
FIGURE 1: CIPD TALENT SURVEY 2016

5.

Meten en belonen
De eenvoudigste manieren om een cultuur 
te veranderen.

Ethiek, inclusiviteit en de 
noodzaak van empathie
Juist handelen moeten we allemaal, maar 
voor HR vormt het ook echt een probleem.

Het opstellen van een actieplan
Stel een uitgebreide lijst met stappen 
samen.

Waarom de cultuur de wereld 
overneemt
Cultuur lust strategie rauw.

Een plaats voor HR in de 
cultuurstrijd
Waarom zouden we ons met deze kritieke 
managementtaak bezighouden?

Cultuur en de werkgeverspropositie
De zes fundamentele motivaties voor werknemers.

Wat u in deze handleiding aantreft

1.

2.

3.

4.

6.

Het beeld dat mensen van een merk hebben is gebaseerd op de organisatiecultuur. Werknemers willen het 
gevoel hebben dat ze in die cultuur passen. Ze willen een leefbare werksituatie. Organisaties die willen dat 
werknemers hun hele persoonlijkheid meebrengen naar het werk, moeten een open en tot aanpassing 
bereide cultuur tentoonspreiden.

Daar staat tegenover dat het niet eenvoudig is om een cultuur te veranderen. Die komt niet door stand door 
erover te praten. Ze is het gevolg van gedrag, symbolen en manieren van denken. Het is van groot belang 
welke toon er wordt aangeslagen aan de top. Uiteindelijk is cultuur een product van het gedrag dat wordt 
geleerd en naar onderen wordt doorgegeven vanaf de CEO en de directie. Afdelingen, divisies en 
dochterbedrijven bepalen daarnaast echter ook nog hun eigen toon, en die verandert bovendien naarmate 
mensen, producten en klanten zich ontwikkelen.

Voor organisaties die verandering wensen om zich te kunnen aanpassen aan een nieuw businessmodel, zou 
een nieuwe verwachtingscultuur onder werknemers een belangrijke hefboom moeten vormen. Leiders zullen 
echter alleen in staat zijn een organisatie te veranderen als ze deze onderlinge verbanden begrijpen.

We kunnen in elk geval met zekerheid vaststellen dat cultuur iets van mensen is. En we kunnen in elk geval ook 
vaststellen dat dit het beheer van een organisatiecultuur tot een belangrijke kwestie voor HR-leiders maakt.

Voor HR-leiders is bedrijfscultuur een raadsel. Enerzijds is ze van levensbelang. 
Gelukkige, goedgemotiveerde werknemers die samenwerken aan gedeelde 
waarden, zorgen dat de klant een constante ervaring heeft, en dat levert tastbare 
financiële voordelen op.

UW 
ORGANISATIECULTUUR 
BEWAKEN EN AANSTUREN
Een handleiding voor HR-leiders

Literatuur.

Wellicht denkt u dat er drie belangrijke zaken ontbreken? Dat klopt, die worden elders in deze reeks behandeld. 
Lees vooral ook onze drie digibooks over carrièresturing en -ontwikkeling, HR-gegevens en analysehulpmiddelen 
en HR-transformaties.

Voor wie is dit digibook nuttig?

HR-leiders. Cultuur gaat verder dan HR alleen. Het is ook een intrinsiek menselijke kwestie. Het gedrag en de 
instellingen die een bedrijfscultuur bepalen worden gevormd en bewaakt met HR-beleid en -praktijken. Zorg dus 
dat u er greep op krijgt.

Directieleden. Niemand is zo bepalend voor de bedrijfscultuur als u. Die begint bij het gedrag van de CEO en de 
andere directieleden, en beïnvloedt van daaruit de hele verdere organisatie. Een goed begrip van hoe en waarom 
dat gebeurt is essentieel als een cultuur moet bijdragen aan betere prestaties in plaats van slechtere.

Lijnmanagement. De leiding heeft de mond vol over cultuur, en met de beste bedoelingen. Maar hoe brengen 
we dat tot leven in de dagelijkse praktijk, in teams en op afdelingen? Dat is niet eenvoudig. HR kan helpen. Van 
de beloningscultuur tot onderzoeken onder werknemers, van werving tot diversiteit, HR blijft de belangrijkste 
functie die mooie woorden omzet in praktisch beleid.  1



WAAROM DE CULTUUR 
DE WERELD OVERNEEMT

1    Fortune, March 2015, fortune.com/2015/03/05/best-companies-greatest-tool-is-culture

2    Global Human Capital Trends 2016 report, Deloitte University Press, 
http://dupress.com/articles/impact-of-culture-on-business-strategy/

3    Forbes, February 2011,   
forbes.com/sites/johnkotter/2011/02/10/does-corporate-culture-drive-financial-performance/#135cc30a672d

4    torbenrick.eu/blog/culture/can-corporate-culture-boost-financial-performance/

