
Opbouwen kennis continue verbetering
Zodra HR heeft geleerd om verspilling te
identificeren binnen haar eigen afdeling,
leidt dit ertoe dat deze kennis kan worden
gebruikt om verspilling bij andere
afdelingen waar te nemen.

HR WORDT ONVOLDOENDE 
BETROKKEN

Waarom historische rollen, opvattingen en vaardigheden
de oorzaak hiervan zijn

LEAN HR
HERONTWERP VAN HR-PROCESSEN 

VOOR EEN CULTUUR VAN CONTINUE VERBETERING

Deel II: Hervorming van HR

Historische rollen 

HR1.
HR heeft van oudsher een administratieve en toezichthoudende functie en is dé expert op het gebied van
vakbondsrelaties. Dit heeft toegevoegde waarde, maar is slechts een surrogaat van de potentiële waarde van
een afdeling die meer op werknemers moet zijn gericht en remt HR, namelijk:

Expert op het gebied van verbondsrelaties
Relaties met vakbonden waren oorspronkelijk
gebaseerd op het afdwingen van regels
opgesteld voor georganiseerde arbeid. HR als
verantwoordelijk voor vakbondsrelaties heeft
geleid tot het denkbeeld dat de HR-functie
primair een toezichthoudende is.

Teveel focus op administratie
Voornamelijk omdat 'papierwerk' een
belangrijk onderdeel van de werkzaamheden
is van HR en als onvermijdelijk wordt
gezien, heeft dit helaas geleid tot een
relatief laag opleidingsniveau van een
aantal HR-professionals.

HR wordt gezien als een toezichthoudende
functie
Als toezichthoudende functie zorgt HR
ervoor dat werknemers de regels, het beleid
en de procedures volgen. HR als een
toezichthoudende functie staat in conflict
met het zijn van een Business Partner,
omdat HR dan vaak de rol heeft om te zeggen
'wat niet kan' in plaats van 'wat kan of
zou kunnen'.

Opvattingen over 

HR2.
Veel organisaties zien doorgaans niet de werkelijke waarde van hun medewerkers. HR is toegewijd aan de
administratie rondom medewerkers, maar is niet ondersteunend aan het bevorderen van het talent van
werknemers in het voordeel van de organisatie. Hier liggen een aantal oorzaken aan ten grondslag, namelijk:

HR heeft een opgedragen rol (die strategie
niet omvat)
Zoals eerder aangegeven kennen veel
organisaties doorgaans enkel een
administratieve of toezichthoudende functie
toe aan HR. Zelfs als HR-professionals wel
over strategische vaardigheden beschikken,
is er vaak een negatieve bias voor de inzet
hiervan.

HR maakt geen deel uit van
verbeterstrategieën
Als HR geen strategische counterpart is in
de organisatie, maakt HR geen deel uit van
een verbeterstrategie of ontwikkeling van
methoden voor de uitrol hiervan. De impact
van het afzijdig houden van HR bij
verbeterinitiatieven leidt tot irrelevante
HR-programma's en beperkt tegelijkertijd de
poging om de prestaties van werknemers te
verbeteren.

Werknemers worden niet gezien als een
strategisch voordeel
Organisaties missen naast het hebben van
een realistisch beeld van het talent van
werknemers, ook de zienswijze van het
potentieel van werknemers als een
strategische troef. Bedenk hoe werknemers
in feite een strategisch voordeel vormen
voor een organisatie.

Onvoldoende 

vaardigheden HR 3.
HR-professionals missen vaardigheden die wezenlijk waarde bieden, namelijk:

HR-professionals zijn niet klantgericht
De traditionele HR-afdeling ziet werknemers
niet als klanten. Als er geen bewustzijn is
om werknemers als interne klanten te zien,
slaagt HR er niet in haar dienstverlening te
optimaliseren.

HR-professionals proberen geen strategische
rol aan te nemen
Naast het onderschatten van HR door andere
afdelingen, geven veel HR-professionals ook
zelf geen duidelijkheid over hun rol en
waarom ze plaats kunnen nemen aan de
bestuurstafel.

HR-professionals hoeven niet over
bedrijfskundige vaardigheden te beschikken
Organisaties die geen waarde hechten aan
werknemers vereisen van een HR-professional
ook geen bedrijfskundige vaardigheden,
financiële kennis of gevoel voor politiek
te hebben.

HR-professionals beschikken niet over
adviesvaardigheden
HR slaagt er vaak niet in om ervoor te
zorgen dat HR-thema's een directe impact
hebben op de doelstellingen van een
organisatie - daarom wordt HR gezien als
bijzaak of 'nice-to-have', maar niet
kritisch voor belangrijke initiatieven.

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

EEN NIEUWE 

VISIE OP HR
Opvattingen die HR zullen hervormen 

evenals de bijbehorende vaardigheden en rollen van HR-professionals

Andere 

opvattingen1.
Naarmate organisaties hun opvattingen over werknemers aanpassen, veranderen daarmee ook de verwachtingen
van een HR-afdeling of HR-professionals. Onderstaand worden de opvattingen beschreven die HR zullen
hervormen, te weten:

Erkennen dat werknemers een concurrentie-
voordeel vormen
De gedachte dat werknemers ‘het verschil
maken’ of dat ze ‘de belangrijkste activa
zijn’, moet concreet worden gemaakt.

