Lees snel
verder!

De top 3 HR-trends van 2018
Tips voor het betrekken en motiveren van leidinggevenden

Goed personeel is goud waard. Maar is ook moeilijk
te vinden en te houden. Zeker in een bloeiende
arbeidsmarkt met steeds meer banen en vacatures.
Als HR-professional weet u hoe belangrijk het is om
positief op te vallen bij werkzoekenden. En om uw
medewerkers tevreden te houden. Daarom besteedt u
veel aandacht aan actuele HR-thema’s, zoals duurzame
inzetbaarheid en strategische personeelsplanning.
Maar hoe zorgt u ervoor dat ook de leidinggevenden binnen uw bedrijf aandacht hebben
voor deze belangrijke thema’s? Zij hebben dankzij hun positie namelijk veel invloed op het
succes van nieuwe plannen en het gedrag van hun medewerkers. Toch ervaren sommige
HR-professionals dat het lijnmanagement vaak niets of weinig aan HR-activiteiten doet.
Gewoon omdat zij te druk zijn met hun eigen werk. Of omdat zij vinden dat het niet hun
taak is.
Gelukkig zijn er verschillende manieren om leidinggevenden succesvol bij HR-plannen te
betrekken. In dit stuk leest u hoe u ze motiveert om de HR-trends van 2018 te gebruiken in
hun werk.
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Zorgen van HR-managers
over leidinggevenden
De laatste jaren hebben leidinggevenden een veel grotere rol gekregen bij het
uitvoeren van HR-taken. Dit komt deels door de financiële crisis. Veel bedrijven
hebben toen bezuinigd op HR. Hierdoor moest het werk verdeeld worden over
minder HR-medewerkers.

Om het werk te verlichten, kregen leidinggevenden
de verantwoordelijkheid over zaken zoals

•

Het lastig vinden om HR-taken uit te voeren door
regels en procedures

personeelsplanning en evaluaties. Deze verschuiving
in taken is ook na de crisis bij veel organisaties zo

Leidinggevenden willen HR-taken uitvoeren

gebleven. Sommige HR-managers zijn hier minder

Toch zijn deze zorgen (meestal) niet nodig. Uit

tevreden over.

onderzoek blijkt namelijk dat de meeste
leidinggevenden HR-taken juist wel willen uitvoeren.

Hun grootste zorgen zijn dat leidinggevenden:

Zij vinden ze nuttig en maken er daarom graag tijd

•

Geen zin hebben in het uitvoeren van HR-taken;

voor. De leidinggevenden doen dit zo goed als zij

•

Geen tijd hebben voor het uitvoeren van HR-taken;

kunnen. En hun medewerkers zijn daar redelijk

•

Niet genoeg kennis hebben over HR;

tevreden over.

•

Niet de noodzaak zien om de HR-taken uit
te voeren;
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Tips voor het betrekken van leidinggevenden

Zorg voor draagvlak: betrek leidinggevenden bij het

Merkt u dat uw leidinggevenden wel moeite hebben met het

ontwerpen van HR-processen

uitvoeren van HR-taken? Bent u niet tevreden over de

Praat met uw leidinggevenden en betrek ze bij het

resultaten? Of kan het gewoon nog een beetje beter?

ontwerpen van het HR-proces. Doet u dit allemaal zelf en
vertelt u daarna wat zij moeten doen? Dan is de kans op

Onderstaande tips kunnen u helpen om ze te

mislukking groot. Zoek samen met de leidinggevenden naar

betrekken en te motiveren:

de toegevoegde waarde die HR kan leveren aan het
lijnmanagement. En dus aan het succes van de afdeling.

Leg uit waarom HR-taken belangrijk zijn

Neem deze ideeën mee in het ontwerp van de processen.

Doelgericht werken is makkelijker als u vooraf uitlegt

Zo is de kans op draagvlak groter.

waarom bepaalde HR-taken nodig zijn. Maak daarom voor
elke taak duidelijk wat de pluspunten voor de organisatie,

Beperk de tijd die leidinggevenden moeten besteden aan

de leidinggevende en de medewerker zijn. En ook wanneer

administratie

de uitgevoerde taak een succes is.

Tijd verspillen aan papierwerk kan de motivatie voor
HR-taken verkleinen. Hierdoor kan de aandacht voor

Geef uw leidinggevenden de juiste hulpmiddelen

begeleiding van de medewerkers verslappen. Een online

Denk aan de behoeftes van leidinggevenden wanneer u

HR-portaal kan een waardevolle oplossing zijn. Hier laat u alle

bijvoorbeeld richtlijnen of beoordelingsformulieren schrijft.