5    Which comes first, organizational culture or performance? A longitudinal study of causal priority with automobile 
dealerships, Journal of Organizational Behavior, April 2015, onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.1985/abstract

6    Deloitte University Press,  
deloitte.com/uk/en/pages/human-capital/articles/introduction-human-capital-trends.html

Cultuur lust strategie rauw.
Die stelregel wordt meestal toegeschreven aan managementgoeroe Peter Drucker. Maar klopt dat ook? En 
wat bedoelen we eigenlijk wanneer we over 'cultuur' spreken? Organisaties moeten een duidelijk idee hebben 
waarom hun bedrijfscultuur belangrijk is, hoe die eruitziet en hoe die wordt gedefinieerd en in de prakrijk 
wordt gebracht.

1.

Waarom cultuur ertoe doet.

Hier zijn vier criteria om mensen eraan te herinneren waarom het juist nu voor hen van groot belang is: 

•        Verandering is inmiddels een constante factor geworden als gevolg van het feit dat hele bedrijfstakken 
verstoord raken en de economie uiterst instabiel is, maar ook door de steeds snellere technologische 
ontwikkelingen en het tekort aan deskundig personeel. Organisaties met werknemers die zich betrokken 
voelen en die sterke eigen waarden hebben, zijn beter in staat het juiste talent aan te trekken om zo aan de 
veranderende behoeften te kunnen voldoen.

•        Volgens Fortunes jaarlijkse onderzoek Best Company to Work For,1 beschouwen leiders bij de beste 
werkgevers de bedrijfscultuur als een concurrentiemiddel. Uit onderzoek bleek dat 82 procent van de senior 
managers cultuur als een potentieel concurrentievoordeel beschouwt.2

•        Een geweldig bedrijf om voor te werken levert daarnaast betere prestaties voor zijn aandeelhouders3 (zie 
grafiek hieronder). En volgens Gallup noteren organisaties met een meer dan gemiddeld engagement onder 
werknemers een 147 procent hogere WPA.

•        Kotter maakte in zijn werk uit 2011 over cultuur en prestatie gebruik van 11 jaar aan gegevens om aan te 
tonen dat bedrijven die hun cultuur op de goede manier beheren hun inkomsten zagen stijgen met 682 
procent, terwijl dat cijfer 166 procent bedroeg voor bedrijven die dit niet deden.4

Empirisch onderzoek, uitgevoerd door de University of Southern Florida5 laat zien hoe dit werkt. Zoals het 
team het samenvatte: Cultuur leidt tot prestaties, en niet andersom. En in Deloittes Top 10 Human Capital 
Trends voor 2016,6 is cultuur belangrijker dan alle ander factoren, behalve leiderschap en 
organisatiestructuur. Wat is het dan merkwaardig dat in diezelfde studie slechts 28 procent van 
directieleden aangaf de eigen organisatiecultuur te begrijpen.

Een goede cultuur levert wat op voor aandeelhouders.

Cultuur weet zich te handhaven: De waardeontwikkeling van aandelen van Fortunes “100 Best Companies to Work 
For” is sterker dan de S&P 500 2:1.
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http://www.oracle.com/goto/h-
cm-digibook-hr-data-analytics

Cultuur bepaalt het gedrag.

Cultuur is niet langer iets zachts en wolligs. HR zal moeten gaan nadenken over de vraag hoe de cultuur de 
wettelijke positie van de organisatie beïnvloedt. Zelfs accountants hebben dat inmiddels begrepen. De 
Financial Reporting Council7 (FRC) in het Verenigd Koninkrijk publiceerde een uit zeven punten bestaande 
handleiding voor het tot stand brengen van een sterke bedrijfscultuur. Dat is ook een uitstekende handleiding 
voor HR:

•        We moeten de waarde hiervan erkennen. Cultuur is een waardevol bezit, een potentieel 
concurrentievoordeel en van belang voor het scheppen en beschermen van waarde op de langere 
termijn, aldus de FRC. Directies zouden dit serieus moeten nemen, en niet alleen wanneer vreemde 
ogen kritisch meekijken omdat er een probleem is.

•        Toon leiderschap. Leiders moeten de gewenste cultuur belichamen en deze op alle niveaus en in alle 
aspecten van het bedrijf inbrengen. Anders gezegd: niet alleen over praten, doen! De FRC voegt eraan 
toe dat de raad van bestuur moet optreden als de directeuren niets doen.

•        Wees open en verantwoordelijk. Good governance moet blijken uit de manier waar het bedrijf zaken 
doet en het contact onderhoudt met zijn aandeelhouders en hen informeert. En dat geldt ook voor de 
werknemers.

•        Inbedden en integreren. HR moet in staat worden gesteld en de middelen krijgen om waarden in te 
bedden en de cultuur op een effectieve manier te beoordelen. Daartoe moet HR een sterkere stem 
krijgen in de bestuurskamer. (Die accounts lijken bij nader inzien toch wel te deugen.)

