 
en coaching van interne klanten.”
Bronmans geeft haar gehoor tot slot 
een wijze raad mee. “Bij de opzet van 
P-Direkt waren controlerende facto-
ren zoals de uniformering van proces-
sen, het invoeren van een standaard 
ICT-pakket en het sturen op zelfver-
antwoordelijkheid heel belangrijk. 
Maar uiteindelijk was één factor van 
doorslaggevend belang: vertrouwen.” 

Lelijke kerstboom
Na de inspirerende woorden van 
Bronmans en het hoofdgerecht is het 
woord aan Guido Braam, Managing 
Director Business Unit HR van onaf-
hankelijk adviesbureau Kirkman 

Recente economische ontwikkelingen dwingen bedrijven te denken in creatieve oplossingen en te zoeken naar andere businessmodellen. 
Ook HR dat zich steeds meer manifesteert als strategisch business partner, moet vol aan de bak. Hoe levert de HR-organisatie toegevoeg-
de waarde in tijden van kostenreductie? En: leidt standaardisatie of juist maatwerk tot maximaal profijt? Ruim 20 deelnemers bogen zich 
op 23 september jl. over deze en andere vragen tijdens het door Logica en NVP georganiseerde HR Executive Diner. Een verslag.

Company. “Waar we vorig jaar sour-
cing op het bureau van de HR 
Executive vonden, krijgen we van-
avond waardecreatie door 
HR-transformatie op ons bord. En hoe 
dat samen gaat met standaardisatie 
van processen. Ontwikkelingen in dat 
kader zijn onder meer de oprichting 
van HR Shared Service Centers, het 
outsourcen van transactionele HR en 
de invoering van Employee en 
Management Self Service. Tijdens de 
voorbereiding van mijn presentatie 
schoot me een anekdote te binnen 
die typerend is voor de manier waar-
op HR vaak omgaat met het creëren 
van meerwaarde. Een paar jaar terug 
kreeg ik een kerstboom cadeau van 
een goede kennis, opgetuigd en al. 
Toevallig had ik er nog geen, dus het 
kwam goed uit. Alleen: de boom was 
spuuglelijk! Althans, dat vond ík. Uit 
goed fatsoen heb ik ‘m laten staan. 
Ditzelfde push en pull model is in veel 
organisaties vaak ook van toepassing 
op de optimalisatie van HR. Wat HR 
goed vindt, valt lang niet altijd in de 
smaak van het management. HR 
wordt vaak sterk gedreven door 
mooie en nieuwe dingen en allerlei 
toeters en bellen. Beauty is in the eye 
of the beholder. Maar is dat ook wat 
de klant wil? Hoeveel lijnmanagers 
hebben er geen lelijke kerstboom van 
hun HR-afdeling gekregen? HR moet 
meer vanuit de klant denken; auto-
matismen kritisch tegen het licht 
houden. Zichzelf vervelende vragen 

durven stellen over de haalbaarheid 
van bepaalde ideeën. Het zijn de 
acceptatie en de verwachting van de 
klant die bepalen of je ook kwaliteit 
levert. Denk dus goed na over de 
relatie tussen deze drie onderdelen 
voordat je tot actie over gaat.”

Levendige discussies
Of HR nu voor standaardisatie of 
maatwerk gaat; in beide gevallen 
starten veranderingen vanuit de HR 
backoffice en gaat het erom vraag en 
aanbod op elkaar af te stemmen. 
Braam: “Transactionele 
HR-activiteiten kun je aan anderen 
over laten, maar de vertaalslag naar 
wat de business wil blijft een interne 
aangelegenheid. Het allerbelangrijkst 
is dat HR aan de voorkant van de 
organisatie meedenkt over hoe ze 
welke doelen wil bereiken. Make, buy 
of ally: HR blijft verantwoordelijk voor 
de keten van dienstverlening en 
moet dus meer denken in diensten.” 
Net als Bronmans beschouwt ook 
Braam vertrouwen als een belangrijk 
sleutelbegrip in de HR-waardecreatie. 
“Be good and tell it! Zeker nu het 
belang van de stakeholder value en 
daarmee de rol van HR in veel bedrij-
ven toeneemt, mag HR ook vertéllen 
dat het goed bezig is.”   
Aan de vier tafels, waar behalve HR 
Executives ook NVP-leden en Logica-
medewerkers zetelen, ontspinnen 
zich vervolgens een aantal levendige 
discussies. De twee presentaties heb-

ben genoeg stof tot nadenken gege-
ven, zo blijkt. Waar het ene gezel-
schap de stijgende strategische waar-
de van HR onder de loep neemt, 
komen bij het andere de internatio-
nale verschillen in change manage-
ment processen ter tafel. In het ver-
lengde van Braams statement dat HR 
vaak ‘lelijke kerstbomen aflevert’ en 
het in de huid van de klant moet krui-
pen, wordt iets verderop geopperd 
dat ook de klant een belangrijke rol 
speelt: weet het lijnmanagement 
eigenlijk wel wat het van HR wil? En 
of HR nu zelf de lead neemt bij pro-
cesoptimalisatie en het leveren van 
reguliere diensten of deze juist belegt 
bij een gespecialiseerde projectorga-
nisatie of externe service provider: 
het zijn vaak geld gestuurde quick 
wins die de fasering van het besluit-
vormingsproces beïnvloeden. 
Waardecreatie door HR-transfor-
matie? Ja. Maar bezint eer ge begint! 

De laatste (lovende) woorden zijn van 
Logica’s nieuwe Managing Director 
HR Henny Hendriks. “Ik ben onder de 
indruk van de setting en open sfeer. 
Maar bovenal ben ik blij verrast door 
de goede inhoudelijke discussie en 
het feit dat vakgenoten uit het brede 
HR-werkveld mee durven en willen 
denken over de toekomst van ons 
vak. Dit maakt het concept absoluut 
voor herhaling vatbaar.”

Tekst: Pieter Matthijsse

HR Executive Diner 2009 smaakt naar meer 

Waardecreatie door HR-transformatie?

Landgoed Eikenrode was de inspirerende ontmoetings-

plaats voor het HR Executive Diner 2009.