HR-zaken en communicatie op één plek samenkomen.

En vraag wat zij nodig hebben zodat zij hun werk goed

Dit schept overzicht en scheelt daarom tijd voor u, uw

kunnen doen. Met de juiste HR-hulpmiddelen en

leidinggevenden én uw medewerkers.

ondersteuning kan de leidinggevende zijn medewerkers op
een eerlijke en goede manier begeleiden en beoordelen.
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Voordelen voor leidinggevenden
Zoals eerder beschreven is het belangrijk om uit te leggen waarom
bepaalde HR-taken belangrijk zijn. Deze redenen verschillen soms per taak.
Toch zijn er ook enkele algemene voordelen die leiding-

Eigen regie over bepaalde werkzaamheden

gevenden ervaren als zij inzet en betrokkenheid tonen.

De leidinggevende heeft direct te maken met een juiste

Zo hebben zij bijvoorbeeld directe invloed op de werksfeer

verdeling van werkzaamheden en optimale bezetting van

en daarmee ook op de bedrijfsresultaten.

zijn team. Daarom voelen zaken zoals inzetbaarheid en

Maar er zijn nog meer voordelen:

arbeidsverhoudingen vaak als zijn terrein. Het is bijvoorbeeld
makkelijk als een vakantie niet met HR afgestemd hoeft te

Snel inspelen op ontwikkelingen en behoeftes

worden. Verantwoordelijkheid en eigen regie over dit soort

op de werkvloer

HR-taken zorgen voor een groter gevoel van vrijheid en

Leidinggevenden staan dichter bij de medewerkers en

flexibiliteit bij de leidinggevende.

hebben daardoor meer inzicht in wat er speelt of nodig is.
Moeten er zaken en werkzaamheden worden afgestemd?

Versterken van het teamgevoel

Dan is het fijn als de communicatie via korte lijnen loopt.

Het teamgevoel en de werksfeer verbetert wanneer

En niet eerst langs de HR-afdeling hoeft. Omdat de

leidinggevenden de vrijheid hebben problemen direct op

leidinggevende dagelijks contact heeft met zijn medewerkers,

de werkvloer op te lossen. Zonder dat de HR-afdeling

kan hij sneller en beter inspelen op ontwikkelingen en

daartussen staat. Medewerkers krijgen zo het gevoel dat ze,

behoeftes op de werkvloer.

samen met hun leidinggevende, verantwoordelijk zijn voor
het succes van hun afdeling.
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Toepassen van HR-trends
Zijn uw leidinggevenden overtuigd van de voordelen? De volgende belangrijke stap
is om ze op hoogte te brengen (en te houden) van de laatste HR-trends. En ze te
stimuleren en te motiveren deze trends toe te passen in hun dagelijkse
werkzaamheden.

Trend 1:

Duurzame inzetbaarheid

Studies tonen aan dat gelukkige medewerkers harder werken

Omscholing is de meest populaire oplossing

dan hun minder tevreden collega’s. Met een extra dosis

Bedrijven gebruiken verschillende oplossingen om hun

werkgeluk stijgt de productiviteit gemiddeld met 12%.

medewerkers duurzaam in te zetten. Omscholing of

Toch is dit niet de enige reden om goed voor uw

opleiding is in alle werkgebieden het meest populair.

medewerkers te zorgen. Mensen werken namelijk steeds

Aanpassen van de taken, de werkplek of de werktijden komt

langer door. Het is daarom belangrijk om tot de

vaak voor in de collectieve sector en de overheid. Binnen de

pensioenleeftijd fit en vitaal te blijven. Geestelijk, maar ook

handel, transport en dienstverlening lijkt dit vaak minder

lichamelijk.

goed mogelijk.