•        Beoordelen, meten en aanpakken. Leiders moeten het gedrag in het gehele bedrijf leren zien en 
optreden daar waar ze merken dat het niet aansluit op de waarden. Ze moeten middelen vrijmaken voor 
een beoordeling van de bedrijfscultuur en zich bezighouden met de vraag hoe ze er verslag van kunnen 
doen.

•        Waarden en incentives op elkaar afstemmen. Beloningen moeten erop gericht zijn om gedrag te 
bevorderen dat aansluit op de doelstellingen, de waarden en de strategie van het bedrijf, en aan 
belanghebbenden duidelijk maken wat het belang ervan is. Opnieuw is HR hierbij de lijm die alles bij 
elkaar houdt, van het toewijzen van competenties tot de interne communicatie.

•        Betoon rentmeesterschap. Tot een effectief renmeesterschap behoort ook een betrokkkenheid met 
cultuur en met een betere manier om hier verslag van te doen. Raadpleeg in dit verband ons digibook 
over analysemiddelen: HR zal moeten kunnen beschikken over heldere en betrouwbare cijfers.

7    The US Financial Industry Regulatory Authority and the UK’s Financial Conduct Authority are both now auditing 
or assessing culture, see: finra.org/sites/default/files/2016-regulatory-and-examination-priorities-letter.pdf or 
fca.org.uk/news/getting-culture-and-conduct-right-the-role-of-the-regulator
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EEN PLAATS VOOR HR 
IN DE CULTUURSTRIJD2.

Waarom zouden we ons met deze kritieke managementtaak bezighouden?
Laten we er geen doekjes om winden: Cultuur is geen HR-onderwerp. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de 
CEO, en cultuur is iets wat het gehele bedrijf betreft. Toch laat ze zich niet tevoorschijn toveren met een 
missionstatement of inkopen bij consultants. Ze moet worden gemaakt door mensen. Ze wordt afgemeten aan mensen. 
En ze is fundamenteel voor het vermogen van organisaties om mensen te werven, te behouden en te motiveren. En dat 
betekent dat HR wel degelijk een rol speelt.

De drie belangrijkste rollen van HR.

•        Politieagent spelen. Zelfs een cultuur met duidelijk gedefinieerde processen en waarden, met leiders 
die een rolmodel zijn, kan worden genegeerd. Zorg dat iedereen, en in het bijzonder de 
tweedelijnsmanagers, de cultuur ook werkelijk in de praktijk brengt. Geen prettig idee om op deze 
manier een cultuur te moeten bewaken? Beschouw uzelf maar als iemand die veranderingen mogelijk 
maakt.

•        Stel u op als een coach. Help managers in te zien waar de juiste mensen, de kansen, maar ook de 
risico's een rol spelen in hun zakelijke beslissingen. Vertrouw erop dat uw mening ertoe doet en deel 
die ook met anderen.

•        Definieer en meet prestaties. HR moet het gedrag meten dat verzekert dat mensen, teams en de 
organisatie de doelstellingen bereiken en op de langere termijn zelfs overtreffen. Deze evaluatie zal 
bepalend zijn voor toekomstige inspanningen om de cultuur aan te sturen en te bewaken.

Symboliek is de nieuwe feng shui.

Laten we daar eens wat dieper induiken. Zelfs zonder de wat meer hoogwaardige elementen van de 
cultuurbeheerstaken van HR, zijn er al enkele HR-taken die bepalend zijn voor het cultuurbeheer.8

Werving. Veel bedrijven maken in de sollicitatiefase gebruik van analysemiddelen om kandidaten te filteren 
op hun culturele geschiktheid. Tegelijk moet HR er wel voor zorgen dat managers niet alleen mensen zoals 
zijzelf aannemen. Diversiteit in het denken is goed voor de innovatie en het concurrentievermogen. 
Onboarding bepaalt van het begin af aan de koers voor nieuwe aanstellingen.

Beloning. Als het zo is dat wat wordt gemeten, ook wordt beheerd, dan geldt ook dat wat wordt betaald, 
wordt gedaan. Targets, bonussen en voordelen dragen allemaal bij aan het gedrag van mensen.

Flexibel werken. Inclusieve werkplekken maken dat de werknemer zijn hele persoonlijkheid meebrengt naar 
het werk. Die werkplekken moeten flexibel en tolerant zijn. HR kan zorgen dat het middenmanagement zoals 
het op de vloer aanwezig is deze waarden niet ondermijnt en het welzijn van de werknemers in het oog 
houdt.

