
Rol HR bij herontwerp processen
HR moet nauw samenwerken met leiders binnen de organisatie om processen te herontwerpen en te
implementeren die de betrokkenheid van werknemers, probleemoplossing, visueel management en teamwerk
ondersteunen.

Persoonlijk leiderschap te tonen
Continue verbeterculturen verlangen dat werknemers betrokken zijn bij hun resultaten door ze
eigenaarschap te geven met betrekking tot hun werkzaamheden.

VERSPILLING VAN TALENT
De oorzaken van verspilling van talent en hoe het herkennen hiervan

één van de grootste kansen voor een organisatie kan zijn
om resultaten te verbeteren

LEAN HR
HERONTWERP VAN HR-PROCESSEN 

VOOR EEN CULTUUR VAN CONTINUE VERBETERING

Deel I: 

Voorkom verspilling talent en mislukken cultuurverandering

De oorzaken van 

verspilling1.
Organisaties verspillen onbedoeld talent van werknemers. Als het verspillen van talent van werknemers
onopgemerkt blijft, is het belangrijk om naar de onderliggende oorzaken van dit probleem te kijken. De
volgende oorzaken zetten aan tot het verspillen van talent:

Aangepaste inhoud van Lean Human 
Resources: Redesigning HR Processes
for a Culture of Continuous
Improvement. Taylor & Francis Group

Talent laten groeien, creëert extra werk
Veel organisaties beschikken niet over de
processen die nodig zijn om het rendement van
werknemers hun talent te managen. Het volledig
toestaan van het laten groeien van dit talent
levert zoveel extra werk op dat het management
deze ongebruikt laat.

Er zijn geen toegerekende kosten aan
werknemers die onder hun niveau werken
De enorme verspilling van talent betekent dat
de meeste organisaties slechts een fractie
realiseren van wat ze zouden kunnen bereiken.
Managementteams bespreken zelden het
percentage van het talent van werknemers dat
elke dag wordt ingezet.

Functies beperken werknemers
Functies zijn eenzijdig en statisch en de
beschrijving ervan is gericht op het
vastleggen van taken.

Macht is beperkt tot slechts enkele mensen
Het gemak waarin macht wordt toegekend aan
een minderheid is diep geworteld en beperkt
het talent van werknemers die een significant
verschil kunnen maken.

Werknemers zijn terughoudend om meer
werkzaamheden doen
Er bestaat een veel voorkomende aanname dat
werknemers tot meer in staat zijn, maar het
niet willen doen. Wanneer de oorzaak van deze
terughoudendheid wordt onderzocht, doen zich
een aantal problemen voor, namelijk: van
oudsher wordt werknemers gevraagd ‘gewoon hun
werk te doen’ en niet na te denken en durven
werknemers niet te vernieuwen omdat ze bang
zijn te falen. Lean voorkomt 

verspilling2.
De grondslagen van Lean brengen het talent van werknemers aan het licht, door de mogelijkheid om:

Naar het ‘grotere’ plaatje te kijken
Continue verbeterculturen gebruiken Process
Management als basis om te begrijpen hoe
activiteiten met elkaar samenhangen om te
kunnen voldoen aan de behoefte van de klant.

Problemen op te lossen
Continue verbeterculturen zijn gebaseerd op
team georiënteerde probleemoplossing welke
inspeelt op de kennis, inzicht en creativiteit
waarover werknemers beschikken binnen een
organisatie.

Te werken met visuele gemeenschappelijke
doelen
Continue verbeterculturen meten voortgang die
voor iedereen inzichtelijk is. Werknemers zijn
hierdoor in staat hun eigen prestatie te
begrijpen als ook deze proberen te
overtreffen.

De klant (en doel van de organisatie) als
uitgangspunt te stellen
Continue verbeterculturen nemen de klant als
vertrekpunt. Dit geeft werknemers een doel en
richting wat hun besluitvorming en
communicatie verbetert.

Te leren verbeteren
Continue verbeterculturen zijn gericht op
continue verbetering wat vereist dat
werknemers leren uit ervaring en leren van
de wijze waarop anderen hebben gefaald of
succes hadden.

Ideeën te genereren
Continue verbeterculturen berusten op de
gedachte dat alle werknemers in de
organisatie moeten bijdragen door ideeën,
problemen en meningen te delen om een beter
resultaat te bereiken.

VORMEN VAN EEN 

VERBETERCULTUUR MISLUKT 

VEELVULDIG
Redenen voor mislukking en de rol 
die HR speelt om dit te voorkomen

Redenen voor 

mislukking1.
Onderzoek toont aan dat het mislukken van het vormen van een verbetercultuur niet is gekoppeld aan
bijvoorbeeld de omvang of sector van een organisatie, maar dat hier andere redenen aan ten grondslag liggen,
namelijk:

Gebrek aan betrokkenheid van HR kan tot falen
leiden
Wanneer HR-thema's op geen enkele manier zijn
afgestemd met de cultuur van continue
verbetering, schaadt het deze en de hieraan
gerelateerde doelstellingen.

Lean toepassen als een set van tools
Lean is een werkwijze - geen specifiek
gebruik van een tool.

Verandering vereist een andere manier van
werken
Gedragspatronen veranderen niet gemakkelijk.
Aanzienlijke hoeveelheid interventie is nodig
om nieuw gedrag te creëren.

Machtsverhoudingen creëren weerstand
De behoefte van het management om macht aan
enkelen toe te bedelen, is gebaseerd op de
angst dat diegenen worden vervangen of
onnodig zijn als macht wordt gegeven aan de
meerderheid. HR is de sleutel tot 

succes2.
De vorming van een verbetercultuur vereist een oplossing voor de redenen van mislukking. Hoewel HR niet de
drijvende kracht achter een continue verbetercultuur is, kan HR wel degelijk een sleutelrol spelen bij de
implementatie hiervan, namelijk:

Ondersteuning HR bij omgang met weerstand
tegen verandering leiderschap
Verandermanagement processen moeten worden
ingezet om de weerstand aan te pakken die bij
leidinggevenden naar voren komt omdat deze
vragen hebben bij hun nieuwe rol in een
efficiëntere omgeving die het talent van
werknemers volledig benut.

Betrokkenheid HR bij implementatie continue
verbetercultuur
Implementatie van continue verbeterculturen
omvat de invoering van Lean-principes in
dagelijks gedrag en opvattingen. Omdat dit
veel aspecten van de dagelijkse werkzaamheden
raakt, heeft HR een voor de hand liggende rol
bij de invoering van deze principes in
relatie tot communicatie, werkinhoud en HR-
thema’s.
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