Sommige bedrijven gebruiken scholing en arbeidsduurverkorting om hun medewerkers langer vitaal en
geschikt voor het werk te houden.
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3 tips

voor het betrekken en
motiveren van leidinggevenden
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•

Zorg ervoor dat uw leidinggevenden genoeg weten

50%

over duurzame inzetbaarheid. Zij moeten weten

40%

waar uw organisatie voor staat.
En waarom u de duurzame inzetbaarheid van uw
medewerkers wilt vergroten. Geef daarom
cursussen of trainingen over het onderwerp;
•

Zorg voor werkgeluk. Bij uw medewerkers, maar
natuurlijk ook bij uw leidinggevenden. Laat ze
opleidingen doen die aansluiten op hun passies en

30%
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Collectieve
sector

Handel, transport en Industrie en
dienstverlening

nijverheid

Kennisintensieve

Overheid

dienstverlening

talenten. Tevreden managers maken tevreden
medewerkers.
•

Laat leidinggevenden zelf, vanuit hun talenten,

Opleiding/omscholing

bepalen hoe ze hun resultaten behalen.

Aanpassing werkduur

Maak duidelijk welke instrumenten zij kunnen

Aanpassing van takenpakket

gebruiken en waar medewerkers die kunnen vinden.

Demotie
Aanpassing werkplek/thuiswerken

Bron: adp.nl/kennis/onderzoeken-hr-research/hr-trends/
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Trend 2:

Strategische personeelsplanning
Een belangrijke vraag bij het behalen van bedrijfsdoelstellingen is: ‘Hebben we wel de juiste mensen in
dienst?’ Strategische personeelsplanning (SPP) helpt daarbij.
Deze planning verbindt marktontwikkelingen met uw huidige
medewerkers. Een goed bedachte SPP zorgt dat u de juiste
persoon, op de juiste tijd, op de juiste plek heeft. Nu, maar
ook in de toekomst.

Vooruitdenken en terugkijken
Strategische personeelsplanning betekent dus
vooruitdenken. Waar gaat de organisatie naartoe? Welke
kennis en vaardigheden heeft u straks nodig? En hoeveel
medewerkers? Een snelle en praktische toekomstanalyse
helpt u hierbij. Vraag bijvoorbeeld aan uw leidinggevende
waar hij of zij naartoe wil met zijn afdeling. En tegen welke
problemen hij aanloopt. Wat is zijn ambitie? Heeft hij de
juiste mensen in huis om deze doelen te halen? Kijk dan
terug naar waar u nu staat. Welke stappen brengen u van nu
naar uw beeld van de toekomst? Dit kan bijvoorbeeld door
flexibel roosteren. Of door aandacht te besteden aan de

HR en lijnmanagement vullen elkaar aan
Als HR-professional weet u welke mensen u in huis heeft.
Maar leidinggevenden weten vaak beter hoe iemand
functioneert. En dat is logisch. Een goede samenwerking
tussen HR en het lijnmanagement is daarom heel belangrijk
bij strategische personeelsplanning. SPP is succesvol als u het
juiste aantal mensen op de juiste plek heeft. En deze mensen

3 tips

voor het
betrekken en motiveren van
leidinggevenden

•

strategisch inzicht. En betrek ze

de juiste kennis en ervaring hebben. HR-adviseurs zorgen
hierbij voor de cijfers en analyses. Leidinggevenden bekijken
hoeveel medewerkers er nodig zijn en welke kennis en
vaardigheden zij nodig hebben.

5 voordelen van strategische personeelsplanning
1. U weet welke medewerkers u nodig heeft om uw
doelstellingen te halen
2. U heeft genoeg medewerkers met de juiste kennis voor

Kies leidinggevenden met
vanaf het begin bij het proces;

•

Geef workshops en trainingen
over SPP;

•

Geef leidinggevenden tijd en
ruimte. Zie strategische
personeelsplanning als een
leerproces en doe dit stap
voor stap.

ontwikkelingen in de toekomst
3. U maakt zo goed mogelijk gebruik van de talenten en
ervaringen van uw medewerkers
4. Medewerkers krijgen meer en beter inzicht in de
organisatie en hun eigen kunnen
5. Goede ontwikkeling van medewerkers door de juiste
opleiding en coaching.

duurzame inzetbaarheid van (oudere) medewerkers.
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Trend 3:

Employer branding
Werk verandert. En daarmee ook wat mensen belangrijk
vinden bij het zoeken naar een nieuwe baan. Vroeger waren
primaire arbeidsvoorwaarden zoals salaris en vakantie vooral
belangrijk. Nu zijn juist de secundaire voorwaarden de
manier om als werkgever op te vallen. Denk hierbij aan
flexibel werken, een persoonlijk budget of beloningen zoals
een dertiende maand of een eindejaarsuitkering. Ook wegen