Talentbehoud. Mensen vertrekken maar zelden naar een nieuwe baan uitsluitend vanwege een beter loon. 
Vaak is het juist het soort organisatie waarvoor ze liever werken, of zijn het de carrièremogelijkheden die 
uiteindelijk bepalen of iemand vertrekt. HR-systemen en -beleid geven een krachtig signaal af en kunnen 
dienen als een controlemechanisme om te verzekeren dat de waarden van een organisatie nog 
overeenkomen met die van haar belangrijkste mensen.

Promotie. De manier waarop ontwikkelingen verlopen zegt veel over uw organisatie. Wie er promotie krijgt 
en hoe dat vervolgens wordt gecommuniceerd zegt iets over uw waarden en uw cultuur.

Inrichting van het kantoor. Minder scheidingwanden, open ruimtes en zelfs vergaderruimtes met 
voldoende inkijk vanaf de werkvloer geven stuk voor stuk en duidelijk signaal af. Niet alleen de concrete 
beschikbaarheid speelt een rol. HR kan ook helpen definiëren wat hiermee wordt uitgedrukt.

De ervaring op de werkplek. De keuze van systemen en manieren van werken zegt veel over wat er van 
mensen en teams wordt verwacht. De juiste digitale en sociale gereedschappen zeggen bijvoorbeeld veel 
over samenwerking.

Ondersteuning voor strategische veranderingen. Driekwart van alle zakelijke veranderingsprocessen 
mislukt. Het belangrijkste struikelblok voor een geslaagde verandering binnen een bedrijf is de cultuur. 
Daarom is cultuur de perfecte reden waarom HR mee aan tafel hoort te zitten wanneer de strategische koers 
wordt bepaald.

8   Cultural Transformations: Lessons of Leadership and Corporate Reinvention, John Mattone (Wiley, January, 2016),
eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-111905592X.html
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CULTUUR EN DE 
WERKGEVERSPROPOSITIE
De zes fundamentele motivaties voor werknemers.
Betaling, secundaire arbeidvoorwaarden, werkomgeving en ontwikkeling zijn stuk voor stuk belangrijk als 
werkgeversproposities. Maar de cultuur, de toon, de gemeenschap en de burgerzin van bedrijven zijn ook 
essentieel. Werknemers moeten nu net zo worden behandeld als klanten. Er moet worden gewerkt aan een 
relatie die de inzet bevordert.

Het gevoel van betrokkenheid van een werknemer.

Veel organisaties maken zich druk om de ervaring van klanten, werken maar al te graag aan hun merk, aan het 
nakomen van beloften en het zorgen voor enthousiaste ambassadeurs voor hun product. HR heeft feitelijk 
eenzelfde missie: De ontwikkeling van de werknemers in kaart brengen en verbeteren, en zorgen voor een 
groeiend engagement naarmate de carrière van werknemers zich verder ontwikkelt, zodat zij binnen het 
bedrijf het beleid zullen verdedigen.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat slechts 32 procent van de arbeidsbevolking zich ook werkelijk volledig 
engageert met zijn werk. Dat betekent dat die andere 68 procent dus niet meer doet dat plichtmatig 
verschijnen of misschien zelfs zijn collega's omlaag haalt.9

Volledig geëngageerde 
werknemers
Volledig geëngageerde 
werknemers

Deels geëngageerdDeels geëngageerd Niet geëngageerdNiet geëngageerd

3.

Blijven langer bij een 
organisatie

Concentreren zich op taken, 
niet op resultaten

Verspreiden negativiteit

Dragen bij aan wat er 
werkelijk nodig is

Wachten op uw instructies Saboteren het proces

Zetten zich in voor 
productiviteit en kwaliteit

Doen het werk, worden 
betaald en gaan naar huis

Geven blijk van 
wantrouwen en vijandigheid

Wat motiveert mensen nu eigenlijk?

Opnieuw een lijstje dat elke HR-professional uit zijn hoofd zou moeten kennen. We kunnen zes fundamentele 
motieven aanwijzen bij werknemers: de helft daarvan draagt positief bij aan de prestaties, de andere helft 
vormt een hindernis. Het zijn de bouwstenen van een geweldige werkgeverspropositie:10

Speelsheid. Dat betekent niet alleen dat het leuk moet zijn, het betekent ook dat er in het werk ruimte moet 
zijn voor experimenten en aanpassingen.

Doelgerichtheid. Zorg dat werknemers weten wat de klant nodig heeft en wat hem drijft.

Potentieel. Iedereen moet het gevoel hebben dat hij de kans krijgt om te groeien en het beste uit zichzelf te 
halen.

Emotionele druk. Met name de verwachtingen van gelijken en van het management.

Economische druk. De rekeningen die thuis wachten, het gevoel van status als gevolg van salaris, de 
beperkingen van een budget.

Inertie. Wanneer het dagritme van een werknemer wordt bepaald door gewoonte en routine, en niet door 
het scheppen van waarde of door groei.

De fundamentele impact van motivatie.

