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Tussen 13.30 en 14.00 uur kwamen 
de genodigden aan boord van het 
Schip ‘Hanzestad’ dat afgemeerd 

ligt in de Scaniahaven in Zwolle. Om klok-
slag 14.00 uur vertrekken we voor een 2 
uur durende vaartocht richting Hattem.
Frank Rekers van 4Human, ondersteund 
door de heer Henk Hartman, consulent bij 
Commit en Gerard Meerstadt, business 
performance consulent van de Florida 
Managementschool, leidden deze middag 

TWEEDE HRM-NETWERKVAARTOCHT MET ALS THEMA:

HOE LEVER JE DE BESTE PRESTATIE?

Op dinsdag 21 juni jl. vond de tweede HRM-netwerkvaartocht plaats. Een bijeenkomst die puur bestemd was voor personen die actief zijn in de Human 
Resource sfeer. De middag bestond uit twee delen. Gestart werd met de forumdiscussie. Na de discussie was er boven op het dek ruimschoots de gelegen-
heid in contact te komen met de overige aanwezigen. Gezien de grote betrokkenheid tijdens de discussie, was dat geen probleem.

met als thema: hoe lever je de beste presta-
tie? Natuurlijk kwamen ook de wijzigingen 
op wetgevingsgebied aan bod en vormen 
deze de nodige stof voor discussie.

Frank Rekers start met enkele kengetallen 
die Elsevier onlangs heeft gepubliceerd. 
“Elk jaar sterven er tussen de 2.500 en 
5.500 mensen aan de gevolgen van gevaar-
lijk werk of slechte arbeidsomstandigheden. 
Duidelijk is dat slechte arbeidsomstandig-
heden grote schade kunnen aanrichten. 
In 2002 zaten volgens het UWV ruim 
50.000 werknemers in de WAO vanwege 
ernstige stress, 60.000 wegens een ernstige 
depressie en 40.000 door aandoeningen 
aan het zenuwstelsel, drie werkgerelateerde 
klachten.” Frank Rekers vraagt zich af wie 
er inmiddels nog verantwoordelijk is voor 
wie en wil ons deze middag aanzetten tot 
denken. Vervolgens laat hij ons twee keer 
het zelfde filmpje zien met vrij snelle beel-
den in de stad New York. De eerste keer 

met heftige wilde muziek, de tweede keer 
met rustige klassieke muziek. Een wereld 
van verschil maar toch de zelfde beelden. 
“Je ziet de wereld door de ogen zoals je 
het zelf ziet.” 
Gerard Meerstadt laat ons kennismaken 
met uitspraken uit recente onderzoeken 
gevolgd door een stelling. Klopt het dat je 

het beste presteert als je je goed voelt in 
je werk en met verandering kunt omgaan? 
Onze opleidingen en cv’s zijn indrukwek-
kend. Processen en systemen zijn flexibel 
en efficiënt en de markt ondergaat hevige 
veranderingen. Dat vraagt ook om emotio-
nele flexibiliteit en stabiliteit van de mens. 

“What matters most is how 
you see yourself”
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Dat is de factor waar het vaak stagneert. 
Prof. John Kotter van de Harvard Business 
School zegt: “Het veranderen van het 
gedrag van medewerkers is de belangrijkste 
uitdaging voor organisaties die zich wil-
len handhaven in een turbulente wereld.” 
Is verandering van gedrag de doorslag-
gevende factor? Kotter: “Het kernpunt is 
nooit de strategie, de structuur, de cul-
tuur of de systemen. Het kernpunt draait 
altijd om het veranderen van het gedrag 
van mensen.” Maar mensen hebben grote 
weerstand tegen verandering. Maar liefst 
80% van de kosten van gezondheidszorg 
in de Verendigde Staten wordt uitgegeven 
aan gedragsgerelateerde aandoeningen. 
Van alle mensen met bypass operaties 
verandert 90% niet hun levensstijl en hun 
aderen slibben opnieuw dicht.
Hoe overwinnen we die weerstand? Kotter: 
“Gedragsverandering vindt plaats door het 
gevoel van mensen aan te spreken. In suc-
cesvolle veranderingstrajecten heeft men 
wegen gevonden om problemen en oplos-

singen te zien op een manier die ook 
de emotie omvat, niet alleen de ratio.” 
Gerard Meerstadt geeft aan dat we een 
bedrijf meestal net als een leger bezien met 
een hiërarchische rangorde, gericht op het 
uitvoeren van orders. “Als we een bedrijf 
bezien als een organische gemeenschap 
waarin ieder een eigen unieke bijdrage 
levert, leidt dat tot een ander gedrag met 
grotere emotionele betrokkenheid.” De 
vraag is hoe betrekken we de emoties van 
medewerkers bij hun werk? Dr. Michael 
Merzenich van de University of California 
heeft de volgende stelling: “Succesvolle ver-
andering komt tot stand als mensen in staat 
worden gesteld hun volledige verstand en 
intelligentie aan te wenden in plaats van in 
een hokje te zitten en bestuurd te worden.” 
Gerard Meerstadt sluit af met de stelling: 