Duurzame employer branding
Draagvlak krijgen en behouden is belangrijk voor succesvolle
en duurzame employer branding. Het gaat niet alleen om het
enthousiasmeren en aantrekken van nieuwe medewerkers
op korte termijn. U wilt medewerkers ook binden en een
toekomst in het bedrijf bieden. Hiervoor is een sterk
werkgeversmerk nodig.

de bedrijfscultuur en de uitstraling van producten of diensten
steeds zwaarder mee.
Hoe bedrijven zich onderscheiden op de areidsmarkt

Bouwen aan uw imago
Employer branding wordt ook wel ‘werken aan het
werkgeversmerk’ genoemd. U promoot uw organisatie bij
een specifieke doelgroep; potentiële, nieuwe medewerkers.
U wilt dat talent graag bij u komt werken. Daarom is het
belangrijk om aan uw imago en reputatie te werken.
Waar staat uw organisatie voor en wat zijn uw kernwaarden?

Bedrijfsresultaat
Vast contract
Autonomie
Zingeving
Primaire arbeidsvoorwaarden
Rol in de maatschappij

Door employer branding trekt u de juiste medewerkers aan

Secundaire arbeidsvoorwaarden

en behoudt u deze. Een uniek werkgeversmerk zorgt ervoor

Bijzondere producten/diensten

dat potentiële medewerkers een voorkeur krijgen voor
uw bedrijf.

Bedrijfscultuur/sfeer
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Bron: adp.nl/kennis/onderzoeken-hr-research/hr-trends/
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3 tips

voor het betrekken en
motiveren van leidinggevenden

Enthousiaste en betrokken leidinggevenden en
medewerkers zijn heel belangrijk bij succesvolle
employer branding. Het imago van een werkgever wordt
namelijk ‘gebouwd’ door de eigen mensen:
•

Zorg ervoor dat leidinggevenden weten wat employer
branding voor het bedrijf betekent. Zodat zij het weer
goed doorgeven aan hun medewerkers.
Geef bijvoorbeeld een minicursus of workshop zodat
iedereen het werkgeversmerk op dezelfde manier ziet.

•

Betrek leidinggevenden vanaf het begin bij het proces.
Vertel ze wat de plannen zijn en sta open voor hun
eigen ideeën. Houd ze vervolgens betrokken door ze
bijvoorbeeld een rol te geven bij recruitmentcampagnes of talentenbeurzen.

•

Neem de tijd voor employer branding. Laat het
enthousiasme bij de leidinggevenden en hun
medewerkers groeien. Neem ook de tijd om de
ontwikkelingen regelmatig te bespreken.
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Maak van samenwerken
een succes
Door leidinggevenden op de juiste manier te betrekken
en te begeleiden, is de kans groter dat zij HR-thema’s
met succes oppakken.
Hierbij is het belangrijk om leidinggevenden

belangrijk employer branding is? Ga dan het

te selecteren die goede sociale vaardigheden

gesprek aan en onderzoek of zijn kennis en

hebben. En te zorgen voor duidelijke en

vaardigheden voldoende zijn om de taken

bruikbare richtlijnen en instrumenten die zij

rondom de thema’s op te pakken. Goede

kunnen gebruiken bij hun medewerkers.

communicatie, ondersteuning én

Bijvoorbeeld beoordelingsformulieren,

samenwerking vergroot de kans op

coachingstrajecten of toegang tot digitale

succesvolle invoering van HR-thema’s.

HR-oplossingen zoals een Loopbaanscan.
Merkt u weinig van de ingevoerde

Maar vergeet vooral niet dat

HR-thema’s op de werkvloer? Zijn uw

medewerkers een goede, persoonlijke

medewerkers nog niet voldoende bewust

relatie met hun leidinggevende

van hun eigen duurzame inzetbaarheid? Of

belangrijker vinden dan het goed

beseft uw leidinggevende nog niet hoe

uitvoeren van zijn HR-taken.
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Bronnen:
publiekperspectief.nl/hrm-trends-ontwikkelingen-2018/
adp.nl/kennis/onderzoeken-hr-research/hr-trends/
warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/new_study_shows/
tijdschriftvoorhrm.nl/dagelijkse-werkelijkheid-hr-professional/HRM Praktijkmonitor
Bos-Nehles et al., 2011; Woering & van Dartel, 2014

Wilt u meer weten?
Kijk op onze website
centraalbeheer.nl/open

Bel ‘Even Apeldoorn’ (055) 579 8111
Dat kan van maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 17.30 uur. Wij helpen u graag verder.