De opvattingen die HR zullen hervormen, vereisen de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden om een betere
Business Partner te zijn, namelijk:

Teamontwikkeling
De nieuwe visie op HR vraagt van HR-
professionals dat deze op regelmatige basis
zoeken naar mogelijkheden om
teamontwikkeling te bevorderen.

Persoonlijke groei en ontwikkeling
HR-professionals doen er goed aan om op
regelmatige basis hun interpersoonlijke
vaardigheden te trainen en deze op een
kundig niveau te brengen en te houden.

Gebruik Lean-methodologieën
HR is ‘the voice of the customer’ als het
gaat om taakinvullingen en ziet toe hoe
herontwerp van processen van invloed is op
functies of andere aspecten van werk.
Bovendien zouden HR-professionals met
didactische vaardigheden Lean-principes
kunnen onderwijzen aan werknemers.

Bedrijfskundige vaardigheden
HR moet talent aantrekken en ontwikkelen
met bedrijfskundige vaardigheden zodat deze
de organisatiedoelen en doelstellingen
helpen realiseren.

Financiële vaardigheden
Financiële verslaglegging en kostprijs-
berekening maken deel uit van de financiële
vaardigheden waarover een HR-professional
moet beschikken om gelijke tred te houden
met collega’s voor een effectieve
partnerschap.

Adviesvaardigheden
Adviesvaardigheden dienen als basis om
samen te werken met andere afdelingen, maar
om succesvol samen te werken moeten de
grootste worstelingen of problemen en de
plannen om doelen te bereiken van andere
afdelingen worden begrepen.

Klantvaardigheden
Bewustwording om werknemers als klanten te
zien en te behandelen, is cruciaal voor het
succes van HR om als Business Partner te
worden gezien binnen een organisatie.

Verruimen van het begrip ‘arbeid’
Arbeid moet in toenemende mate worden
vastgesteld op basis van de potentiële
bijdrage die het levert in plaats van als
kostenfactoren.

Nieuwe 

vaardigheden HR2.

Nieuwe rollen 

HR3.
Naast nieuwe vaardigheden die een HR-professional moet ontwikkelen, moet deze ook vertrouwd raken met
verschillende nieuwe rollen, zoals:

Voorvechter voor verbetering
HR is een voorvechter voor verbetering omdat
veel van de steun die nodig is voor
verandering van een organisatie schuilt in
HR-thema’s. Als Business Partner heeft HR de
mogelijkheid om een leidende rol op zich te
nemen en een voorvechter te zijn voor
continue verbetering.

Business Partner
Een HR-professional dient in de eerste
plaats de huidige strategie van de
organisatie en de belangrijkste plannen om
deze te realiseren, te begrijpen.
Vervolgens dient een HR-professional vast
te stellen welke toegevoegde waarde deze
kan leveren aan de strategische
doelstellingen op het gebied van
bijvoorbeeld werving, opleiding en
beloning.

Ontwikkelen nieuwe vaardigheden en rollen
De nieuwe vaardigheden en rollen kan HR ontwikkelen door middel van onderwijs volgen, benchmarking
toe te passen, raadgevers te benaderen, zich bij beroepsverenigingen aan te sluiten en door middel
van evaluatie.

HERONTWERP 

HR-PROCESSEN
Herontwerp van HR-processen 

als basis voor succesvolle hervorming van HR

Doel 

herontwerp1.
Het vinden van de oplossing voor de hervorming naar een krachtige HR-afdeling omvat zonder twijfel het
herontwerp van alle HR-processen. Het doel bij het herontwerp van HR-processen is drieledig, namelijk:

Elke onderdeel van een HR-proces heeft
toegevoegde waarde
Het doel om HR haar eigen processen te
laten verfijnen op basis van klantbehoeften
is ervoor zorgen dat elk onderdeel van een
HR-proces waarde toevoegt. Dit zorgt ervoor
dat middelen worden vrijgemaakt en onnodig
werk wordt weggenomen zoals ‘papierwerk’.
Hierdoor kunnen middelen wordt ingezet voor
andere werkzaamheden.

Gelukkige medewerkers presteren beter
Een ander doel van het herontwerp van HR-
processen is om medewerkers de best
mogelijke dienstverlening te bieden
waardoor ze gelukkiger en tevredener
worden.

Stappen herontwerp 

HR-processen2.
Het herontwerp van HR-processen omvat de volgende stappen:

Stap 1: Zoeken naar verbetermogelijkheden

Verzamel gegevens
De hervorming van HR-processen vereist een
breed spectrum aan informatie om prestaties
te beoordelen en om mogelijkheden te
identificeren om deze te verbeteren.

Luister naar klanten (werknemers)
HR heeft klantinput nodig voor herontwerp
van superieure HR-processen. Het verzamelen
van input van werknemers kan worden gedaan
door middel van interviews, focusgroepen,
enquêtes of en combinatie ervan.