We weten instinctief dat een goed ingerichte werkplek waarop het goed werken is, prettiger is dan een 
bureaucratische en inefficiënte. Voormalige McKinsey-consultants Lindsay McGregor en Neel Doshi 
analyseerden het effect van procesontwerp op de motivatie van werknemers.11 En met verbijsterend resultaat.

9    Employee Engagement in US, Gallup, gallup.com/poll/188144/employee-engagement-stagnant-2015.aspx

10    How Company Culture Shapes Employee Motivation, Lindsay McGregor and Neel Doshi, Harvard Business Review    
November 2015, hbr.org/2015/11/how-company-culture-shapes-employee-motivation

11    Amazon's No Outlier: The Science Behind Broken Work Cultures, Fast Company August 2015, 
fastcompany.com/3050251/what-amazon-can-teach-us-about-high-performing-work-cultures
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METEN EN BELONEN
METEN EN BELONEN
U kunt een cultuur niet bewaken en aansturen als u haar niet begrijpt, dus meten is een belangrijke eerste 
stap. En als het verkeerde gedrag wordt beloond, zal het nooit verdwijnen. Het salaris en de voordelen zijn de 
lijm die de cultuur bijeenhoudt (of die maakt dat oude gewoonten hardnekkig blijven voortbestaan).

Luisteren is leren.

Een positieve cultuur laat zijn sporen na in de financiële resultaten, in het aantal werknemers dat blijft en in de 
reputatie. Dat kan echter wel even duren, zeker wanneer u de cultuur probeert te transformeren. Blijf 
ondertussen toch vooral luisteren. Zo doet u dat, los van het normale jaargesprek.12 Opgelet: daar is 
technologie bij nodig:

•        Onderzoeken die ergens toe leiden. Onderzoeken die tot geen enkele verandering leiden, zijn slecht 
voor de stemming van werknemers. Plan van tevoren een manier om de resultaten om te zetten in 
handelen of veranderen. Bovendien is één keer per jaar niet genoeg. Wellicht is het beter dat u de 
vinger aan de pols houdt, bijvoorbeeld elk kwartaal of elke maand.

•        Analyse van het heersende sentiment. Wanneer het op een ethisch verantwoorde manier13 wordt 
uitgevoerd, kan het volgen van sociale media en interne netwerken u veel vertellen over de cultuur. De 
nieuwste aanpak bestaat uit het peilen van de emoties van werknemers met behulp van een app op 
hun telefoon die zo nu en dan vraagt hoe gelukkig ze zijn.

•        Denktanks. Worden ook vaak employee resource groups genoemd. Ze helpen een realistische context 
te bepalen voor de organisatiecultuur en nieuwe, realistische doelen te stellen.

•        Focusgroepen. Hiermee haalt u de werknemers uit hun dagelijkse routine om te praten over de 
doelstellingen, de processen en de cultuur van de organisatie.

4.

12    hrmagazine.co.uk/article-details/next-generation-employee-engagement-tools

13    Employee monitoring: Privacy in the workplace? S.A.M. Advanced Management Journal, Summer 98, Vol. 63 Issue 3
faculty.bus.olemiss.edu/breithel/final%20backup%20of%20bus620%20summer%202000%20from%20mba%20server/
frankie_gulledge/employee_workplace_monitoring/employee_monitoring_privacy_in_the_workplace.htm

Six signs you have a talent hoarder in your midst

And there’s a third dimension: helping employees be not just the best worker, but the best person they can 
be. That means:

•        No publicity! They hog the limelight so rivals don’t get wind of their bright subordinates.

•        Don’t mention the war (for talent)! Their employees stop asking about skills or career progression.

•        Live for today! Succession planning? It doesn’t exist for them, much less their key people.

•    Training’s for wimps! The team isn’t getting training because “they’re too important to spare” or just 
plain busy.

•    Please don’t go! They get desperate when someone does try to leave. Look out for generous 
counter-offers: they’re rarely a good idea, but it’s a classic panic play.

•    They’re all so loyal! They argue talented people would be unsuited to work outside their department. 

Empowerment for employees

The HR function has to guard against these hoarders, then, as well as other kinds of line manager who miss 
the grade on development for their people. Help them change – or manage them out.

But HR must also provide the tools and the culture where individual employees feel they can take 
responsibility for their own development regardless of a supportive manager. As HR guru Keith Ferrazzi put it 
in Harvard Business Review5: “Highly-structured, one-size-fits-all learning programs don’t work anymore. 
Individuals must own, self-direct, and control their learning futures. Yet they can’t do it alone, nor do you want 
them to.”

5 7 Ways to Improve Employee Development Programs, Harvard Business Review July 2015
 https://hbr.org/2015/07/7-ways-to-improve-employee-development-programs

De motivatie van werknemers varieert sterk, afhankelijk van de bedrijfsprocessen
In veel gevallen scheelt het verschil tussen goed en slecht ontworpen bedrijfsprocessen meer dan 50 punten 
in de motivatie.