Mensen presteren het best als ze een vol-
waardige emotionele binding hebben met 
de uitvoering van hun werk. Dat houdt in 
dat ze hun persoonlijke talenten en creati-
viteit kunnen aanwenden, beoordeeld wor-
den op resultaat in plaats van inspanning 
en hiervoor naar rato worden gewaardeerd. 
Dit vraagt om resultaatgerichte zelfsturing 
en prestatie gerelateerde beloning bin-
nen heldere kaders. Paul Verhoeven van 
de bedrijfsartsen groep geeft aan dat de 
inspanning die een persoon levert ook 
belangrijk is. “Je kunt bedrag wel beïnvloe-
den maar mensen moeten ook willen. Het 
aspect van zekerheid, de angst voor het 
onzekere spelen hierin mee. Ook al zijn 
medewerkers niet tevreden, ze blijven daar-

door toch op hun huidige werkplek zitten.” 
Fokko Bos van Nova Business Software is 
het wel eens met de stelling. “Het betreft 
ook een bepaalde mindsetting. Mensen 
kunnen zich ook realiseren dat het heel 
logisch is dat je je salaris moet verdienen.” 
Hans van Zanten van Work First vertelt 
dat zij met het Leidmotievenbeleid werken. 
“30% van de mensen gaan uit zichzelf 
mee met veranderingen. 70% wil niet in 
allerlei concepten werken waarbij ze zijn 
opgeschoven in de meter.” Collega Bert 
Koppe vult aan: “Als je zaken samen met je 
werknemer bespreekt en het wordt op een 
goede manier begeleid, vinden we altijd 
een goede oplossing. Odette Scholten van 
Higher Consultancy geeft het voorbeeld 
van een vrouw die weinig zelfvertrouwen 
had en solliciteerde naar een bepaalde 
functie. De vrouw vroeg zich af of ze er wel 
geschikt voor zou zijn. “Door haar toch de 
kans te geven en door vertrouwen te krij-
gen in haar functie, vervult ze deze baan nu 
uitstekend. Door persoonlijke voldoening 
en verantwoording bij de werknemer dur-
ven te leggen, ga je presteren.” 

Henk Hartman, consulent van Commit 
herkent de discussie. Hij maakt het dage-
lijks mee. Hij legt twee stellingen voor: 

Eindelijk geen ARBO-dienst meer nodig. 
Is dit een opluchting of een probleem? En 
de Wet Verbetering Poortwachter, is dit 
een blok aan m’n been of een hulpmiddel? 
Henry Haaijer van Higher Consultancy 
vindt het duidelijk een verbetering maar 
het kan wel aangescherpt worden, bijvoor-
beeld dat bepaalde zaken sneller worden 
afgehandeld. Paul Verhoeven vindt het net 
een kinderachtig spoorboekje, maar het 
werkt wel.

Preventie is de volgende stap. Paul Bezemer 
van Mens & Bedrijf zegt dat je problemen 
binnen organisaties ook kunt kwantifice-
ren en inzichtelijk moet maken. Dan zien 
bedrijven ook wel waar de bottleneck zit. 
Een arbodienst kan daar een belangrijke 
rol in vervullen. “Een HRM-positie zou 
eigenlijk een managementfunctie moeten 
zijn.”

Tot slot toont Frank Rekers ons een uniek 
innovatief instrument dat een bijdrage 
kan leveren aan prestaties. “Het is een 
instrument om gevoel te meten, een stukje 
coherentie. Je hartritme wordt gemeten. 
Ben je gestresst, dan zit er een fluctuatie 
in je ritme. De gegevens kunnen worden 
opgeslagen. Je kunt dit instrument goed 
gebruiken bij bijvoorbeeld coaching. Het is 
een hulpmiddel hoe we eventuele dingen 
kunnen oefenen, zoals stress.”

Wilt u meer informatie over boven-
staande, stuur dan een e-mailbericht 
aan info@businesscompany.nl.

“Een HRM-positie zou 
eigenlijk een management-

functie moeten zijn”