Creëer HR-proceskaarten
Bij het in kaar brengen van HR-processen
wordt de werkstroom visueel beschreven zodat
deze kan worden vastgesteld en beoordeeld.

Verhelder de huidige HR-processen
Onderzoek hoe de HR-afdeling omgaat met:
• selecteren en werven nieuwe werknemers;
• uitvoeren van ontwikkelingsprogramma’s;
• managen van medewerker beoordeling;
• afhandelen van waarderen en belonen;
• administreren van uitkeringen;
• verwerken van salaris;
• uitvoeren van medewerkersonderzoeken.

Stel procesgrenzen vast
Om processen te begrijpen, moet er rekening
mee worden gehouden dat elk proces een
begin- en een eindpunt heeft. Het beginpunt
is een gebeurtenis die de aanzet tot een
actie vormt. Het eindpunt is de levering
van een product of dienst.

Definieer een eigenaar, resultaten en
belanghebbenden
Elke proces heeft een eigenaar, één of meer
resultaten en belanghebbenden.

Stap 2: Prioriteren van bevindingen

Overweeg tijd en middelen die nodig zijn
Een principe die ten grondslag ligt aan
continue verbetering is dat verandering over
het algemeen geen grotere
kapitaalinvestering behoeft om betere
resultaten te bereiken

Stel vast welke verbeteringen de strategie
ondersteunen
Onderzoek welke verbetermogelijkheden het
meeste effect hebben op de strategie van de
organisatie.

Onderzoek welke verbeteringen de meeste
meerwaarde hebben
Meerwaarde kan financieel van aard zijn,
maar ook in termen van het effect op de
klant.

Stap 3: Uitvoeren actieplannen

Werk communicatieplannen uit met belang-
hebbenden
Om succesvol te communiceren met
belanghebbenden is het goed om gebruik te
maken van een communicatieplan.

Maak actieplannen
Actieplannen bevatten specifieke acties om
verandering door te voeren, maar fungeren
ook als verandermanagement- en
communicatieplannen om ervan verzekerd te
zijn dat de verandering goed wordt
ontvangen, goed wordt uitgevoerd en
levensvatbaar is.

Zorg ervoor dat verbeteringen levensvatbaar
zijn
Bij het ontwikkelen van actieplannen moet
met vele factoren rekening worden gehouden
om ervoor te zorgen dat plannen
levensvatbaar zijn.

Zorg voor ‘buy in’ van belanghebbenden
De verandering moet uit te leggen zijn aan
belanghebbenden om hun medewerking te
verkrijgen.

Stap 4: Evalueren en herzien actieplannen

Herzie actieplannen
Verbetering is geen werkwijze waarbij
slechts één poging significante resultaten
oplevert.

Evalueer effecten actieplannen
Evaluatie is een belangrijk hulpmiddel bij
het beoordelen van de levensvatbaarheid van
doorgevoerde verbeteringen.

SUCCES MET EEN KRACHTIGE 

‘PEOPLE STRATEGY’
Wanneer de organisatie- en HR-strategie op elkaar aansluiten

Lean vs traditionele 

strategieën 1.
Lean-strategieën bevatten over het algemeen dezelfde elementen als traditionele strategieën. Echter, toch
wijken ze van elkaar af aangaande perspectief op de klant, verspilling en de rol van werknemers, namelijk:

Verschil in ‘People strategies’
‘People strategies’ stellen mensen centraal.
Deze overtuiging is fundamenteel binnen Lean
en vormt een drijvende kracht achter elk
proces.

Verschil in klantperspectief
Hoewel de klant relevant is voor een
traditionele strategie, zijn klanten lang
niet altijd het middelpunt zoals dit bij
een Lean-strategie wel het geval is. Lean-
principes zijn gebaseerd op de overtuiging
dat klantfocus uiteindelijk het beste
resultaat oplevert voor zowel de
organisatie als de klant.

Verschil in werkstromen
Lean-strategieën hebben een andere
zienswijze op het stroomlijnen van
werkstromen omdat deze een duidelijk beeld
hebben van processen en stromen binnen een
organisatie met de behoeftebevrediging van
klanten als eindpunt.

Aansluiting HR-

strategie2.
De aansluiting van de HR-strategie op de organisatie strategie vereist dat doelen een ‘mens’ gerelateerd
element hebben die HR kan ondersteunen, door:
• functies die de juiste elementen in zich hebben om doelen te bereiken;
• leveren van de juiste werknemers;
• opleiden werknemers ter ondersteuning van initiatieven;
• zorgen dat verantwoordingssystemen in lijn zijn met de strategie;
• waarderen en belonen van werknemers die onderdeel uitmaken van de strategie.

Voorbij aan volledig 

aansluiting3.
HR kan ervoor zorgen dat bedrijfsplannen volledig het potentieel van werknemers als concurrentievoordeel
beschouwen. Als zodanig zullen de door HR gevormde ‘People strategies’ niet enkel direct de resultaten
beïnvloeden, maar de toekomstige richting van een organisatie veranderen. Werknemers als
concurrentievoordeel maken, is de sleutel om de beste in de sector te zijn.
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