SOURCE  PRIMED TO PERFORM

BEDRIJFSPROCES
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Identiteit van de organisatie

Carrièreladders

Gemeenschap

Personeelsbestand en 
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Beloning
Governanceprocessen voor 
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Prestatiebeoordeling
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Negen vragen voor een onderzoek onder werknemers.

1. Begrijpt u de strategische doelstellingen van de organisatie?

2. Weet u hoe u kunt bijdragen aan het bereiken van deze doelstellingen?

3. Ziet u een duidelijk verband tussen uw werk en de doelstellingen van het bedrijf?

4. Voelt u zich door uw team uitgedaagd om optimaal te presteren?

5. Helpt het team u om uw werk te voltooien?

6. Beschikt u over de juiste informatie om uw werk te kunnen doen?

7. Begrijpt u de structuren en de processen in de organisatie?

8. Weet u wie u om hulp kunt vragen wanneer zich iets onverwachts voordoet?

9. Zou u dit bedrijf aan anderen aanraden als werkplek?

Beloningen zijn van grote invloed op het gedrag.

Als u een werknemer bevordert of beloont die al zijn targets behaalt maar vervolgens wel een puinhoop 
achterlaat, welke boodschap geeft u daarmee dan eigenlijk?

Het doel moet dus zijn om het gewenste culturele gedrag te koppelen aan beloningen en aan de prestaties 
van de organisatie.14 Alleen HR kan ervoor zorgen dat die verbanden worden gelegd en kan de werking ervan 
verzekeren. Enkele voorbeelden van hoe dat in de praktijk werkt:

•        Hiërarchische bonussen: Beloont u mensen simpelweg omdat ze senior zijn? Als uw cultuur ook 
zijwaartse beweging ondersteunt, kan dat nooit goed zijn.

•        Voordelen: Zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden (auto van de zaak bijvoorbeeld) afhankelijk van het 
niveau binnen de organisatie, van de noodzakelijkheid voor een bepaalde rol, of zijn het rechten?

•        Pensioenplannen: Ouderwets, maar wel een krachtig signaal dat men zich bekommert om het hele 
leven van de werknemer en wat er op de langere termijn gebeurt.

•        Prestatiebonussen: Is uw cultuur gericht op de prestaties van individu en team? Breng dan ook de 
gepaste structuren aan. Beloon het gedrag dat u wilt bevorderen. Verkoop, cashflow, productiviteit en 
klanttevredenheid zijn stuk voor stuk verschillende indicators voor een bonusstelsel.

•        Contractstatus: Hoeveel zekerheid hebben mensen? Hoeveel gaat over nakoming en (wederzijdse) 
bescherming, en hoeveel over ware inzet voor een relatie?

•        Arbeidsvoorwaarden: Hebben werknemers het gevoel dat ze op vakantie kunnen gaan en hun 
werktijd flexibel kunnen inrichten? Wordt hen daartoe überhaupt de mogelijkheid geboden?

•        Voordelen: Gezondheid, welzijn en financiële steun, plus de vraag of die ook gelden voor dierbaren. 
Dat zijn belangrijke drijvende krachten van een cultuur.

Richt u eerst op slechts enkele aspecten van het gedrag.

Net als een veel te pretentieus missionstatement kan het bevorderen van te veel verschillende aspecten van 
gedrag verwarring wekken en het tegengestelde effect hebben. Kies er hooguit twee of drie. Bijvoorbeeld:

•        Doe eens wat extra moeite om klanten te charmeren.

•        Hecht meer waarde aan prestaties dan aan senioriteit.

•        Steun elkaar.

Elk deel van de organisatie zou in staat moeten zijn het gewenste gedrag te vertalen in specifieke handelingen 
die relevant zijn voor zijn functie. Het is van groot belang dat leiders en het management voorbeelden van 
welgemeende naleving bij werknemer erkennen en openlijk prijzen. Zelf moeten ze ook rolmodel zijn.

14    Total Rewards Today: More Holistic, More Strongly Linked to Business Strategy, Towers Watson, Feb 2016, 
towerswatson.com/en-GB/Insights/Newsletters/Global/strategy-at-work/2016/
viewpoints-qa-total-rewards-today-linked-to-business-strategy
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ETHIEK, INCLUSIVITEIT EN DE 
NOODZAAK VAN EMPATHIE5.

Juist handelen moeten we allemaal, maar voor HR vormt het ook 
echt een probleem.
Diversiteit en inclusiviteit vormen belangrijke aspecten van een cultuurbeheer. Organisaties vandaag de dag 
hebben behoefte aan een cultuur die zorgt voor gelijke kansen voor iedereen, anders verliezen ze hun 
geloofwaardigheid en hun bestaansrecht, nog afgezien van het feit dat ze middelen verspillen.

Overal aan denken.

•        Politieagent spelen. Zelfs een cultuur met duidelijk gedefinieerde processen en waarden, met leiders die een 
rolmodel zijn, kan worden genegeerd. Zorg dat iedereen, en in het bijzonder de tweedelijnsmanagers, de 
cultuur ook werkelijk in de praktijk brengt. Geen prettig idee om op deze manier een cultuur te moeten 
bewaken? Beschouw uzelf maar als iemand die veranderingen mogelijk maakt.

•        Stel u op als een coach. Help managers in te zien waar de juiste mensen, de kansen, maar ook de risico's een rol 
spelen in hun zakelijke beslissingen. Vertrouw erop dat uw mening ertoe doet en deel die ook met anderen.

•        Definieer en meet prestaties. HR moet het gedrag meten dat ertoe leidt dat mensen, teams en de 
organisatie hun doelstellingen verwerkelijken en deze op de langere termijn zelfs overtreffen. Deze evaluatie zal 
bepalend zijn voor toekomstige inspanningen om de cultuur aan te sturen en te bewaken.

Symboliek is de nieuwe feng shui.

Wanneer de focus beperkt blijft tot een of twee ondervertegenwoordigde groepen, kan dat de culturele 
problemen voor die groepen oplossen, maar een schadelijke cultuur opleveren voor anderen. Zorg dat u niet 
exclusief  bent in uw inclusiviteit. Houd rekening met:

•        Ras

•        Etniciteit

•        Gender

•        Seksuele geaardheid

•        Religieuze overtuigingen

•        Generatie

•        Handicaps

•        Persoonlijkheidstypen

•        Manieren van denken

Die laatste twee worden vaak vergeten. Is het bijvoorbeeld zo dat uw cultuur en uw team waken tegen 
racisme, maar dat men geen oog heeft voor introverte figuren? Hun probleem is minder zichtbaar. Er ontstaat 
een veel meer diverse cultuur als u erin slaagt een carrièrepad te ontwerpen voor persoonlijkheidstypen die 
traditionele HR-managers of lijnmanagers misschien zouden afschrijven.

Vier stappen voor diversificatie door middel van HR.

De hogere leiding begrijpt het vaak wel. Organisaties die niet divers en inclusief genoeg zijn, hinderen hun 
strijd om het talent, leggen het af tegen meer innovatieve benaderingen en verliezen de aansluiting bij hun 
stakeholders. In een onderzoek onder 1800 managers, uitgevoerd vorig jaar, gaf slechts 15 procent van alle 
bewindvoerders aan dat ze diversiteit beschouwden als een invuloefening.15

Maar wacht even: In datzelfde onderzoek gaf maar liefst 38 procent van de lagere managers aan dat ze het zo 
zagen. HR zal moeten optreden om die kloof te overbruggen. Daarbij heeft HR vier belangrijke rollen:

Wijzen op de onbewuste vooroordelen. De meeste mensen beschouwen zichzelf niet als racistisch of 
seksistisch. Maar onbewust hebben ze allerlei vooroordelen over groepen (zelfs over hun eigen groep). Dat 
kan met name in de werving zeer schadelijk zijn. Gebruik hulpmiddelen om de selectie van kandidaten te 
anonimiseren en investeer in trainingen die helpen onbewuste vooroordelen te herkennen.16

15 Junior managers more cynical on diversity and inclusion, HR Magazine, Feb 2015, 
hrmagazine.co.uk/article-details/junior-managers-more-cynical-on-diversity-and-inclusion

16 The Real Effects of Unconscious Bias in the Workplace, UNC Kenan-Flaglet Business School Executive Development 2015,
kenan-flagler.unc.edu/~/media/Files/documents/executive-development/
unc-white-paper-the-real-effects-of-unconscious-bias-in-the-workplace-Final
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17   Rolling Stone, June 2016, rollingstone.com/tv/features/how-samantha-bee-crashed-the-late-night-boys-club-20160630

Een les geleerd uit het programma Late Night.  

In een recent interview in Rolling Stone17 legde Late Night-presentatrice Samantha Bee uit hoe ze de cultuur 
en de diversiteit in haar eigen show heeft aangepakt door middel van werving. Ze maakte gebruik van een 
anonieme sollicitatieprocedure met een standaardformulier voor taster scripts, zodat het niet mogelijk was om 
onervaren schrijvers te herkennen. En het resultaat? Een staf die 50 procent vrouwen en 30 procent 
niet-blanken bevat.

Welke les kunnen we daaruit leren?

•        Maak gebruik van anonieme sollicitatieprocedures en verwijder daarbij ook namen van cv's.

•        Maak gebruik van gestandaardiseerde beoordelingsmethoden, afgestemd op de objectieve 
    maatstaven van de organisatie.

•        Sluit elke vooropgezette mening over hoe het juiste team er zou moeten uitzien, uit.

Voorkom groepsdenken. Teams die zijn samengesteld uit dominante culturele typen ondermijnen 
innovatieve benaderingen en annexeren zelfs diegenen die zich bij een team aansluiten van buiten de 
dominante cultuur. Prestatiebeoordelingen en de handhaving van de gedragswaarden binnen een organisatie 
kunnen een aanvulling vormen op de diversiteit binnen een team.

Bestraf degene die de regels overtreedt. De wet garandeert gelijke behandeling en gelijke rechten in een 
groot deel van de professionele praktijk. Het is echter aan HR om kritisch te blijven en lijnmanagers aan te 
spreken die in hun wervings- en promotiebeleid bevooroordeeld lijken te zijn. Betrouwbare gegevens en 
analysehulpmiddelen zijn essentieel voor de cultuur: Als u de problemen niet op het spoor kunt komen, kunt u 
ze ook niet aanpakken.

Maak duidelijk wat de voordelen zijn. McKinsey beschikt over aanwijzingen die sceptici kunnen overtuigen. 
Daaruit blijkt dat bedrijven uit het beste scorende kwartiel voor raciale diversiteit 35 procent meer kans 
hebben om een hogere opbrengst te behalen dan gelijkwaardige bedrijven. In het VK blijkt elke 10 procent 
toename van de genderdiversiteit in teams van leidinggevenden tot 3,5 procent hogere opbrengsten te leiden.
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1. Zoeken naar heldere manieren om het belang van de cultuur binnen de organisatie te     
  verwoorden.

• Analyseer de manier waarop de organisatie zich presenteert, uitdrukt en zelf ziet.

• Ga op zoek naar voorbeelden van vergelijkbare organisaties die bekendstaan om de inzet en de 
tevredenheid van hun werknemers. Wat doet men daar goed? Wat is het effect daarvan?

• Maak gebruik van de wet- en regelgeving met betrekking tot bedrijfscultuur om leiderschap, 
management en de HR-benadering van werknemers (en andere stakeholders) te toetsen.

2. Zorg dat de positie van HR in het debat over cultuurbeheer duidelijk is. Cultuur, dat zijn  
 mensen.

• Breng in kaart welke rollen HR zeker moet vervullen: bewaking, coaching en meting van de 
cultuur.

• Houd u eerst bezig met de hoofdcompetenties van HR. De keuzes die u daarin maakt, zullen 
bepalend zijn voor de cultuur.

• Leg het verband tussen de hoofdcompetenties van HR en de meer algemene 
verschijningsvormen van de organisatiecultuur.

3. Bepaal een heldere werkgeverspropositie en koppel die aan prestaties.

• Arrangeer de interacties met werknemers op dezelfde manier als waarop uw organisatie omgaat 
met klanten: houd rekening met motivaties, pijnpunten en doelstellingen.

• Het is essentieel dat er duidelijkheid bestaat over de rolverdeling en de verhouding tot anderen. 
HR moet voorzien in het totale pakket van ervaringen van de werknemer, niet alleen in zijn 
salaris.

• Maak ruimte voor een meer algemene betrokkenheid op de gemeenschap, van zorg om het 
welzijn tot vrijwillige bijdragen.

4. Heroverweeg alle eventuele al te mechanische of vanzelfsprekende benaderingen van   
 het cultuurbeheer.

• Ruim nietszeggende missionstatements op en zoek manieren om duidelijk te zijn over wat uw 
organisatie doet en is. Dat is wat een cultuur bepaalt.

• Overweeg de culturele effecten van elk aspect van de beloning. Hoe u mensen beloont, bepaalt 
het gedrag van die mensen, en zij bepalen vervolgens de cultuur.

• Probeer niet alles tegelijk te veranderen. Richt uw aandacht op een klein aantal gedragingen en 
bedenk hoe die tot uitdrukking kunnen komen op elk niveau.

• Probeer steeds verfijndere manieren te vinden om het gevoel van werknemers te meten, maar 
ook om de meer algemene drijvende krachten achter de cultuur te volgen.

5. Besteed nog eens opnieuw aandacht aan diversiteit en inclusiviteit als hoekstenen van  
 de culturele verandering en het cultuurbeheer.

• Zorg dat DI geen belangrijke groepen over het hoofd ziet.

• Definieer de rollen van HR met betrekking tot DI, met name wat betreft het waken tegen slechte 
beslissingen bij werving en promotie.

• Pak de onbewuste vooroordelen van managers aan, bij voorkeur door middel van een formele 
training of met hulpmiddelen.

WELKE VAN DE VOLGENDE DINGEN MOET U DOEN?

Gebruik deze checklist om uw actieplan op te stellen. Met elk item dat u selecteert 
ontstaat er langzaam een complete set volgende stappen die u kunt zetten.

HET OPSTELLEN VAN EEN 
ACTIEPLAN
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